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 نشست

سرمقاله

جامعــه ایــران در ابتــدای نیمــه دوم ســال 98 
کــه  اســت  مواجــه  بــا چالش هایــی  همچنــان 
در دو حــوزه دیپلماســی اقتصــادی و اقتصــاد 
معیشتی بیش از ســایر عرصه ها مشهود است. 
 موانــع جــدی در پیوســتن به مناســبات بانکی 
بین المللی، ســلطه بخــش دولتــی- خصولتی، 
کامی در اشتغالزایی،  تضعیف بخش خصوصی، نا
رشــد  عــدم  تمــام،  نیمــه  پروژه هــای عمرانــی   
اقتصــادی و تولیــد ناخالص ملی، فــرار مالیاتی، 
فشار هزینه های جاری، کاهش درآمدهای ارزی 
نفتی و... تنها نمونه هایی از مصایبی اســت که 
دولت با آن مواجه اســت. این مســائل ناشــی از 
آن نیســت که دولت برای عبور از این مشــکالت 
کــرده امــا  بــدون اســتراتژی و در تاریکــی حرکــت 
کــه در مــواردی مانند رشــد  واقعیــت این اســت 
اقتصــادی، تقویــت بخــش خصوصــی، افزایش 
کارهــای  و  کســب  رونــق  اعتبــارات ســازندگی، 

کام بوده است.  مردمی بیش از سایر موارد نا
در هفته هــای اخیــر، دولت متاثــر از اقتضائات 
و شــرایط غیرقابــل قبــول اقتصــاد معیشــتی، 
دو اقــدام ویــژه را دنبــال می کنــد. در قــدم اول 
تــالش دارد با تعیین تکلیــف دو الیحه مصوب 
پالرمــو  معاهــدات  بــه  الحــاق  بــرای  مجلــس 
)مبــارزه با پولشــویی(  و CFT )مبارزه با تامین 

مالــی تروریســم( با هدف خروج از لیســت قرمز 
کاهش  گــروه ویژه اقــدام مالــی )FATF( ضمن 
فشــارهای سیاســی بین المللی هزینــه مبادله 
کاهــش  کشــور حــدود 20 درصــد  را در اقتصــاد 
 دهــد. قــدم بعدی دولــت، تغییــرات جدید در
شــامل کــه  اســت  نویســی  بودجــه  رویکــرد    
گانه برای حوزه های عمرانی،  برنامه های جدا
که هدف آن افزایش  انرژی و یارانه ای می شود 

کشور است. اشتغال و تقویت زیرساختی 
که  کشــور  ایــن دو قدم دولت در شــرایط فعلی 
چالش هــای فــوق الذکــر مهمی پیــش رو دارد، 
 حایــز اهمیــت اســت و اجــرای یــا عــدم اجرای
  آن ها می تواند در تشدید یا کاهش آسیب های 
اقتصادی موثر واقع شود. به عنوان مثال عدم 
 اجمــاع دربــاره سرنوشــت دو الیحــه مرتبــط با
کــه تاثیر مســتقیمی بر روند مبادالت    )FATF(
تجــاری و اقتصــادی بــا جهــان پیرامونــی دارد 
قطعــا بــار تــازه ای بــر بــام ســاختمان اقتصــاد 
اتفــاق در  ایــن  افــزود. مشــابه  کشــور خواهــد 
کــه بزرگتریــن دســتاورد  خ داد  توافــق برجــام ر
دولت مستقر محسوب می شود و می توانست 
تولیــدی،  مشــکالت  کالف  از  بســیاری  گــره 
اقتصــادی، تجــاری، علمــی و حتــی معیشــتی 
گیــری  مــردم... را بگشــاید، امــا در اثــر جبهــه 

پرزیدنــت ترامــپ و البته برخــی مخالفت های 
داخلی به نتیجه نرســید. دولت در هفته های 
کشــیدن هزینــه مبادله )منفی یا  اخیر با پیش 
مثبــت 20 درصد( الحــاق یا عدم الحاق به این 
سازمان توجهات را به پیامدهای این تصمیم 
بر اقتصاد و در نهایت هزینه زندگی مردم جلب 
گرچــه ایــن اقــدام دولــت محترم  کــرده اســت. 
قابــل تامل اســت امــا باید بــا تشــریح عمیق و 
دقیق آثار سیاســت های الحاق یا عدم الحاق، 
یک اجماع نسبی درباره فواید اتصال به شبکه 
کنــد. در حال حاضر  بانکــی بین المللــی ایجاد 

صــورت  بــاب  ایــن  در  جــدی  مقاومت هــای    
کــه به نظــر می رســد رویکرد سیاســی  می گیــرد 
کــم اســت. از اینرو  و چــه بســا رقابتی بــر آن حا
توصیه می کنیم دولت محترم با ارائه اطالعات 
دقیق از آثار عدم الحاق در بخش های مختلف 
نگرانی هــای  زدودن  و  تفکیکــی  صــورت  بــه 
کارکردهای)FATF(  بستر  سیاســی نســبت به 

این اتصال را فراهم آورد. 
نشســت های  بــا  همزمــان  دیگــر  محــور  در   
کارشناســی و هماندیشــی بــرای تهیــه الیحــه 
کی از آن است که  بودجه سال آینده، خبرها حا
با هدف افزایش اشتغال و توسعه فعالیت های 
عمرانی رویکردهای جدیدی در تهیه و تنظیم 

 اشتغالزایی؛
 نیازمند حضور بخش خصوصی

سرمقاهل
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ایــن الیحــه وجــود دارد و مباحثــی تــازه درباره 
کشــور  شــکل و محتوای مهمترین ســند مالی 
گمان می رود  که  مطرح شده است. به طوری 
کمیت  گســترده بــوده و شــامل  ایــن تغییــرات 
کیفیــت تامیــن منابع مالی  توزیــع اعتبــارات و 
در دو ســرفصل مهم اعتبارات جاری و عمرانی 
شــود. بــر اســاس اطالعــات موجــود و مســتند 
که  بــر مصوبــات ســتاد تهیــه و تدویــن بودجه 
کلیــات آن در رســانه ها منتشــر شــده اســت، 
بودجه ســال آینده شامل سه برنامه عملیاتی 
گانــه بــرای طرح هــای عمرانــی، اشــتغال  جدا
اینکــه  ضمــن  بــود.  خواهــد  انــرژی  یارانــه  و 
بــرای دســتگاه های  کــه  طبــق تقســیم بندی 
سیاســتگذار و مجــری ایجاد شــده هــزار ردیف 
که هر ســاله در بودجه های سنواتی  بودجه ای 

تکرار می شد، حذف می شود. 
در ایــن زمینــه دکترمحمدباقر نوبخت، معاون 
محترم رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه 
گفته اســت:  قرار شــد الیحــه بودجه  و بودجــه 
ســال 1399 به صورت دوســاالنه تنظیم شــود. 
و  منابــع  پیش بینی هــای  و  ارقــام  هــم  یعنــی 
مصــارف ســال 1399 و هــم پیش بینــی ســال 
1400 را بــا هــم داشــته باشــیم. در ایــن الیحــه 
کــه حاصل از فروش نفت اســت  همــه منابعی 
ج می شــود؛ بنابرایــن الیحه بودجه ســال  خــار
در  نفتــی  درآمدهــای  انعــکاس  بــدون  آینــده 
منابــع بودجــه خواهــد بود. بــر این اســاس در 
کــه همــراه با الیحــه بودجــه تقدیم  برنامــه ای 
مجلــس می شــود، تکلیــف طرح هــای عمرانی 
که دکتر نوبخت  مشــخص شده اســت. آنگونه 
کــرده، چهــار اولویــت بــرای طرح هــای  اعــالم 
ترتیــب  بدیــن  اســت.  شــده  تعییــن  عمرانــی 
منابــع طرح هــای عمرانــی اولویــت دار یعنــی 
که می تواند در ســال 1399 و 1400  طرح هایــی 
کــه رهبــر معظم  بــه اتمــام برســد، طرح هایــی 
انقالب و رئیس جمهوری در ســفرهای استانی 
که بــرای تعمیر  کرده انــد، طرح هایی  تصویــب 
کارمنــدان دولت از آن  و نگهــداری و پرداختی 
کمتر  ح هــای مناطــق  اســتفاده می شــود و طر
توســعه یافته به صــورت ویــژه، از منابع فروش 
نفــت تأمیــن خواهــد شــد. برپایــه توضیحــات 
کل، بــه دو  معــاون رئیس جمهــوری، بودجــه 
بخــش تفکیــک و در دو زمان مجــزا به مجلس 
که 15 آبان  ارســال می شــود؛ در بخش نخست 
بانک هــا  بودجــه شــرکت های دولتــی،  اســت 

بــه  بــه دولــت  انتفاعــی وابســته  و مؤسســات 
بعــدی،  بخــش  در  و  می شــود  ارائــه  مجلــس 
بودجــه عمومی کــه شــامل یــک الیحــه، یــک 
ســند اجرایی و ســه برنامه عمرانی، یارانه ای و 
اشتغال است در 15 آذر تقدیم مجلس شورای 

اسالمی خواهد شد.
بــا توجــه بــه تــالش دولــت بــرای الحــاق نظام 
بانکــی بــه FATF  و ابتــکارات تــازه در تنظیم و 
تدوین بودجه ســال 98 به نظر می رسد شاهد 
از برخــی  بــرای عبــور  برنامــه ای مــدون  یــک 
امــا  کشــور هســتیم.  گیــر  چالش هــای دامــن 
گر به درســتی  که برنامه ها ا واقعیت این اســت 
مولــد  بخش هــای  ســهم  و  نشــوند  تدویــن 
اشــتغال بــه خوبــی دیــده نشــود و منابــع الزم 
برای آن به صورت موثر تامین نشود نتیجه ای 
گذشته نخواهد داشت.  کامی های  جز تکرار نا
بــه عنــوان مثــال اشــتغال یکــی از اولویت های 
نخســت دولــت در ســال 9۷ بــود و در ســطوح 
کشــور، ایجاد یک میلیون شــغل  اجرایی عالی 
گــزارش مرکز  گذاری شــد. اما بر اســاس  هــدف 
کار در سال  آمار ایران از نتایج آمارگیری نیروی 
گذشــته میزان اشــتغال ایجاد شــده 463 هزار 
کــه 536 هــزار فرصــت  و 928 نفــر بــوده اســت 
شــغلی تا هدف اشــتغال یک میلیونــی فاصله 
کاهش  دارد. همچنین، برنامه ششــم توســعه 

گذاری  خ بیکاری را هدف  نرخ 0.8 درصدی نر
کــرده بــود. نگاهــی به آمــار نرخ بیکاری نشــان 
خ در پایان ســال 96 میزان  که این نر می دهــد 
پایــان ســال 9۷ معــادل 12.1  12 درصــد و در 
کاهش 0.8  درصــد بود. به عبارتــی عماًل هدف 

خ بیکاری هم محقق نشد. درصدی نر
وجــود  مختلــف  کشــورهای  در  تجاربــی 
کــه در دوران بحــران بیــکاری بــا توســعه  دارد 
تولیــد  اهــداف  هــم  عمرانــی،  فعالیت هــای 
کرده اند و هم موجبات رشد  اشتغال را تامین 
اقتصــادی و تقویت زیرســاخت های صنعتی و 
کشــاورزی و ... را فراهــم آورده انــد. این تجربه 
کنــون می توانــد نســخه قابل اســتنادی برای  ا
کشــور باشــد. متاســفانه  نظــام برنامــه ریــزی 
واقعیت هــای حــوزه عمرانــی نشــان می دهــد 
کیــدات مکــرر بــر اهمیــت حــوزه  علــی رغــم تا
گــذاری در این  ســازندگی و حمایت از ســرمایه 
بخش، پتانسیل های بخش خصوصی در این 
حــوزه از ســوی دولتمــردان و تصمیــم ســازان 
کــه حتمــا بایــد در برنامه هــای  نادیــده مانــده 
جدید دولت برای اشتغالزایی، ظرفیت بخش 
عمرانــی در تولیــد شــغل و نقــش آن در بهبــود 
گیــرد. در  اقتصــاد معیشــتی مــورد توجــه قــرار 
کــه دولــت در تامیــن اعتبارات  شــرایط حاضــر 
کشــور بــا دشــواری مواجــه  الزم بــرای توســعه 
اســت تامیــن آن از بــازار ســرمایه و تســهیالت 
محتــرم  دولــت  کــه  اســت  مســیری  بانکــی، 
کند. البته عالوه بر دولت  می تواند به آن توجه 
سایر نهادهای نیز در این زمینه صاحب نقش 
و مســئولیت هستند. از جمله مجلس محترم 
می تواند با شتاب بخشیدن به تصویب الیحه 
عمومــی و خصوصی و انجــام اصالحات مترقی 
در آن مانند بسترســازی مناســب برای ترغیب 
بخــش  تقویــت  مردمی بــه  گــذاران  ســرمایه 

خصوصی و ارتقای جایگاه آن همت بگمارد. 
کید چندباره  در پایان این نوشــتار الزم اســت تا
که رشد و توسعه  بر این موضوع داشــته باشیم 
کشــور جــز بــا نقــش ســازنده بخــش خصوصــی 
و پذیــرش الزامــات فعالیــت آن و رفــع موانــع و 
تنگناهای موجود، ممکن نیســت و با توجه به 
محدودیــت مالی دولت و فشــارهای خارجی بر 
اقتصــاد کشــور و کاهش ورود ســرمایه خارجی، 
کنون بیش از هر زمان دیگری باید برای ایفای  ا
نقش بخــش خصوصی در حوزه هــای عمرانی، 

کرد. اقتصادی، تولیدی و ... بسترسازی 

 واقعیت هــای حوزه عمرانی 
نشــان مــی دهــد علــی رغم 
اهمیــت  بــر  مکــرر  کیــدات  تا
حــوزه ســازندگی و حمایــت 
ایــن  در  گــذاری  ســرمایه  از 
هــای  پتانســیل  بخــش، 
ایــن  در  خصوصــی  بخــش 
دولتمــردان  ســوی  از  حــوزه 
نادیــده  ســازان  تصیمیــم  و 
در  بایــد  حتمــا  کــه  مانــده 
برنامــه هــای جدیــد دولــت 
ظرفیــت  اشــتغالزایی،  بــرای 
تولیــد  در  عمرانــی  بخــش 
شــغل و نقــش آن در بهبــود 
اقتصاد معیشتی مورد توجه 

قرار گیرد
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 نشست

کــه روز ســه شــنبه 2 مهرمــاه بــا   در نشســتی 
حضــور مهندس ناصر باالر و مهندس محمد 
مرادخانــی معاونــان امور نظام فنی ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریزی و مدیران شــرکتهای 
ماننــد  مســائلی  شــد  برگــزار  ســندیکا  عضــو 
اخــذ رتبــه و تمدیــد رتبــه بنــدی شــرکتهای 
و  اعضــا  مشــکالت  شناســایی  پیمانــکاری، 
حل مشکالت موجود در زمینه رتبه بندی و 
گاهــی اعضا از آخریــن تغییرات در رویه های  آ

تشخیص صالحیت بررسی شد.
گالبتونچی  ج  در آغــاز ایــن نشســت دکتــر ایــر

دبیر ســندیکای شرکتهای ساختمانی ضمن 
خیرمقــدم بــه حاضــران و اشــاره بــه اهمیت 
ایــن هماندیشــی ها در ایجــاد تعامــل بیشــتر 
بــا ارگانهــای تصمیم گیــر و موثــر و با اشــاره به 
بــودن مســئوالن نظــام فنــی و  پیــش قــدم 
اجرایی در هماندیشــی با تشکلها، اطالعاتی 
در زمینه وضعیت رتبه بندی شرکتهای عضو 

سندیکا ارائه داد.  
ایــن  بــه  مربــوط  نمودارهــای  ارائــه  بــا  وی 
بررســی  اســاس  بــر  کــرد:  تصریــح  اطالعــات 
گرفته شــرکتهای ما 1386رتبه  آماری صورت 

گرفته اند.  از ســازمان مدیریت و برنامه  ریزی 
343 رتبه در رشته ابنیه، 285 رتبه در رشته 
راه، 262 رتبــه در رشــته آب و 260 رتبــه در 
کــه نشــان می دهــد  تاسیســات بــوده اســت 
ســندیکا بــه عنــوان یــک ســندیکای مرجــع 
در تمــام شــاخه ها رتبه بنــدی شــده و تعداد 

رتبه های باالیی دارد.  
 دکتر گالبتونچی با تشریح توزیع  رتبه بندی ها 
کــرد:  عنــوان  ســندیکا  عضــو  شــرکتهای  در 
توانســته اند  ســندیکا  شــرکت   500 حــدود 
رتبــه  1 را در شــاخه های مختلــف از ســازمان 

 در نشســت مشترک اعضای سندیکا 
با مدیران ســازمان برنامه و بودجه صورت گرفت

اما و اگرهای
رتبه بندی پیمانکاران

نشست
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رتبــه 1  بگیرنــد. در  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
و 2 بیشــترین حجــم رتبه بنــدی مربــوط بــه 
رشــته ابنیــه بــوده اســت. بیشــتر رتبه هــای 
بــر  عــالوه  و  بوده انــد.  تاسیســاتی  مــا  ســوم 
رتبه هــای  بیشــترین  راه،  و  آب  رشــته های 
کــه  گاز و پتروشــیمی اســت  پنجــم در نفــت و 
نشــان می دهد شــرکتهای ما عــالوه بر حفظ 
کار در  عقبــه خــود در رشــته های دیگــر، بــه 
نیــز  پتروشــیمی  و  گاز  و  نفــت  حــوزه  رشــته 
کرده اند. این امر نشــان می دهد  گرایش پیدا 
و  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  گــر  ا کــه 
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران بــه 
نقطــه مشــترکی در زمینه رتبه بندی برســند 
بــا توجه به حضور ســندیکا در همه حوزه ها، 
بیشــتر سندیکاهای فعال در صنعت احداث 

از نتایج این تفاهم بهره مند خواهند شد.  
وی بــا اشــاره بــه حضــور 6۷ شــرکت اصلــی 
کشــور در ســندیکای  فعال در حوزه آب و راه 
کــرد:  کیــد  تا ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای 
کار پیمانکاری وزن باالیی  ســندیکا از لحاظ 
کنونــی قوانینــی  گــر در شــرایط رکــود  دارد و ا
کار شــرکتهای عضــو آن برقــرار  بــرای تســهیل 
کاری  ظرفیــت  بــه  زیــادی  لطمــه  نشــود 

کشور وارد می شود.  پیمانکاری 
وی افــزود: از ایــن 500 شــرکت رتبــه 1 حــدود 
180 شــرکت در ابنیــه و 184 شــرکت در راه  و 
104 شــرکت در تاسیســات رتبــه 1 دارنــد. در 
گونــه اســت. در رتبــه 3  رتبــه 2 هــم بــه ایــن 
کنــار  در  اســت.  بیشــتر  تاسیســات  فراوانــی 
کــه بــه آب و راه تمایــل  پیمانــکاران قدیمــی 
گاز  و  نفــت  بــه  مــا  جــوان  شــرکتهای  دارنــد 
ایــن  در  مــا  شــرکت   124( یافته انــد  گرایــش 
کــم  کــه بــا توجــه بــه  حــوزه فعــال هســتند( 
کارهــای آبی امــری طبیعی اســت، با  شــدن 
کار در رشته های ابنیه و راه رشته های  حفظ 
گاز و برق وارد پیمانکاری  تاسیسات و نفت و 
می شود. 56 شرکت ما نیز در رشته صنعت و 
کار می کنند. در رشــته نیرو و انتقال و  معدن 

توزیع آن 33 شرکت سندیکا فعال هستند.
کــرد: حــدود 262  گالبتونچــی تصریــح  دکتــر 
کارهای آبی فعالیت  شرکت سندیکا در حوزه 

کار آبی کم شود حجم زیادی  می کنند، وقتی 
مشــکل بــرای ایــن شــرکتها ایجــاد می شــود 
کار  که 6۷ شــرکت اصلی مــا در  بــه ویــژه ایــن 
آب رتبه 1 هســتند، آنها شــرکتهایی هســتند 
کــه بزرگترین ســدها و سیســتم های انتقال و 
کرده اند. در بحث  کشــور اجرا  توزیع آب را در 
گونــه اســت و 114 شــرکت مــا  راه هــم همیــن 
کالم  در ایــن زمینــه فعــال هســتند. در یــک 
کنونــی  ح  پتانســیل برخــی تشــکلهای مطــر
از لحــاظ تعــدادی به انــدازه رتبه 2 ســندیکا 
کار پیمانکاری وزن  نیــز نیســت. ســندیکا در 
گر شرایط اقتصادی به سمت  باالیی دارد و ا
رکــود بــرود حجــم بزرگــی از بیــکاری در حوزه 
فعــاالن در همین شــرکتهای ســندیکا ایجاد 
کار این  گر قوانینی برای تســهیل  می شــود و ا
گرفته نشود آسیب زیادی به  شــرکتها در نظر 
که پتانسیل عظیمی دارند وارد  این شــرکتها 
کارهــای موثر  می شــود. در ایــن بــاره یکــی از 
کمک  کــه  نهادهــای تصمیم گیــر ایــن اســت 
کنند شــرکتها در شرایط فعلی به حیات خود 

ادامه دهند. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
گرفتــه از شــرکتهای  بــه نظرســنجی صــورت 
عضو ســندیکا در زمینه رتبه بندی و مســائل 
کرد: ســازمان مدیریت  مربــوط بــه آن عنوان 
ســال  در  بخشــنامه ای  طــی  برنامه ریــزی  و 
کرد. طی  138۷رتبه  بنــدی را 2 ســال تمدید 
بخشــنامه ای دیگر در ســال 1396رتبه بندی 
کرد. ما در نظرســنجی خود  را 4 ســال تمدید 
کردیــم ببینیم چه تعداد از شــرکتهای  ســعی 
کردند. حدود 33  ما از این ظرفیت استفاده 
درصد شرکتهای سندیکا از ظرفیت تمدید 2 
ساله و 1 درصد شرکتهای آن از تمدید 4 ساله 
کردند  کردند و سایر شرکتها عنوان  اســتفاده 
گواهی نامه  در زمــان صدور این بخشــنامه یا 
داشــته  اند یــا موفق به اخذ رتبه بندی شــده 
که شرکتهای  بودند. این امر نشــان می دهد 
کــه ظرفیــت قانونی و شــرایط  مــا در صورتــی 
را تمدیــد می کننــد  رتبــه خــود  اجــازه دهــد 
گرچه این ظرفیت می توانســت در شــرایطی  ا
کــه شــرکتها مشــکالتی داشــتند بــرای حفــظ 

کند. کمک  رتبه به آنها 

کنونی 79درصد شرکتها  در شرایط 
خواهان تمدید رتبه هستند

ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای  دبیــر 
از  مــا  نظرســنجی،  ادامــه  در  افــزود:  ایــران 
کــه  کنونــی  شــرایط  در  خواســتیم  شــرکتها 
تحریمهــا و مســائل اقتصــادی بــه آنها فشــار 
که ۷9  گزارش دهند  می آورد وضعیت خود را 
کردند شــرایط به نحوی اســت  درصد عنوان 
که امکان دارد ما از لحاظ طی مراحل قانونی 
کنیم و بهتر است  کسب  نتوانیم رتبه الزم را  
رتبه بنــدی مــا  براســاس امتیــازات موجــود 

تمدید شود. 
وی عوامــل نگرانــی شــرکتها را  بــه دالیلــی از 
کســب امتیــاز   مالی به  قبیــل نگرانــی از عدم 
خاطــر   سیاســت های ســختگیرانه ســازمان 
کســب تــوان  تجربی الزم  امــور مالیاتی، عدم 
کنونــی، خــروج نیروی  در شــرایط اقتصــادی 
انســانی امتیازآور،  متخصــص و موثر، مربوط 
گفت : شرکت ها یکی از موانع اخذ  دانســت و 

 ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
طــی بخشــنامه ای در ســال 1387 
 رتبه  بندی را  دو سال  و در سال 1396 
مــا در  کــرد.  چهــار ســال تمدیــد 
کردیــم  ســعی  خــود  نظرســنجی 
از  از شــرکتها   تعــداد  ببینیــم چــه 
کرده انــد  اســتفاده  ظرفیــت  ایــن 
 33 حــدود  شــد  مشــخص  کــه 
از  ســندیکا  شــرکتهای  درصــد 
ظرفیــت تمدیــد  دوســاله و یــک 
 درصــد شــرکتها  از فرصــت تمدید
 چهار ساله بهره برداری کرده اند   
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 نشست

رتبــه را افزایــش نصاب  آن  از ســوی ســازمان 
کنونی  برنامه و بودجه با وجود شرایط دشوار 
می دانند.  همچنین رکود اقتصادی، ناتوانی 
کار و عــدم امکان اخذ پروژه  دولــت در توزیع 
و  اجــرای  موفــق آن از دیگــر موانــع موجــود 
کــه  عبــور از آن تنهــا بــا  در ایــن مســیر اســت 
پایــان دوران رکــود فعلی  یا ایجاد تســهیالتی 
برای حفظ شــرکتها  ممکن است.  به عنوان 
 مثــال در ایــن بــاره می تــوان تخفیف هایی را
 در زمینــه نصابهــای مربــوط به تــوان تجربی 

گرفت.  در نظر 
کــرد: پیمانــکاران مــا  دبیــر ســندیکا عنــوان 
عــدم  و  دارنــد  دولــت  از  زیــادی  مطالبــات 
پرداخــت ایــن مطالبــات یــا پرداخــت آنها با 
تنزیــل بــاال، توان مالی شــرکتها را مســتهلک 
می کنــد و آنهــا را بــه ســمت تعطیلــی ســوق 
بیمــه  مفاصاحســاب  اخــذ  عــدم  می دهــد. 
مسئله دیگری است. دولت  تعهدات خود را 
به موقع پرداخــت نمی کند اما پیمانکار باید 
کند وگرنه  لیســت بیمــه را به موقع پرداخــت 
گاه  با مســئوالن بیمه  جریمــه می شــود. هــر 
در این باره صحبت می شــود عنوان می کنند 
ســاختار آنها مســتقل و مانند جزیره جدایی 
که این جزایر جدا دست  اســت، غافل از این 
به دست هم داده اند تا حیات پیمانکار را به 

خطر بیندازند. 
گفــت: مفاصاحســاب بیمــه معمــوال بــه  وی 
گرفتــه می شــود و ســازمان مدیریت  ســختی 
کار  مالیــات  و  بیمــه  مفاصاحســاب  بــدون 
قبــول  را  آن  کار  تحویــل  و  اتمــام  علیرغــم  و 
نمی کنــد و عمــال امتیاز پــروژه بــرای پیمانکار 
حساب نمی شــود. در اغلب موارد ما قادر به 
کــه بیمه از  اخذ مفاصاحســاب نیســتیم چرا 
کنیم در حالی  ما می خواهد تســویه حســاب 
که عمال مرجع این تسویه خود دولت است.   
گالبتونچــی بــا اشــاره بــه طوالنی  ج  دکتــر ایــر
عنــوان  صالحیــت  تشــخیص  فراینــد  بــودن 
گرفتــن پروژه  هــا با  کــرد: رکــود و عــدم امــکان 
3۷ درصــد فراوانی بزرگترین مشــکل موجود 
کــه باعث شــده  در حــوزه پیمانــکاری اســت 
تمدیــد  و  رتبــه  اخــذ  زمینــه  در  پیمانــکاران 

رتبــه لطمــه زیــادی بخورنــد. در ایــن زمینــه 
نهادهــای تصمیم گیر و موثر باید بدانند رکود 
اقتصادی دســت ما نیســت و در این شرایط 
نبایــد همــه مشــکالت این شــرایط روی ســر 
کنند تا  کمــک  مــا آوار شــود، آنهــا بایــد بــه ما 
نگــه  را  تــوان ســازمانهای خــود  و  پتانســیل 
داریــم تا انشــاءاهلل بعــد از دوره رکود مملکت 

را بهتر بسازیم. 
بــا  از ســخنان خــود  وی در بخــش دیگــری 
طــرف  از  شــده  ح  طــر مشــکالت  بــه  اشــاره 
شــرکتهای عضــو، تعدیــل نیروهــای انســانی 
دســت  از  بــه  منجــر  را  کنونــی  شــرایط  در 
افــراد موثــر امتیــازآور شــرکت و ایجــاد  دادن 
گفــت  مســائلی در رتبه بنــدی دانســت. وی 
کــه قبــال تشــخیص  یــک عــده از پیمانــکاران 
ســامانه  وارد  وقتــی  نشــده اند  صالحیــت 
که نتوانند شرایط  ساجات می شوند نگرانند 
کننــد. دســته دیگــری  تکــرار  را  قبلــی خــود 
کــه رتبــه آنهــا قبــل از  ازپیمانــکاران هســتند 
ســال 1396 منقضــی شــده و بــه روزرســانی 
پرونده آنها هنوز شــروع نشده است. پرونده 

بخشــی از پیمانکاران نیز قبل از ســال 1396 
بررســی شــده و بــه دلیــل عــدم نصــاب مالی 
دچــار تنــزل رتبــه شــده اند. در زمینــه امتیاز 
کارهــای انجــام شــده هــم تقریبــا دو دوره 4 
کشــور دچار رکود  که پیمانکاری  ســاله اســت 
که  و بحــران و عــدم تخصیــص اعتبــار اســت 

می تواند به تنزل رتبه بیانجامد. 
اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در  وی 
مشــارکت اعضــا در نظرســنجی ها و اهمیــت 
نظرســنجی ها بــرای ســندیکا و ســازمانهای 
متولــی  بــه نقــل قولــی از دکتــر قانع فــر رئیس 
کــه عنــوان  نظــام فنــی و اجرایــی پرداخــت 
کــرده  بودند:»معمــوال دقیق تریــن اطالعــات 
راجــع بــه تعدیــل و مســائلی از این دســت را 
ســندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران ارائه 

می دهد.«

جامعه پیمانکاری مهم ترین رکن نظام 
فنی و اجرایی است

در ادامه این نشست پانلی با حضور مهندس 
کمیسیون قوانین  سیامک مسعودی رئیس 
بــاالر  ناصــر  مهنــدس  ســندیکا،  مقــررات  و 
معــاون امــور نظــام فنــی و اجرایــی ســازمان 
برنامه و بودجه و مهندس محمد مرادخانی 
اجرایــی  و  فنــی  نظــام  امــور  دیگــر  معــاون 

سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. 
 مهندس سیامک مسعودی رئیس کمیسیون

 قوانیــن و مقــررات در ابتــدای ایــن پانــل بــا 
اشــاره به زمینه تشــکیل این نشســت عنوان 
کــه در ســازمان برنامــه و  کــرد: در جلســه ای 
کشــور و با حضور آقــای دکتر قانع فر و  بودجه 
مهندس باالر برگزار شــد در جهت مساعدت 
در  خــود  همــکاران  رتبه بنــدی  تمدیــد  و 
کــه با ســعه  ســندیکا تقاضایــی ارائــه دادیــم 

صدر و روحیه مثبت آنها مواجه شدیم. 
بــا بیــان ایــن  گفــت: در جلســه مذکــور  وی 
گرفتاری هــای  دلیــل  بــه  مــا  همــکاران  کــه 
اخیــر بــا تنــزل رتبــه و عدم امــکان اخــذ رتبه 
مواجه شــده اند تمدیدها و مســاعدتهایی را 
که دوســتان ما در سازمان  خواســتار شــدیم 
کار پایه ای در  مدیریــت و برنامه ریزی انجــام 

 مهندس ناصر باالر معاون امور 
نظام فنــی و اجرایی ســازمان 

برنامه و بودجه:
 ممکــن اســت در اثــر مســائل 
کــه بــرای برخــی  و مشــکالتی 
شــرکتها بــه وجود می آیــد آنها 
قــادر بــه طــی مراحــل الزم در 
ایــن زمینــه نباشــند. مــا ایــن 
می کنیــم  درک  را  مشــکالت 
دولــت  هیــات  مصوبــه  بــا  و 
ســال   2 بــرای  بخشــنامه ای 

تمدید ارائه داده ایم  

نشست



 پیام آبادگران                                  
مهر ماه 1398
 شماره 382

11

این زمینه را ضروری دانســتند و تمدید رتبه 
غیرضروری را مســتلزم ارائه منطق های قابل 
که به تشــکیل جلسه امروز  کنترلی دانســتند 
کاوی  منتهــی شــد تــا بــا بررســی نظــرات و وا
طــی  و  گرامــی،  همــکاران  شــما  مشــکالت 
برگــزاری جلســات آتــی بــا همــکاران خــود در 
کشور به نتایج قابل  سازمان برنامه و بودجه 

توجهی دست یابیم. 
امــور  معــاون  مرادخانــی  محمــد  مهنــدس 
نظام فنی و اجرایی ســازمان برنامه و بودجه 
گرامی داشــت ســالروز دفاع  نیــز بــا اشــاره بــه 
عرصــه  جهادگــران  را  پیمانــکاران  مقــدس، 
کــرد: رویکرد نظام  توســعه دانســت و تصریح 
کشور  فنی و اجرایی سازمان برنامه  و بودجه 
از جملــه  بــا همــه ذی نفعــان خــود  تعامــل 
شــرکتهای پیمانــکاری بــه عنــوان مهم ترین 
کمــک  رکــن و عامــل آن اســت. در راســتای 
اتخــاذ  بــا  و  کار  و  کســب  بهبــود فضــای  بــه 
مقــرر،  ضوابــط  چهارچــوب  در  قانونمــداری 
کشــور  کــم بر  در نهایــت بــا درک از شــرایط حا
همــه  از  اداری  سیســتم  محدودیتهــای  و 
دوســتان برای همکاری و ارائه نقطه نظرات 
خود به ســازمان نظام فنــی و اجرایی دعوت 

می کنیم. 
و  فنــی  نظــام  اصلــی  رســالت  گفــت:  وی 
اجرایــی احــراز صالحیــت شــرکتهای توانمند 
پیمانــکاری اســت. طبعا در این راســتا تمام 
تــالش خــود را برای رفع مشــکالت و مســائل 

کار خواهیم بست. گریبانگیر شرکتها به 

برای همه پیمانکاران رتبه 1 و 2 
تمدید 2 ساله امکانپذیر است 

در ادامه مهندس ناصر باالر معاون امور نظام 
فنــی و اجرایــی ســازمان برنامــه و بودجــه نیز 
گواهی نامه های  بــا اشــاره بــه 4 ســاله بــودن 
کرد: هدف ما از حضور در این  سازمان عنوان 
که بدانیم  جلســه بیش از هر چیزی ایــن بود 
کســانی با ایــن شــیوه تمدید تشــخیص  چــه 
شــده اند.  مشــکل  دچــار  مــا  صالحیــت 
گواهی نامه های ما 4 ســاله است و هر 4 سال 
می شــود،  روز  بــه  ســازمان  اطالعــات  یکبــار 

منتهی ممکن است در اثر مسائل و مشکالتی 
بــه وجــود می آیــد  برخــی شــرکتها  بــرای  کــه 
آنهــا قــادر به طــی مراحــل الزم در ایــن زمینه 
نباشــند. ما این مشــکالت را درک می کنیم و 
با مصوبــه هیات دولت بخشــنامه ای برای 2 

سال تمدید ارائه داده ایم. 
که در سال 1396  گفت: بخشــنامه دیگر  باالر 
مصوب شــده و بایــد از طریق ســامانه انجام 
امتیــاز  کــه  اســت  پیمانکارانــی  بــرای  شــود 
شاخص مالی آنها به حد نصاب جدول مالی 
گواهــی را دارا  نمی رســد امــا بقیــه مفاد اخــذ 
گواهــی قبلی به  هســتند، در این مــورد عین 
مــدت 4 ســال بــرای آنها صــادر می شــود. به 
که مفاصاحســاب بیمه  کســانی  عبارتی دیگر 
یــا مالیــات آنهــا به عــدد الزم نمی رســد می-

کنند. توانند از تمدید 4 ساله استفاده 
که  وی افــزود: برخی پیمانکاران از ترس این 
گواهی نامــه 10 ســال پیــش خــود را از  امتیــاز 
کنون وارد ســامانه ساجات  دســت بدهند تا 
که  کــه از 10 ســال پیش  نشــده اند، در حالــی 
کســی وارد سیســتم  سیســتم فعال شــده هر 
گواهی نامه شــده است.  شــده موفق به اخذ 
تالش زیــادی برای هوشمندســازی ســامانه 
گرفته اســت و تمام شرکتها  ســاجات صورت 
گواهی نامه خــود در آن ثبت   بایــد برای اخــذ 
کننــد. البتــه دوســتان پیمانکار مــا باید  نــام 
که این اخذ رتبه همیشــه با ارتقای  بپذیرنــد 
کاری  رتبــه همــراه نیســت و بر اســاس تجربه 

15 سال اخیر آنها محاسبه خواهد شد.

وی افــزود: دو ســال پیــش پیشــنهادی را بــا 
توصیه دوستان خود در سندیکا و نهاد تعامل 
کردیــم  کــه بــر اســاس آن تــالش  ارائــه دادیــم 
کاری از بــدو تاســیس در نظــر  ســابقه تجربــه 
گر این مصوبه عملیاتی شــود در  گرفته شــود. ا
کنــار آیین نامه ســال 96 نتایــج خوبی حاصل 
گر دولت این امر را تصویب  خواهد شــد البته ا
کار  نکنــد ما باید در چهارچوب آئین نامه خود 

کاری را 15 سال در نظر بگیریم. کنیم و تجربه 
مهنــدس بــاالر در ادامــه با اشــاره بــه تجمیع 
کار و  کارهــا در نظــام فنــی و اجرایــی، حجــم 
کمبــود نیــرو، از اخــذ برخی تصمیمــات برای 
حــل ایــن مســئله خبــر داد. وی بــا اشــاره به 
کــرد: در مــورد  نیــز عنــوان  بحــث تمدیدهــا 
از  اســتفاده  بــرای  ســندیکا  اعضــای  تمایــل 

ظرفیــت تمدید بــه نظر ما پیمانــکاران نباید 
بدون تکمیل پرونده در ســامانه درخواســت 
که ممکن اســت با همین  تمدیــد دهنــد چرا 
گواهی نامه 4 ســاله بگیرند.  عددهــا بتواننــد 
کســب امتیاز الزم نشــدند  گــر هم موفــق به  ا
که در پرونده آنها هســت  بر اســاس مشــکلی 

کرد. می توان از ظرفیت تمدید استفاده 
که ما می توانیــم برای همه  وی بــا بیان ایــن 
در  ســاله   2 تمدیــد   2 و   1 رتبــه  پیمانــکاران 
کــرد: البته تمدیــد را به  نظــر بگیریــم تصریــح 
ابتــدای ســال جدید موکــول می کنیــم چون 
کرده ایم  بــرای 1 شــهریور حــد نصابی اعمــال 
گواهی  که ممکن است نگذارد شرکتها امتیاز 
تاریــخ  در  آورنــد.  دســت  بــه  را  قبلــی  نامــه 



 پیام آبادگران                                   
مهرماه 1398
 شماره 382

12

 نشست

29 اســفند امتیازهــا بــه طــور اتوماتیــک 20 
کــه ممکن اســت به اخذ  درصــد بــاال می رود 
گواهی نامه قبلی یا شــرایط بهتری در  امتیــاز 

فروردین و اردیبهشت منجر شود. 
کــه می گوینــد  کســانی  مــورد  گفــت: در  وی 
تــوان اخذ حــد نصاب جدول شــاخص مالی 
کاربردی ما باال  را ندارند یکی از پیشــنهادات 
کــه روی  بــردن ســرمایه ثبتــی شــرکت اســت 

عدد امتیاز مالی موثر خواهد بود.
مهنــدس بــاالر در زمینــه نصــاب نفــرات نیــز 
کــرد: در حــال حاضــر ظرفیــت هیات  عنــوان 
مدیــره و پرســنل امتیــازآور به صورت شــناور 
اســت اما ما در صدد تســهیل بیشــتر در این 

زمینه هستیم. 
گفت: عددی  وی دربــاره افزایش نصــاب هم 
کــه مــا بــه عنــوان نصــاب از 6/1/ 98 ابــالغ 
کردیم 50 درصد با عدد قبلی متفاوت اســت 
که قبل از ســنوات 94 بــه عنوان  امــا عــددی 
جایگزیــن این عدد اســتفاده می کردیم عدد 
کــه امســال ســقف  نصــاب پیمانــکاران بــود 
معامالت)32800( اســت اما به دلیل افزایش 
گهانی آن در سال 94 و 95 آن را به افزایش  نا
کردیــم و حــال  تعدیــل 50 درصــدی متصــل 
درصــد   50 را  تعدیــل  افزایــش   نمی توانیــم 
در نظــر بگیریــم و نصاب همچنــان 30 درصد 
باشــد، البتــه نمی تــوان مــدام از نصــاب بــه 

ضریب و از ضریب به نصاب برگشت. 
وی با اشــاره به بحث رکود اقتصادی در اخذ 
که توســط دکتر  پروژه هــا توســط پیمانکاران 
گریبانگیر  ح شــد، این امــر را  گالبتونچــی مطر
ســایر اصناف نیز دانســت و اظهــار امیدواری 
کــرد با تدبیــر دولت برطرف شــود. وی درباره 
کــرد: مــا  نیــز عنــوان  مطالبــات پیمانــکاران 
صورت وضعیت تایید شده پیمانکاران را به 

کارکرد آنها در نظر می گیریم.  عنوان 
وی دربــاره معیــار قــرار دادن مفاصاحســاب 
عنــوان  نیــز  کاری  تجربــه  تخمیــن  بــرای 
کــرد: عــالوه بــر مفاصاحســاب، ارائــه صــورت 
کارفرما رســیده باشــد،  که به تایید  وضعیتی 
با ارائــه اظهارنامه دارایی در این زمینه برای 

کفایت می کند.  همه پیمانکاران 

نباید به معیارهای صالبت صالحیت 
کرد خدشه وارد 

خ جمالی  در این بخش از نشست مهندس فر
کــه در بیــن   مدیرعامــل شــرکت پارس یکــم 
کــرد: نمی توان ســوابق  کیــد  حاضــران بــود تا
یــک شــرکت را بــرای رتبه بنــدی آن نادیــده 
کردن  گرفــت و بایــد یــک ضریب برای لحــاظ 
ســابقه شــرکتها در سیســتم رتبه بنــدی آنهــا 
کشــور  که بر  لحــاظ شــود. در شــرایط رکودی 
کم شــده اســت، و با وجود عدم پرداخت  حا
مطالبــات پیمانــکاران الزم اســت رتبه بندی 
دربــاره  امــر  ایــن  گیــرد.  تســاهل صــورت  بــا 

شاخص های تعدیل هم صدق می کند.
کنــش بــه ســخنان مهنــدس جمالــی،  در وا
مهنــدس مرادخانــی بــا اشــاره بــه ســابقه 50 
ســاله تشــخیص صالحیــت ســازمان برنامــه 
از  کــه  شــرکتهایی  کــرد:  عنــوان  بودجــه  و 
از  شــده اند  صالحیــت  تعییــن  مســیر  ایــن 
اعتبــار زیــادی برخوردارند. اعتبار شــرکتهای 
که ســازمان  ســاختمانی به چهارچوب هایی 

کــرده بازمی گــردد، بلــه، می تــوان  مشــخص 
کنون  که شــرکتها از 30 سال تا کارهایی  همه 
گرفت اما  انجــام داده انــد بــا ضریبــی در نظــر 
ایــن  بــه صالبــت  کــه  بــه معیارهایــی  نبایــد 
کــرد.  وارد  خدشــه  شــده  منجــر  صالحیــت 
کــه از ایــن  مقبولیــت شــرکتهای پیمانــکاری 
انــکار  قابــل  گرفته انــد  رتبه بنــدی  فراینــد 
کسب  کردن اصول این  نیســت، و مخدوش 
رتبه به نفع نظام فنی و اجرایی و شــرکتهای 

فعال در این زمینه نیست. 
کــه  ایــن  بیــان  بــا  نیــز  مهنــدس مســعودی 
برخــوردار  اعتبــاری  از  صالحیــت  تشــخیص 
که هــر اندازه از قوت بیشــتری نشــات  اســت 
کید  بگیرد بر این اعتبار افزوده خواهد شــد تا
کــرد: نباید با تســاهل فــراوان رتبه بنــدی را از 
اعتبــار انداخــت. عدالــت در امــر رتبه بنــدی 
نســبی است، تســاهل بیش از اندازه به همه 
شــرکتها در این امر اجحاف به عده دیگری از 
شــرکتها اســت و رقابت را مختل می کند. وی 
که امروز روی  کرد: یکی از بحث هایی  تصریح 
میز سازمان برنامه قرار دارد اصالح آیین نامه 
هیــات وزیــران دربــاره تشــخیص صالحیــت 
ح شده امروز  است، بســیاری از مباحث مطر
در چهارچوب اصالح آیین نامه هیات وزیران 
ح شده و با تصویب آن حل خواهد شد.  مطر
کــردن تجربه  وی افــزود: بحــث امــروز لحــاظ 
کاری شــرکتها از بدو تاسیس و مسئله تمدید 
2 ســاله و 4 ســاله اســت. ایــن تمدیدهــا هــر 
کدام شرایطی دارند و تمدید 4 ساله تساهل 
که  بــه امتیــاز مالــی آن هــم در صورتی اســت 
کسب  به روزرســانی شــده و ســایر امتیازها را 
کــرده باشــید. تمدیــد 2 ســاله بــا تشــخیص 
ســازمان صورت می گرفت و احتماال برای آن 
گرفته شده بود.  برخی شرایط داخلی در نظر 
ولی واقعیت نشان می دهد همه پیمانکاران 
از این ظرفیت استفاده نکردند یعنی یا تنزل 
رتبه داشــته اند یــا در حال حاضــر رتبه پایدار 
که موانعی  که مفهوم آن این اســت  ندارنــد، 
بر ســر استفاده از این تمدیدها بوده یا اطالع 
کافــی در این زمینه نداشــته اند، بــه هر حال 
کاوی این مسئله ضروری به نظر می رسد. وا

مرادخانــی محمــد   مهنــدس 
  معاون امور نظام فنی و اجرایی 

سازمانبرنامه و بودجه:
فنــی   رســالت اصلــی نظــام 
صالحیــت  احــراز  اجرایــی  و 
 شرکتهای توانمند پیمانکاری

ایــن راســتا  اســت. طبعــا در 
بــرای  را  خــود  تــالش  تمــام 
مســائل  و  مشــکالت  رفــع 
کار  بــه  شــرکتها  گریبانگیــر 

خواهیم بست.

نشست
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پرسش و پاسخ حاضران با اعضای پانل 
بیــن  پاســخ  برنامــه پرســش و  بــا  پانــل  ایــن 
در  یافــت.  ادامــه  پانــل  اعضــای  و  حاضــران 
که استفاده  پاسخ به اولین سوال در این باره 
از تمدیدهــا در چــه بــازه زمانــی مقدور اســت، 
کرد: تمدید 4 ســاله بعد  مهنــدس باالر عنوان 
گواهی نامــه مقــدور اســت. حتمــا  از انقضــای 
گواهی نامــه برســد تــا در  بایــد تاریــخ انقضــای 
گواهی نامــه به وجود  سیســتم امکان تمدیــد 
آید. کسانی که دیرتر از زمان سررسید تقاضای 
تمدید می دهند نیز موفــق به دریافت تمدید 
گواهی خود از تاریخ سررســید و زمان انقضای 

گواهی نامه قبلی خواهند شد.
امــکان  شــرکتها  همــه  تقریبــا  افــزود:  وی 
اســتفاده از تمدیــد 2 ســاله را دارنــد بــه غیر از 
کــه قصــد فــروش دارنــد. در ایــن  شــرکتهایی 
بــاره هــم تمدیــد از زمــان سررســید خواهــد 
بود. درخواســت تمدید 2 ساله باید به شکل 
کتبی باشــد. البته تمدید 2 ساله  درخواست 
بــه عنــوان یک مســکن بــرای شــرکتها در نظر 
کننــد و با  کار خــود را دنبــال  کــه  گرفتــه شــده 
گواهی نامــه خــود را به روز  اصــالح مــوارد الزم 

کنند. دریافت 
ابراهیمــی  مهنــدس  توســط  دیگــری  ســوال 
عنــوان  وی  شــد،  ح  مطــر المــوت  شــرکت  از 
کــرد: شــما از تمدیــد 2 ســاله حــرف می زنیــد 
کــه نیروی  تــا فرصتی باشــد برای شــرکتهایی 
انســانی و توان مالی خود را از دســت داده اند 
امــا مگر قرار اســت در این 2 ســال چه اتفاقی 
که  کشور برگزار شود  بیفتد یا چند مناقصه در 
کار بگیرنــد و ظرف دو ســال  شــرکتها بتواننــد 
نیــروی انســانی و تــوان مالــی خــود را افزایش 
دهنــد و امتیــاز بگیرند. باید در این دو ســال 
کار  کار پیمانــکار فراهــم شــود. دربــاره  بســتر 
کار پیمانکاری عوض  کشــور شــیوه  در داخل 
تعریــف  و  پــروژه  تعریــف  اســت و دوره  شــده 
بودجــه از طــرف ســازمان برنامــه تمام شــده 
اســت. در مورد سرمایه گذاری خارجی هم به 
گارانتی بانک  دلیــل مقــررات و تحریم و عــدم 

مرکــزی غیرممکــن به نظــر می رســد. در مورد 
صــدور خدمات فنی و مهندســی نیز وقتی ما 
کشــور خــود نداریم چگونه باید  رتبه الزم را از 

کنیم. اقدام 
مهنــدس مســعودی نیز با اشــاره به ســخنان 
نظــر  بــه  کــرد:  عنــوان  ابراهیمــی  مهنــدس 
مشــکل  درمــان  ســاله   2 تمدیــد  می رســد 
که مهندس بــاالر عنوان  پیمانــکاران نیســت 
کــرد: تمدیــد چاره گشــا نیســت و تنهــا حکــم 
مصوبــه  شــود  تــالش  بایــد  دارد.  را  مســکن 
کاری از بدو  گرفــت و تجربــه  هیــات مدیــره را 
تاســیس لحــاظ شــود. بــه هــر حال مــا بحث 

زمیــن  را  مهندســی  و  فنــی  خدمــات  صــدور 
گــر از پیمانــکاری برای  نگذاشــته ایم و حتــی ا
کار خارجــی دعــوت هــم شــده باشــد ما  یــک 
از  اســتفاده  بــرای  مــوردی  گواهی نامــه  یــک 
تســهیالت صــدور خدمــات فنی و مهندســی 
کرده ایم. پــس از توضیحات  بــرای وی صــادر 
مهنــدس باالر در این باره مهندس ابراهیمی 
که در حوزه صدور  که پیمانکارانی  کرد  کیــد  تا
خدمات فنی و مهندسی فعالیت می کنند در 
گواهــی نامه نیاز  کــرات خود به ایــن  بــدو مذا

دارند. 
ســوال دیگــر در مــورد تغییرات هیــات مدیره 
کــه در این باره  و تاثیــر آن در رتبه بنــدی بــود 
کــرد: مــا معتقدیم باید  مهنــدس باالر عنوان 

کــرد. نــگاه مــا بــه  مســائل را بــا تعامــل حــل 
که شــما  شــما پیمانــکاران از این زاویه اســت 
ســفره ای  هســتید،  کشــور  ایــن  کارآفرینــان 
کرده ایــد و عــده ای از این ســفره ارتزاق  پهــن 
ایــن  اجتماعــی  تبعــات  بــه  مــا  می کننــد. 
کارآفرینــی توجــه داریم و خود را مســئول حل 
کثریت  گــر ا کردن مشــکالت شــما می دانیم. ا
ســهام یــک شــرکت حفظ شــده باشــد و بین 
ســهامدارها چرخیــده باشــد نشــان از فروش 

ندارد و برای ما قابل قبول است. 
مهنــدس بــاالر در پاســخ بــه ســوال دیگــری 
کــه تمدید وقــت می برد  دربــاره مــدت زمانی 

کــرد: تمدید 2 ســاله زودتر صورت  نیــز عنوان 
می گیــرد و تمدیــد 4 ســاله بــه انــدازه یــک به 
روزرســانی وقت می گیــرد. وی دربــاره تمدید 
و  مشــاور  تاریــخ  گــر  ا کــرد  عنــوان  نیــز   EPC
ســال   2 تــا  باشــد  داشــته  جــا  آن  پیمانــکار 
کرد. در این باره اول مشــاور،  می توان تمدید 
ح و ساخت باید اقدام  بعد پیمانکار و بعد طر
کننــد، البتــه همزمــان نیــز می تواننــد اقــدام 

کنند. 
ســوال دیگری توســط یکی از حاضران درباره 
که  ح شــد  اســتفاده از بخشــنامه تمدید مطر
کــرد: تمدید  بعــد از به  مهنــدس بــاالر عنوان 
گواهی نامــه  آخریــن  اســاس  بــر  و  روزرســانی 
کســب شــده در آن  صالحیــت و آخریــن پایــه 
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صــورت می گیــرد. در همین زمینــه مهندس 
کرد: برای نمونه دو شرکت  مسعودی تصریح 
بــه طــور همزمــان در ســال 96 و 9۷ منقضی 
می شوند یکی از آنها رتبه خود را به روزرسانی 
می کنــد و تنــزل رتبــه می یابــد، دیگــری ایــن 
کار را نمی کنــد و بــدون رتبــه می مانــد و بعــدا 
اســتفاده می کنــد. در  از بخشــنامه 4 ســاله 
که  ایــن بــاره باید بررســی شــود چــرا شــرکتی 
خــود را بــه روزرســانی نکــرده بایــد از شــرایط 
کــه مراحل قانونی  بهتری نســبت به شــرکتی 
کــرده برخوردار باشــد، مهنــدس باالر  را طــی 
کــرد: شــرکت  کیــد  در توضیــح ایــن مســئله تا
کرده، و مســئولیت  خــودش شــرایط را قبول 

این انتخاب با خود آن است. 
در بخشــی دیگری از برنامه پرســش و پاســخ 
تعــدادی از حاضران پیشــنهاد دادند تمدید 
2 ســاله بــه طــور شــناور و در یــک بــازه زمانی 
گواهی نامــه  یــک تــا 5 ســاله بعــد از انقضــای 
کرد  کــه مهندس بــاالر عنــوان  ممکــن باشــد 

این پیشنهاد قابل بررسی است. 
اشــاره  مشــارکت  بــه  کــه  دیگــری  ســوال  در 
گر بیمه و مالیات به  که ا ح شــد  داشــت مطر
که  کرد  اســم یکــی از شــرکتها باشــد چه بایــد 
که  کافــی اســت  کــرد:  مهنــدس بــاالر عنــوان 
کند  کارکرد خــود را به ما اعالم  شــرکت درصد 
کارفرمــا دولتــی باشــد.  کــه  البتــه در صورتــی 
گــر در  کــرد ا مهنــدس مســعودی نیــز عنــوان 
کارفرمای  گواهی از  این باره مفاصاحساب یا 
یــا در جــداول  دولتــی وجــود داشــته باشــد 
ســازمان مالیاتــی آمــده باشــد نیــز پذیرفتــه 

می شود. 
مهنــدس بــاالر در پاســخ بــه ســوال دیگــری 
بــرای  کــرد:  عنــوان  امتیــازآور  افــراد  دربــاره 
رتبه بنــدی بایــد بیمــه این افــراد در مــاه آخر 
شــده  پرداخــت  متقاضــی  شــرکت  توســط 
مداخلــه  منــع  قانــون  بــاره  ایــن  در  باشــد. 
مدنظــر اســت، مــا طبــق فــرم 600 شــرکتها را 
که تمامی افراد امتیازآور آن به  ملزم می کنیم 
شــکل تمام وقت در شــرکت حاضر باشند اما 
کد بیمه مقاومت  متاسفانه شــرکتها در ارائه 
می کننــد، معمــوال نیز برای این افــراد در 2 یا 

که جدیدا مــا اینها را  3 جــا بیمه رد می شــود 
که بــر طبق منــع مداخله  نمی پذیریــم. چــرا 
وقتــی فــردی امتیــازآور اســت بایــد بیمــه او 
آن  در  کــه  شــود  رد  شــرکتی  همــان  توســط 
امتیــازآور اســت. البتــه هنــوز در مــورد هیات 
مدیره شــرکتها سخت گیری نکرده ایم و بیمه 
آنها را تنها از جهت منع مداخله مورد بررسی 

قرار می دهیم.  
که سازمان بفهمد بیمه  وی افزود: هر زمانی 
فــرد امتیــازآور از شــرکت متقاضــی رد نشــده 
کنــد امــا در  اســت می توانــد شــرکت را معلــق 
زمان بررسی پروند تنها یک ماه آخر را مدنظر 
گــر فــرد امتیــازآوری از یــک  قــرار می دهیــم. ا
شــرکت برود فرصت 3 ماهه بــرای جایگزینی 
گرفتــه می شــود. مدیرعامــل نیز  وی در نظــر 
بایــد تمــام وقــت در شــرکت باشــد. در زمــان 
بررســی پرونــده نیز بایــد در شــرکت متقاضی 
کــه مدیرعامل شــرکت  کنــد. در مــواردی  کار 
جــای دیگری رفته و شــرکت به ما خبر نداده 
اســت ما تنها قادر به تعلیق شــرکت هســتیم 

که 200- گواهی نامه شــرکتی را  و نمی توانیــم 
300 نفــر در آن شــاغل هســتند بــه خاطر یک 
گواهی نامه  کــه  کنیــم. تــا زمانــی  فــرد باطــل 
منقضی شــود فرد در شــرکت هست مگر این 
کنــد و دســتور قاضــی  کــه شــکایت قضایــی 

بیاورید.  
کــه  مهنــدس بــاالر در پاســخ بــه ایــن انتقــاد 
مدیــران  بــه  مربــوط  مداخلــه  منــع  قانــون 
کــرد: یعنی فــرد مدرک  دولتــی اســت عنــوان 
خــودش  و  بدهــد  شــرکت  یــک  بــه  را  خــود 
کار باشــد؟  بــه  در شــرکت دیگــری مشــغول 
کار  کرد: این  مهنــدس مرادخانی نیز تصریــح 
بــه ضرر شــرکتها اســت. بــرای نمونه شــرکتی 
که فرد امتیازآور آن در شــرکت  وجــود داشــت 
کار می کــرد و اســرار مالی شــرکت را نزد  رقیــب 

شرکت رقیب فاش می کرد. 
نیــز  بازنشســته ها  مــورد  در  بــاالر  مهنــدس 
که به شــرکت  کرد: فرد بازنشســته ای  عنــوان 
معرفی می شود حتما باید از شرکت متقاضی 
رتبه بندی ســه ماه پرداختی منوط به فیش 
بانکــی داشــته باشــد تــا مــا بدانیــم ایــن فرد 
دربــاره  اســت.  فعــال  شــرکت  در  بازنشســته 
صاحبان ســهام و هیات مدیره فقط قرارداد 
کاری و روزنامــه رســمی بــرای احــراز ســابقه 

کافی است.  شرکت 
در ادامــه مهندس مســعودی دربــاره نصاب 
کــه تــورم ســال اخیر حــدود 50  کــرد:  عنــوان 
درصــد بوده اســت اما طبــق آیین نامه امتیاز 
کارهــا انجــام شــده  بــا افزایــش 20 درصــدی 
از  تندتــر  نصــاب  بــار  یــک  صــورت می گیــرد. 
بــرای متضــرر شــدن  بــود و شــما  آیین نامــه 
پیمانــکاران آن را برگرداندیــد امــا امــروز تورم 
گــر پیمانکاران  از نصاب جلوتر اســت، یعنی ا
که در آن سالها انجام داده  کارهایی را  همان 
خ محاســبه آنها  بودنــد انجام داده باشــند نر
گرفتــار نصاب  بــا هــم فــرق می کنــد و باز هــم 
شــده اند و بــه نظر مــن باید فکــر عادالنه تری 
گیــرد. برخی دوســتان  بــرای نصــاب صــورت 
گالیــه  آیین نامه هــا  و  بخشــنامه ها،  تکثــر  از 
که مجموعه  کرده انــد و خواهــان آن هســتند 
ایــن قوانیــن و آیین نامه ها در یــک مجموعه 

 مهندس مسعودی:
کــه امــروز  یکــی از بحث هایــی 
برنامــه  ســازمان  میــز   روی 
آیین نامــه  اصــالح  دارد  قــرار 
هیات وزیران درباره تشخیص 
صالحیــت اســت، بســیاری از 
مباحث مطرح شــده امروز در 
چهارچوب اصــالح آیین نامه 
هیات وزیران مطرح شده و با 

تصویب آن حل خواهد شد 

نشست
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و بــه طــور صریــح در اختیــار همکاران مــا قرار 
آمادگــی  هــم  ســندیکا  مــورد  ایــن  در  گیــرد. 

همکاری دارد. 
از  یکــی  کــرد:  تصریــح  نیــز  بــاالر  مهنــدس 
مشــکالت ما با شــرکتها به روز نبودن برخی از 
که حتی بخشنامه های نظام فنی  آنها اســت 
و اجرایــی را نــگاه نمی کننــد. از این دوســتان 
درخواســت دارم فــردی را بــه عنوان مســئول 
کنند  تشــخیص صالحیت در شرکت انتخاب 
تــا به طور مرتــب آیین نامه ها و ضوابط الزم را 

کند.  کنترل 
کــه توســط یکــی از  در مــورد انتقــاد دیگــری 
حاضــران دربــاره مکتــوب نبــودن بســیاری از 
قوانیــن ســازمان یــا برخوردهــای ســلیقه ای 
شــد،  ح  مطــر پیمانــکاران  بــا  کارشناســان 
کــرد: امســال دو رویــه  مهنــدس بــاالر عنــوان 
اجرایــی بــرای جلوگیری از برخورد ســلیقه ای 
به اســتانها ارســال شــد و در ســایر مــوارد هم 
همیــن  در  داد.  انجــام  را  کار  ایــن  می تــوان 
زمینــه مهندس مســعودی از همــکاران خود 
که در ســازمان  خواســت تــا تمــام مــواردی را 
بــا برخــورد ســلیقه ای مواجــه شــده اند یا فکر 
کرده اند که این اتفاق افتاده به سندیکا اطالع 
دهند تا بررسی شود و با حضور مهندس باالر 
و همکارانشــان درباره آن تصمیم گیری شود. 
کــه بیش از  کــرد بنــده مطمئــن ام  کیــد  وی تا
مــا مســئوالن نظــام فنــی و اجرایــی خواهان 
جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای هستند. 

شــدن  دردسرســاز  دربــاره  دیگــری  انتقــاد 
ح شــد بدین  ســامانه ســاجار و ســاجات مطر
که مــا به ســامانه اعالم  کــه پــروژه ای را  ح  شــر
کارفرما هم اعالم می کند و متاسفانه  کرده ایم 
کــه ایــن دو  ســامانه قــدرت تشــخیص ایــن 
پروژه در واقع یکی هســتند ندارد و از ظرفیت 
که مهنــدس باالر  کاســته می شــود  پیمانــکار 
کرد: هوشمندســازی بیشــتر سیستم  تصریح 
کــرد. البته  چنیــن مســائلی را برطرف خواهد 
امــروز هــم می توانیــم بــه طــور مــوردی ایــن 

کنیم. مسائل را برطرف 
حداقــل  بــه  بــرای  افــزود:  بــاالر  مهنــدس 
رســاندن زمــان احــراز صالحیــت بهتر اســت 

کامــل  پیمانــکاران پرونــده خــود را بــه طــور 
گــر آخریــن مجمــع  کننــد. در ایــن بــاره ا پــر 
مالیاتــی«،  »اظهارنامــه  آخریــن  شــرکت، 
آخریــن روزنامه هــای شــرکت، بــه روز بــودن 
 بیمــه افــراد معرفــی شــده، ابــالغ قراردادها،
کارکردها و ...   ۷ بنــد اصلی موافقت نامه ها، 
گیرد  با مهر و امضای شــرکت در ســامانه قرار 
از رفــت و برگشــت اضافــه پرونــده جلوگیــری 

می شود. 
فــردی  گــر  ا شــد  ح  مطــر دیگــری  ســوال  در 
کــرد پــروژه را در زمــان مقــرر ثبــت  فرامــوش 
که مهنــدس بــاالر عنوان  کــرد  کنــد چــه باید 
گواهی نامه تــا 3 ماه فرصت  کــرد پس از اخذ 
در  اســت.  شــرکت  تغییــرات  اعمــال  بــرای 
گذشته بخشــنامه ای به دستگاههای  ســال 
کردیــم  مکلــف  را  آنهــا  و  دادیــم  اجرایــی 

در  را  پیمانــکاران  بــه  مربــوط  قراردادهــای 
گزینه  پایانه قراردادها قرار دهند، با انتخاب 
تطبیق در این پایگاه قراردادهای مربوط در 
ســامانه ســاجات هم ثبت می شود. در حال 
حاضر هم بخــش خصوصی می تواند با ورود 

کند. به ســامانه قراردادهای جدید را ثبت 
کــه برای  مهنــدس بــاالر دربــاره ایــن مســئله 
خ  معادل ســازی پروژه هــای ارزی چــرا تنها نر
کرد:  بانــک مرکزی اســتفاده می شــود عنــوان 
کارکردهای ارزی را با  طبــق روال قبل ما همه 
خ بانک مرکزی روشــن می کنیم چون تنها  نــر
کــه می تــوان برای مشــخص  ماخــذی اســت 
خ نیمایی  کرد. نر خ روز به آن استناد  کردن نر

و ثانــوی تــازه رواج یافتــه و هنــوز در سیســتم 
تشــخیص صالحیت به قراردادی با این روال 
برنخورده ایــم. با این وجــود از همکاران خود 
گــر قــراردادی را بــر این  کرده ایــم ا درخواســت 
مبنــا دیدنــد از پیمانــکار بخواهنــد نامه ای از 
کــه نشــان دهــد ماخــذ ارز او  کارفرمــا  بیــاورد 

ثانوی یا نیمایی است.
و  مشــارکت  مســتقل  رتبه بنــدی  دربــاره  وی 
کار نیاز به  کــرد ایــن  کنسرســیومها نیــز عنــوان 
کــه با همکاری  بررســی حقوقی بیشــتری دارد 
شــما مقــدور اســت. در حــال حاضــر در مــورد 
صــورت  کــه  خصوصــی  عمومــی  مشــارکت 
وضعیت ندارد نیز ما بر این مبنا اقدام می کنیم 
کــه آنچــه را ســرمایه گذار بــرای ســرمایه گذاری 
مــی آورد و بــه تائیــد ســرمایه پذیر می رســد بــه 

کارکرد در نظر می گیریم.  عنوان مبلغ 

در  بــاالر  مهنــدس  نشســت  ایــن  پایــان  در 
کنــش بــه پیشــنهاد چنــد تــن از حاضــران  وا
گرفتــن از توان بخــش خصوصی  دربــاره بهره 
عنــوان  رتبه بنــدی  کارهــای  انجــام  بــرای 
هســتیم عالقمنــد  کار  ایــن  بــه  مــا   کــرد: 

 امــا وقتــی یــک مصوبــه هیــات دولــت را بــه 
مجلــس فرســتادیم تــا از ایــن مورد اســتفاده 
کمیســیون تطبیق مجلــس مصوبه را  کنیــم، 
کمیتی  کار حا کــرد این یک  برگردانــد و عنوان 
آن  کارشناســی  کار  کــه  نمی شــود  و  اســت 
توسط تشکلها انجام شود. البته ما همچنان 
کار را توسط تشکلهای  می توانیم آمایش این 

صنفی انجام دهیم. 



 پیام آبادگران                                   
مهرماه 1398
 شماره 382

16

 نشست

بانــک مرکزی طی نامه شــماره 98/58848 
خ 98/1206 در ارتباط با تمدید ضمانت  مور
نامــه، بــه بانکها و موسســات اعتبــاری ابالغ 
کــه تمدیــد ضمانــت نامــه منــوط بــه  نمــود 
گواهــی مــاده 186 قانــون مالیات های  اخــذ 

مستقیم می باشد.
 این نامه و تفسیر از ضابطه اجرایی مشکالتی 
برای اعضای صنف و سندیکا فراهم نموده و 
موجب اعتراض اعضا شــده بود، ســندیکای 
شــورای  و  ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای 
هماهنگی تشــکلهای مهندســی از دبیرخانه 
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی  شــورای 
درخواســت نمودند" ضوابــط اجرایی تبصره 
قانــون مالیات هــای مســتقیم  )1(مــاده186 
ســقف  و  نامــه  ضمانــت  تمدیــد  و  درصــدور 
اعالمی در ماده مذکور" را شــورا بررســی و رفع 

ابهام و مشکل نماید.
کارشناســی ایــن موضــوع در تاریــخ  جلســه 
بخــش  نماینــدگان  و  98/0۷/02برگــزار 

ســازمان  نماینــدگان  و  بانکهــا  و  خصوصــی 
امــور مالیاتــی و بانــک مرکــزی بــه اظهــار نظر 
خصــوص  در  را  پیشــنهاداتی  و  پرداختنــد 
دســتورالعمل اجرایــی تبصــره )1( مــاده 186 
قانــون مالیات های مســتقیم اعــالم نمودند 

که در 2بخش: 
گواهی  الــف( اعالم مشــکل در خصــوص أخذ 
تبصــره )1( مــاده 186 ق.م.م بــرای صــدور و 

تمدید ضمانت نامه ها و
افزایــش مبالــغ   ب( پیشــنهاد در خصــوص 
)1( دســتورالعمل ضوابــط  مــاده  اعالمــی در 
قانــون   186 مــاده   )1( تبصــره  اجرایــی 
ح ذیل پرداخته  مالیات های مستقیم به شر

شده است:  

الف( اعالم مشکل در خصوص أخذ 
گواهی تبصره )1( ماده 186 ق.م.م 

برای صدور و تمدید ضمانت نامه ها 
مالیات هــای  قانــون   186 مــاده   )1( تبصــره 

"اعطــای  کــه  دارد  اشــعار  چنیــن  مســتقیم 
و  حقوقــی  اشــخاص  بــه  بانکــی  تســهیالت 
همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها 
و ســایر موسســات اعتبــاری منــوط بــه اخــذ 
کــه در مــاده  گواهــی مــی باشــد." در صورتــی 
1 دســتورالعمل اجرایــی چنیــن آمــده اســت 
یــا ایجــاد  کــه "اعطــای هرگونــه تســهیالت و 
گشــایش اعتبارات اسنادی یا  تعهدات نظیر 
صــدور ضمانت نامه هــای بانکی اعم از ریالی 
و ارزی توســط بانک ها و موسســات اعتباری 
و  حقوقــی  اشــخاص  کلیــه  بــه  غیربانکــی، 
حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد برای 
اشــخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و 
باالتــر و بــرای اشــخاص حقیقــی از مبلغ یک 
میلیــارد ریال و باالتر در یک ســال، مشــمول 
مقــررات تبصــره یــک مــاده  186 ق.م.م می 
باشــد."؛ بــه عبــارت دیگــر طبــق ایــن مــاده 
بــرای  اقتصــادی  فعــاالن  دســتورالعمل،  از 
دریافت هرگونه تسهیالت و یا ایجاد تعهدات 

در هشــتادونهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد:

   بررسی دستورالعمل ضوابط اجرایی
 تبصره )1( ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

 برای صدور و تمدید ضمانت نامه ها

نشست
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گواهی  و أخذ ضمانت نامه بانکی می بایستی 
پرداخــت یــا ترتیــب پرداخت بدهــی مالیاتی 
گواهــی اداره مالیاتی مبنی بر  قطعــی شــده و 
وصــول نســخه ای از صورت هــای ارائه شــده 
به بانک ها و سایر موسسات اعتباری را ارائه 

نمایند. 
 با عنایت به مطالب فوق مشــخص می شــود 
کــه تبصره )1( مــاده 186 قانــون مالیات های 
تســهیالت  اعطــای  بــه  تنهــا  مســتقیم، 
بــه  اشــاره ای  گونــه  و هیــچ  تصریــح داشــته 
ضمانت نامه هــای بانکی ندارد، در صورتیکه 
در  مالیاتــی  امــور  ســازمان  و  مرکــزی  بانــک 
دســتورالعمل، برخــالف نــص ایــن تبصــره از 
قانــون، عــالوه بــر اعطــای تســهیالت، ایجــاد 
را  بانکــی  ضمانت نامــه  صــدور  و  تعهــدات 
و  دانســته   186 مــاده   )1( تبصــره  مشــمول 

گواهی نموده اند.  اشخاص را ملزم به أخذ 
عــالوه بــر ایــن ایــراد، طــی مکاتبــات صــورت 
بانــک مرکــزی و شــورای  فــی مابیــن  گرفتــه 
هماهنگــی بانک هــا، بانک مرکزی براســاس 
اجرایــی  ضوابــط  دســتورالعمل   )1( مــاده 
تبصــره )1( مــاده 186 ق.م.م، اعــالم نمــوده 
معــادل  ضمانت نامــه  تمدیــد  کــه  اســت 
صــدور ضمانت نامــه می باشــد؛ زیــرا تمدیــد 
بــه منزلــه  بــه لحــاظ ماهــوی  ضمانت نامــه 
تعهد مجدد برای بانک یا موسســه اعتباری 
غیربانکــی صادرکننــده ضمانت نامه اســت و 
گواهی مــاده 186 ق.م.م بــرای تمدید  أخــذ 
ضمانــت نامه نیز الزامی اســت. همچنین در 
این مکاتبه به این نکته نیز اشاره شده است 
کــه به منظــور جلوگیری از مشــکالت اجرایی 
مطالبــات  حجــم  افزایــش  از  پیشــگیری  و 
اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا  غیرجــاری، 
غیربانکــی می تواننــد ضمــن اعتبار ســنجی، 
طرفیــن  اهلیــت  احــراز  و  دقیــق  شناســایی 
 ضمانــت نامه، از ضمانت خــواه وثائق معتبر 

با قابلیت نقدشوندگی باال أخذ نمایند.
گرفته    بــه عالوه اینکه طبق مکاتبات صورت 
بانــک  و  امورمالیاتــی  ســازمان  مابیــن  فــی 
 ملت نیز ســازمان امــور مالیاتی اعــالم نموده
گواهــی  ارائــه  بــه  الــزام  حــذف  کــه  اســت    
ضمانتنامه هــای تمدیــد  بــرای   مالیاتــی 

 بانکی میسر نمی باشد. 
لیکــن اجــرای ایــن دســتورالعمل در تمدیــد 
خصوصــی  بخــش  فعــاالن  نامــه،  ضمانــت 
کــه  را  پیمانــکاری  شــرکت های  مخصوصــًا 
بســیاری  نشــده  پرداخــت  مطالبــات  دارای 
کارفرمایــان  کارفرمایــان دولتــی هســتند و  از 
مطالبات آن ها را با تاخیر پرداخت می کنند، 
دچــار مشــکل می کنــد، زیــرا در ایــن شــرایط 
ممکــن اســت مــدت زمــان اجــرای پروژه هــا 
گــردد و مالیــات صــورت وضعیــت  طوالنی تــر 
و  نشــده  پرداخــت  حســاب ها(  )صــورت 
بخــش  شــرکت های  از  الوصــول  مشــکوک 
گردد و این امر مشــکالت  خصوصــی مطالبــه 
جدیــد بــرای پروژه ها و قراردادهــای منعقده 
قبلــی ایجــاد نمایــد. بــه عــالوه اینکــه امکان 
کــردن شــرایط تمدید وجــود نخواهد  فراهــم 
بــه  منجــر  خــود  موضــوع  ایــن  و  داشــت 
بدهی هــای جدیــد بانکــی )در صــورت عــدم 
تمدیــد ضمانــت نامه و الزام بانــک به تامین 
نقــدی آن( و یــا فشــار نقدینگــی مضاعــف به 
خصوصــی  بخــش  پیمانــکاری  شــرکت های 
بــرای تامیــن نقــدی مبلــغ ضمانــت نامه در 

شرایط بحرانی فعلی خواهد شد. 

ب( پیشنهاد در خصوص افزایش 
مبالغ اعالمی در ماده )1( 

دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره 
(1( ماده )186( قانون مالیات های 

مستقیم 
ضوابــط  دســتورالعمل   )1( مــاده  طبــق   
ایجــاد  یــا  و  تســهیالت  اعطــای  اجرایــی، 
تعهــدات یــا صــدور ضمانتنامه هــای بانکی، 
بــرای اشــخاص حقوقی بیش از ســه میلیارد 
و اشــخاص حقیقــی بیــش از یــک میلیــارد، 
کــه  اســت   186 مــاده   )1( تبصــره  مشــمول 
ایــن موضــوع بــا توجه بــه شــرایط اقتصادی 
کشــور مشــکل ســاز اســت؛ زیــرا بــا توجــه بــه 
کاهش ارزش پــول ملی، این  تــورم موجــود و 
 مبالغ، ارقام زیادی نمی باشــد؛ لذا پیشنهاد

بــرای اشــخاص  ایــن مبالــغ  کــه   مــی شــود 
حقوقی و حقیقی افزایش یابد.

جلســه  در  موضــوع  اینکــه  بــه  عنایــت  بــا 
نظــر  و  بررســی  و  بحــث  مــورد  کارشناســی 
نماینــدگان بخــش خصوصــی و  نماینــدگان 
ح و با توجه بــه وارد بودن بحث  بانکهــا مطــر
گردد  ح  مقرر شــد در صحن اصلی شــورا مطر
نشســت  نهمیــن  و  هشــتاد  در  موضــوع  کــه 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی  شــورای 
نحــوه  مــورد  در  پیشــنهادات  و  مشــکالت 
اجــرای جــزء یــک بنــد )ج( تبصــره 8 قانــون 
بودجه ســال 98 با موضوع اســترداد مالیات 
بــر ارزش افــزوده پس از بازگشــت ارز حاصل از 
صــادرات و دســتورالعمل اجرایی مــاده 186 
قانــون مالیات هــای مســتقیم مــورد بحث و 

گرفت. بررسی قرار 
 

در ابتدای این نشســت دکترفرهاد دژپسند 
گفت وگوی  وزیــر اقتصــاد و رئیــس شــورای 
دولــت و بخــش خصوصــی از تغییــر جهــت 
تصریــح  و  گفــت  ســخن  اقتصــادی  فضــای 
اقتصــادی  وضعیــت  خوشــبختانه  کــرد: 
وضعیــت  بــه  نگران کننــده  شــرایط  از  کشــور 
امیدوارکننده تغییر مســیر داده اســت. سال 
گذشــته همگــی نگران رشــد اقتصادی ســال 
که پیش بینی می شــد در سال  98 بودیم چرا
98 رشــد اقتصــادی بــه شــدت منفــی باشــد 

دکترفرهاد دژپسند

 وزیر اقتصاد :

صــدور ضمانت نامه شــامل 

 تســهیالت بانکی نمی شود

بــه ویــژه  هــدف دولــــــــــــــت 

کنــــــــــــونی تالش  در شــرایط 

برای سهــــــــــــولت در محیط 

کسب وکــــــــــــار و تشــــــــــــویق 

 صادرکنندگان و صنعت گران

 بــه حضور در عرصه اقتصاد 

است 
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 نشست

اتفــاق  ایــن پیش بینی هــا  امــا خوشــبختانه 
نیفتــاد.وی ادامــه داد: آمــار ســه ماهــه اول 
ســال جاری نشــان می دهد رشــد اقتصادی 
غیرنفتــی مثبــت بــوده هرچند رقــم ناچیزی 
و در حــدود 4 دهــم درصــد اســت. در ایــن 
وضعیــت  توانســت  کشــاورزی  بخــش  دوره 
کنــد. دکتــر دژپســند نگرانی  خوبــی را تجربــه 
اصلــی دولــت و دغدغــه بخــش خصوصــی را 
کســری بودجــه احتمالــی در ســال  مدیریــت 
کرد: دولت به دنبال  جاری دانست و تصریح 
کــه تا حد ممکن از سیســتم بانکی  آن اســت 
اســتقراض نکند و ترجیح می دهد در صورت 
کســری بودجه با انتشــار و  نیــاز بــرای جبران 
کند. هرچند  فروش اوراق از مردم استقراض 

ایــن راهــکار بــرای بخــش خصوصــی چندان 
کاهــش تقاضا  مناســب نیســت زیرا منجر به 
خواهــد شــد. در هر صــورت دولت بــه دنبال 
بهترین راهکار برای مقابله با مشکالت مالی 

و تأمین هزینه های خود است.
گفت وگــوی دولــت و بخــش  رئیــس شــورای 
خصوصــی یــادآور شــد: زمانــی بــه وضعیــت 
کــه رابطــه مســتقیمی بین  پایــدار می رســیم 

دولت و بخش خصوصی ترسیم شود.

که مربوط  در دســتور جلســه اول نشست 
  به استرداد مالیات بر ارزش افزوده بود محمد

کنفدراســیون صــادرات، به   الهوتــی رئیــس 
صادرکننــدگان  مالیاتــی  مشــکالت  تشــریح 

کــه ناشــی از اجــرای جزء یــک بند  پرداخــت 
بــا   98 ســال  بودجــه  قانــون   8 تبصــره  )ج( 
موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده پس 

از بازگشت ارز حاصل از صادرات، است.
کــرد: بــه  ایــن فعــال اقتصــادی خاطرنشــان 
موجــب جــز )1( بنــد )ج( تبصــره )8( قانــون 
و  صفــر  خ  نــر هرگونــه   1398 ســال  بودجــه 
درآمدهــای  بــرای  مالیاتــی  معافیت هــای 
کاال و خدمــات از جمله  حاصــل از صــادرات 
بخــش  محصــوالت  غیرنفتــی،  کاالهــای 
کشــاورزی و مــواد خــام و همچنین اســترداد 
مالیــات و عــوارض موضوع مــاده )13( قانون 
کــه ارز  مالیــات بــر ارزش افــزوده، در مــواردی 
حاصــل از صــادرات طبــق مقــررات اعالمــی 

کشــور  اقتصــادی  بــه چرخــه  بانــک مرکــزی 
برگردانــده نشــود، بــرای عملکــرد ســال های 
139۷ و 1398 قابــل اعمــال نیســت. مــدت 
زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده 
موضــوع مــاده )34( قانون رفــع موانع تولید 
کشــور یک ماه  از طرف ســازمان امور مالیاتی 
کشــور  از تاریــخ ورود ارز بــه چرخــه اقتصادی 

منظور شده است.
ایــن وضعیــت پرداخــت  وی ادامــه داد: در 
بــرای  صادراتــی  مشــوق  و  جایــزه  هرگونــه 
صادرکننــدگان منــوط به برگشــت ارز حاصل 
کاال و خدمات به چرخه اقتصاد  از صــادرات 
کشــور براســاس دســتورالعمل بانــک مرکــزی 
اســت. ایــن رویــه موجــب شــده تا بخشــی از 

گــردش صادرکنندگان در  منابع و ســرمایه در 
که در وضعیت  دولــت بلوکه شــود؛ درصورتی 
کنونــی اقتصــاد، نیــاز فعــاالن اقتصــادی بــه 

نقدینگی از نیازهای اصلی آنهاست.
گر صادرکننده ای  بر اساس اظهارات الهوتی ا
کــه در دســتورالعمل  در ایــن مهلــت 4 ماهه 
بانــک مرکزی تعیین شــده 50 درصد از تعهد 
کرده باشــد و ســازمان  ارزی خود را پرداخت 
امــور مالیاتی بررســی و برحســب آن، مالیات 
کند، این عملکرد  بــر ارزش افزوده را پرداخت 
گر در سه ماهه بعد، ارزی  قطعی می شــود و ا
کــه بابت ســال 9۷ بدهکار اســت را برگرداند، 
دیگر اســتردادی بــه آن تعلق نمی گیــرد، زیرا 

مالیات قطعی شده است.
ایــران  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو  ایــن 
درخواست صادرکنندگان را قطع ارتباط بین 
مالیــات ارزش افــزوده از موضوع بازگشــت ارز 
کرد و افــزود: باید  حاصــل از صــادرات عنوان 
این موضوع را در قانون بودجه ســال 99 هم 

کنیم. لحاظ 

بخش خصوصی و 
کرد مشکالت آنها را باید درک 

در  مقننــه  قــوه  نماینــده  حضرتــی،  الیــاس 
بــه اظهــارات  کنــش  گفت وگــو در وا شــورای 
گفت:  کرد،  ح  کــه مطر الهوتی و پیشــنهادی 
دارد.  خاصــی  پیچیدگی هــای  مســئله  ایــن 
تحریم هــا شــرایط ســختی را هم بــرای دولت 
کــرده  و هــم بــرای بخــش خصوصــی ایجــاد 
اســت. فعاالن اقتصادی نیاز به منابع دارند 
که باید از تســهیالت  امــا نمی تواننــد آن طــور 
کنند، از آن طرف ارز آن ها از 5 ماه تا  استفاده 
یک ســال زمان نیاز دارد تا به داخل برگردد. 
کــه بخــش خصوصــی از  مــا همــه می دانیــم 
جان ودل مایه می گذارد و الزم اســت آن ها و 
کنیم. هرچند  مشکالتشان را به خوبی درک 
بانــک مرکــزی هــم انتظــار دارد ارز اختصاص 
کرده حتی بــه صورت قطــره چکانی به  پیــدا 

بازار برگردد.
کمیســیون اقتصــاد مجلــس معتقــد  رئیــس 
آینــده  بودجــه ســال  فقــط در  اینکــه  اســت 
مالیات بر ارزش افزوده را در ارتباط با بازگشت 

نشست
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ارز حاصــل از صادرات در نظر نگیریم، راهکار 
منطقــی و قابــل دفاعی نیســت. بایــد قدمی 
برداریــم تــا ایــن مشــکل همیــن امــروز و بــه 

صورت ریشه ای حل شود.
در این ارتباط، نماینده سازمان امور مالیاتی 
که این ســازمان بر اســاس  کرد از آنجا  کیــد  تأ
گر  بخشــنامه بانــک مرکــزی عمل می کنــد و ا
ســرخود از اجرای این بخشــنامه ســرباز بزند 
باید به دستگاه های نظارتی پاسخگو باشد، 
در نتیجــه بانک مرکزی باید برای اصالح این 

کند. بخشنامه تصمیم گیری 

کنفدراسیون  بانک مرکزی با همکاری 
صادرات راهکار ارائه دهد

گردید با مســئولیت  در پایــان این بحث مقرر 
بانــک مرکــزی، جلســه ای با حضــور نماینده 
بانک مرکزی، نماینده سازمان امور مالیاتی، 
کنفدراســیون صادرات  نماینده اتاق ایران و 
معاونــت  الهوتــی(،  آقــای  )جنــاب  ایــران 
دارایــی  و  اموراقتصــادی  وزارت  اقتصــادی 
گردد و  )جنــاب آقای دهقان دهنوی(، برگزار 
پیشــنهاد "ایجاد امکان استرداد باقی مانده 
ارزش افــزوده پــس از بازگشــت ارز حاصــل از 
صــادرات و پــس از زمــان اعالمــی )4مــاه( از 
گردد و سپس، بانک  کوتاژ صادراتی" بررســی 
مرکزی با لحاظ نتیجه بررســی این پیشنهاد 
خصــوص  در  مرکــزی  بانــک  "بخشــنامه 
چگونگــی بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات" 
امورمالیاتــی  ســازمان  یــا  و  نمایــد  اصــالح  را 
بــه  مالیاتــی  امــور  ســازمان  "دســتورالعمل 
خ 11/06/98" را  شــماره 516/98/200 مــور

اصالح نماید.

بخش خصوصی برای حل مشکالتش 
هزینه و وقت صرف می کند

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی  شــورای 
یــادآور شــد: هم ســازمان امــور مالیاتی و هم 
که در اجرای  بانک مرکزی این قدرت را دارند 
وظایف و مسئولیت ها از انواع ابزار و امکانات 
کننــد؛ بــرای مثــال به  در دســترس اســتفاده 
راحتــی حســاب افراد را مســدود می کنند و یا 

ممنوع الخروج می کنند اما حمایتی از بخش 
گر این بخش بخواهد  خصوصی نمی شــود. ا
کنــد هیــچ دســت آویزی  از حــق خــود دفــاع 
برای رســیدن بــه هدف خود نــدارد و مجبور 
حــل  بــرای  را  زیــادی  هزینــه  و  وقــت  اســت 

کند. مشکل خود صرف 
دســتور جلســه  دوم نشســت موضــوع اخــذ 

گواهی ماده 186 بود .

دستورالعمل اجرایی ماده 186 قانون 
مالیات های مستقیم خالف قانون 

است
کمیســیون احداث  محســن چمن آرا، رئیس 
ایــران   اتــاق  مهندســی  فنــی  خدمــات   و 
به عنوان نماینده بخش خصوصی و تشکلها 
ایــن جلســه در تشــریح مشــکل مربــوط  در 
گفــت: بــر اســاس تبصــره )1(  بــه ایــن بخــش 
مســتقیم،  مالیات هــای  قانــون   186 مــاده 
اشــخاص  بــه  بانکــی  تســهیالت  اعطــای 
از  مشــاغل  صاحبــان  همچنیــن  و  حقوقــی 
طــرف بانک هــا و ســایر مؤسســات اعتبــاری 
گواهی اســت. در صورتی  منــوط به دریافــت 
کــه مــاده 1 دســتورالعمل اجرایــی، می گویــد 
اعطای هرگونه تســهیالت و یا ایجاد تعهدات 
گشــایش اعتبــارات اســنادی یــا صدور  نظیــر 
و  ریالــی  از  اعــم  بانکــی  ضمانت نامه هــای 
ارزی توســط بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری 
و  حقوقــی  اشــخاص  کلیــه  بــه  غیربانکــی 
حقیقــی مشــمول تبصــره 1 مــاده 186 قانون 

مالیات های مستقیم است.
اشــخاص  بــرای  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
حقوقــی از مبلــغ ســه میلیــارد ریــال و باالتر و 
بــرای اشــخاص حقیقی از مبلغ یــک میلیارد 
ریــال و باالتر در یک ســال، مشــمول مقررات 
تبصــره یــک مــاده 186 قانــون مالیات هــای 

مستقیم است.
 

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی آنچه 
آمــده  مــاده  ایــن  اجرایــی  دســتورالعمل  در 
خــالف نص صریح قانون بــوده و باید اصالح 
کــه در قانون از تســهیالت صحبت  شــود چرا
شــده و تســهیالت شــامل ضمانت نامه های 

بانکی نمی شود.
در ایــن رابطــه رضــا رحمانــی، وزیــر صنعــت، 
ایــن  اصــالح  پیگیــری  از  تجــارت  و  معــدن 
دســتورالعمل توســط ایــن وزارت خانــه خبر 
کرد: بر اساس دیدگاه نمایندگان  کید  داد و تأ
کــه خود قانون گذار بوده و این ماده  مجلس 
کرده انــد، صــدور ضمانت نامه بانکی  را تهیــه 
آن  از  و منظــور  نــدارد  تســهیالت  بــه  ربطــی 
وام اســت. از طرفــی هدف دولت بــه ویژه در 
کنونی تالش برای سهولت در محیط  شرایط 
کسب وکار و تشــویق صادرکنندگان و صنعت 

گران به حضور در عرصه اقتصاد است.
کــه دولــت بایــد برای  وی ادامــه داد: جایــی 
کند، اینجا نیست.  دریافت مالیات پافشاری 
دولــت بــه دنبــال راه حلــی در برابــر فرارهــای 

کند. مالیاتی باشد و آنجا سخت گیری 
الیــاس حضرتــی، محمدباقــر الفــت، معــاون 
قــوه  جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری  و  اجتماعــی 
بخــش  نماینــدگان  و  شــافعی  قضائیــه، 
خصوصــی حاضر در جلســه و هــادی قوامی، 
کمیســیون اصل 44 مجلس، در  نایب رئیس 
تأیید سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت، 

خواستار اصالح این دستورالعمل شدند.
کــه صــدور  دژپســند نیــز بــا بیــان ایــن نکتــه 
بانکــی  تســهیالت  شــامل  ضمانت نامــه 
کرد: بهتریــن راه حل برای  کیــد  نمی شــود، تأ
کــه  اســت  ایــن  دســتورالعمل  ایــن  اصــالح 
فرصت یک روزه ای به بانک مرکزی و سازمان 
امــور مالیاتــی داده شــود تــا در ایــن موردنظر 
کارشناســی خــود را بدهنــد. آنچــه از اصــالح 
ایــن دســتورالعمل مهم تــر اســت، همراهــی 
دســتگاه های متولــی بــا اصــل ایــن موضــوع 
است. بارها دیده شــده بخشنامه ای اصالح 
و حتی لغو می شــود اما در بدنه اجرایی مورد 

توجه قرار نمی گیرد.
در نهایــت در ایــن مــورد مقــرر شــد بانــک 
مبانــی  مالیاتــی  امــور  ســازمان  و  مرکــزی 
تدویــن مــاده )1( ضوابــط اجرایــی تبصــره 
موجــود  شــکل  بــه  ق.م.م   186 مــاده   )1)
)شامل اعطای تسهیالت، ایجاد تعهدات 
گشــایش اعتبارات اســنادی یا صدور  نظیر 
ضمانــت نامه هــای بانکــی اعــم از ریالــی و 
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ارزی( را به وزیر محترم امور اقتصادی و 
گزارش دهند.سپس وزارت امور  دارایی 
اقتصــادی و دارایــی نتیجه بررســی این 
که آیا اعطای تســهیالت تبصره  گزارش 
(1( مــاده 186 ق.م.م، خدمــات بانکــی 
و  اســنادی  اعتبــار  گشــایش  جملــه  از 
ضمانت نامه بانکــی در صدور و تمدید 
گیرد یا خیر، تا هفته دوم  را نیــز در برمی 
مهــر مــاه ســال 98 اعــالم نمایــد. پــس 
از آن، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
 )1( تبصــره  اجرایــی  ضوابــط  اصــالح 
نمایــد. پیگیــری  را  ق.م.م   186 مــاده 
گواهی ســازمان  او همچنیــن از پذیرش 
امــور مالیاتی در همه بانک ها از ابتدای 

آبان ماه خبر داد.
در ادامه حسین سالح ورزی، نایب رئیس 
اتــاق ایــران بــه مشــکل دیگــر مربــوط بــه 
کــرد: مــاده  ایــن بخــش اشــاره و تصریــح 
اجرایــی،  ضوابــط  دســتورالعمل   )1(
اعطــای تســهیالت و یــا ایجاد تعهــدات یا 
بــرای  بانکــی،  ضمانت نامه هــای  صــدور 
اشــخاص حقوقــی بیــش از ســه میلیارد و 
اشــخاص حقیقــی بیش از یــک میلیارد را 
مشــمول تبصــره )1( مــاده 186 می دانــد. 
کنونی  ایــن موضــوع بــا توجه بــه شــرایط 
مشکل ســاز می شــود. بــا توجــه بــه تــورم 
کاهــش ارزش پــول ملــی، ایــن  موجــود و 
بنابرایــن  نیســت؛  زیــادی  ارقــام  مبالــغ، 
کــه ایــن مبالــغ بــرای  پیشــنهاد می شــود 
اشــخاص حقوقی و حقیقی افزایش یابد.
دژپســند بــرای حــل ایــن مســئله مصوب 
نمــود تــا معاونــت اقتصــادی وزارت امــور 
اقتصــادی و دارایــی شــاخص ها و مبانــی 
که در ســال 95 با اســتفاده از آن ها، ارقام 
اعالمی در ماده )1( ضوابط اجرایی تبصره 
 )1( ماده 186 ق.م.م افزایش یافته اســت
 را بــا همــکاری بانــک مرکــزی و ســازمان 
ســپس،  و  نمایــد  بررســی  امورمالیاتــی 
سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ارقام 
اعالمــی در مــاده )1( ضوابــط اجرایی را به 

روزرسانی نمایند.

اشاره:
اقتصــادی  امــور  معاونــت   - ماهنامــه  در  خبــر  تنظیــم  لحظــه  تــا   
وزارت امــور و اقتصــاد و دارایــی   بــا توجه به جلســه  هشــتادونهمین  
گفتگــو دولــت و بخــش خصوصــی موافقت خــود را  نشســت شــورای 

گواهــی تبصــره )1(  مــاده )186(  قانــون مالیات هــای   بــا لغــو اخــذ 
مستقیم  برای صدور و تمدید ضمانت نامه ها  اعالم نمود. متن نامه 

ح زیر است:  آن معاونت به شر

نشست
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کار  کنفرانــس بین المللــی  یکصــد و هشــتمین 
از بیســتم تــا ســی و یکــم خــرداد امســال )10 تــا 
21 ژوئــن 2019( بــا حضــور اعضــای ســه جانبــه 
و  کارگــری  گروه هــای  و  دولت هــا  نماینــدگان 
کارفرمایی در مقر اصلی آن سازمان در شهر ژنو 

سوئیس برگزار شد.
ســال  یکصدمیــن  در  کار  جهانــی  ســازمان 
تأسیس خود در سال 2019، طرح »ابتکار سده 
کار« را بــه عنوان موضــوع محوری  بــرای آینــده 
کار قــرار داده بود  فعالیت های خود در دســتور 
کار  و موضوع خشــونت و اذیــت و آزار در دنیای 
کــه طرح  بــه عنــوان موضــوع دیگر مطــرح بود 
ایــن ســرفصل بــه تصویــب مقاوله نامــه 190 و 
توصیه نامه 206 با نام »حذف خشونت و آزار و 

کار« منجر شد. اذیت در دنیای 

مباحث مورد بحث
کار همــه ســاله  اجــالس ســازمان جهانــی  در 

کمیته هــای چهارگانه اســتانداردها، اشــتغال، 
کــف حمایت هــای اجتماعی و اصــول بنیادین 
کمیته های ثابت فعال هســتند و  کار به عنوان 
بررسی و پیوســتن به مقاوله نامه های سازمان 
دیگــر  از  جدیــد  نامه هــای  مقاولــه  تصویــب  و 
شــمار  بــه   ILO ســاالنه  اجــالس  رویکردهــای 
می رود. هر یک از گروه های کارفرمایی، کارگری 
گانه در جلسات مربوط به  و دولت به طور جدا
کرده و در نهایت ماحصل برگزاری  خود شــرکت 
جلســات و تبــادل نظــرات و اطالعــات خــود را 
توصیه نامــه  و  مقاوله نامــه  بــه  و  جمع بنــدی 

تبدیل می کنند.
گذشته )2018( سازمان بین المللی  شعار سال 
ایمــن  کاری ســالم و  کار »ایجــاد محیط هــای 
برای جوانان و نســل آینده« بود و امسال طرح 
کار« محــور مباحث  »ابتــکار ســده بــرای آینــده 

کنفرانس ساالنه این سازمان بود.
کل ILO نظرات خود را از روند  همه ساله مدیر 

تحــوالت جهانــی و مســائل مرتبــط بــا اقتصاد 
گزارشــی  کار و عدالــت اجتماعــی طی  جهانــی، 
کنفرانــس  ویــژه تدویــن و بــه اجــالس ســاالنه 
کل پایه و اســاس  گــزارش مدیر  ارائــه می دهد. 
کشــورها و نمایندگان  ســخنرانی تمام مقامات 
کارفرمایــان(  و  کارگــران  )دولتهــا،  ســه جانبــه 
عمومــی  مجمــع  روزه  چنــد  نشســت های  در 
گای رایدر مدیر  کنفرانس اســت. امســال آقای 
گزارش مســتقلی تسلیم اجالس نکرد   ILO کل
مجمــع  در  ســخنرانی ها  و  بحث هــا  اســاس  و 
کمیســیون جهانی  عمومــی را همــان »گــزارش 
کار  کــه با عنــوان  گزارشــی  کار« قــرار داد.  آینــده 
برای آینده روشن تر منتشر شده است. اساس 
کار انســان محور اســتوار  گزارش بر دســتور  این 

است.
کامــل ایــن  بــه دلیــل اهمیــت موضــوع متــن 
کــه مبتنــی بر ســه رکــن اصلــی افزایش  گــزارش  
افــراد،  قابلیت هــای  جهــت  گــذاری  ســرمایه 

کار برای آینده ای روشن تر
در یکصد و هشتمین کنفرانس بین المللی کار مطرح شد:
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کار،  افزایــش ســرمایه گذاری برای بنگاههــای 
کار شایســته و  و افزایــش ســرمایه گذاری برای 

پایدار بود بدین شرح ارائه می گردد:

کار برای آینده ای روشن تر گزارش 
خالصه اجرایی:

1-افزایش سرمایه گذاری در 
توانمندی های افراد

برای توانمندسازی افراد در زمینه تالش برای 
سوخت کربنی خنثی و عصر دیجیتال، رویکرد 
ما فراتر از سرمایه انسانی به ابعاد وسیع تری از 
توســعه و پیشــرفت در اســتانداردهای زندگی 
می پــردازد، از جمله حقوق و فضای مناســب 
برای بسط فرصت برای انسان ها و بهبود رفاه 

و سالمت آنان.
•حــق همگانــی یادگیــری مادام العمــر بــرای 
کســب مهارت ها و بازآمــوزی مهارت ها و ارتقا 
مهارت هــا. یادگیــری مادام العمــر دربرگیرنــدۀ 
کودکــی  یادگیــری رســمی و غیررســمی از اوان 
و آمــوزش پایــه از طریــق یادگیــری بزرگســاالن 
کارفرمایــان، و نیز  کارگران و  اســت. دولت هــا، 
موسسات آموزشی مسئولیت های مکمل در 
کوسیســتم یادگیری مادام العمری  ســاختن ا
کارآمــد و شایســته تامین  که به شــکل  دارنــد 

مالی شود.
موسســات،  در  ســرمایه گذاری ها  •افزایــش 
که از افراد از طریق  سیاســت ها و راهبردهایی 
کــرد.  کار حمایــت خواهــد  گذارهــای  آینــدۀ 
گذار از مدرســه به  جوانــان را بایــد برای رونــد 
کــه به شــکل روزافزودن دشــوار و دشــوارتر  کار 
گزینه ها را باید برای  کرد.  می شــود راهنمایی 
گســترش داد تا بتوانند  کارگــران ســالخورده تر 
کار  کــه بــه انتخــاب خــود مایــل بــه  تــا زمانــی 
هستند، از نظر اقتصادی فعال بمانند و اینکه 
کنند. تمامی  جامعه ای همیشــه فعال ایجاد 
گذارهای  کارگــران باید از طریق افزایش تعداد 
کار در طول زندگی خود حمایت شــوند.  بــازار 
کار بایــد فعــال تر باشــد و  سیاســت های بــازار 

کاریابی عمومی باید توسعه یابد. خدمات 
• اجــرای یــک دســتورکار تحــول آمیــز و قابل 
اندازه گیــری برای تســاوی جنســیتی. دنیای 

کار از خانــه شــروع می شــود. از مرخصی برای 
که صاحب فرزند شده اند تا  والد مادر و پدری 
گذاری در خدمات عمومی مراقبتی،  ســرمایه 
کار بدون  بایــد سیاســت ها در جهت تســهیم 
اجــر و مــزد مراقبــت در خانه به منظــور ایجاد 
کار پرورش  تســاوی واقعی فرصت ها در محل 
و  رهبــری  و  نظــر  اظهــار  حــق  تقویــت  یابــد. 
مدیریــت زنــان، محــو خشــونت و آزار و اذیــت 
کار و اجرای سیاست های شفاف پرداخت  در 
پیش شــرط های تســاوی جنسیتی هستند. 
 اقدامات خاص نیز برای پرداختن به موضوع
مبتنــی شــغل های  در  جنســیتی  تســاوی    

 بر فن آوری آینده الزم است.
همگانــی  اجتماعــی  حمایت هــای  •تامیــن 
کار مســتلزم  از بــدو تولــد تا ســالمندی. آینده 
حمایت هــای  پاســخگوی  و  قــوی  نظــام 
اجتماعــی بر پایۀ اصل همبســتگی و تقســیم 
که از نیازهای افــراد در طول  ریســک ها اســت 
چرخــه زندگــی پشــتیبانی می کنــد. ایــن امــر 
کــف حمایت هــای اجتماعی اســت  مســتلزم 
که ســطح پایــه حمایت ها برای افــراد نیازمند 
در آن تامین می شــود، و مکمل آن طرح های 
که ســطوح  بیمــه اجتماعــی مشــارکتی اســت 

باالتر حمایت ها را ارائه می دهد.

2. افزایش سرمایه گذاری
کار  در نهادهای 

پویایــی  و  تقویــت  مــا  توصیه هــای  از  هــدف 
کار اســت. از مقــررات و قراردادهای  نهادهای 
و  جمعــی  دســته  توافقنامه هــای  تــا  کار 
نظام های بازرسی کار اینگونه نهادها زیربنای 
جوامــع منصــف و عادالنــه را می ســازند. آنهــا 
کار را ایجــاد  مســیر منتهــی بــه رســمی شــدن 
کاهــش می دهنــد و  کاری را  کننــد، فقــر  مــی 
کار همراه با حفظ شان انسانی، امنیت  آینده 

کنند. اقتصادی و تساوی را تضمین می 
تمامــی  کار.  همگانــی  ضمانــت  •اســتقرار 
کارگــران، صرفنظــر از روش و ترتیــب قــرارداد یا 
وضعیت و جایگاه اســتخدامی آنان، بایســتی 
کافــی  کارگــران، دســتمزد  از حقــوق بنیادیــن 
کثر محدودیت هــا در مورد  برای زندگــی، حدا

کار و حفاظت های ایمنی و بهداشت  ساعات 
کار برخوردار باشند. توافقنامه های دسته  در 
کف  جمعی یا قوانین و مقررات می توانند این 
حمایت هــا را افزایــش دهنــد. ایــن پیشــنهاد 
همچنین امکان به رســمیت شــناخته شدن 
کار به عنوان یک اصل و  ایمنی و بهداشت در 

کار را فراهم می سازد. حق بنیادین در 
کارگران  کمیت زمانــی.   •بســط و توســعه حا
باید در عین تامین نیازهای کارگاهی که در آن 
کار می کنند، استقالل بیشتری نسبت به زمان 
کار خود داشــته باشــند. اســتفاده از فن آوری 
تــوازن  بــرای توســعه حــق انتخــاب و ایجــاد 
کار و زندگی شــخصی می تواند به تحقق  بیــن 
ایــن هدف و رفع فشــارهای ناشــی از مرزهای 
نامحسوس و کمرنگ بین ساعات کار و زمانی 
کمک  کــه صــرف زندگــی خصوصــی می شــود 
کثر محدودیت ها در ساعات  کند. اجرای حدا
کنــار اقداماتــی بــرای بهبــود بهــره وری  کار در 
و نیــز حداقــل ســاعات تضمیــن شــده بــرای 
گزینه های واقعی برای انعطاف پذیری  ایجاد 
کار  کنترل داشــتن در مــورد زمانبندی های  و 

نیازمند تالش های مستمر است.
و  کارگــران  جمعــی  نمایندگــی  •تضمیــن 
اجتماعــی  گفتگــوی  طریــق  از  کارفرمایــان 
کــه از طریــق  کاالی عمومــی  بــه عنــوان یــک 
سیاست های عمومی فعاالنه ترویج می شود. 
کارگــران بایــد از آزادی انجمــن و حــق  تمامــی 
کــرات دســته جمعــی بــا دولت بــه عنوان  مذا
برخــوردار  مذکــور  حقــوق  تضمین کننــده 
کارفرمایــی  کارگــری و  باشــند. ســازمان های 
بایــد مشــروعیت نمایندگــی خــود را از طریــق 
تقویــت  نوآورانــه  ســازماندهی  تکنیک هــای 
که توســط افراد دســت اندرکار الگوهای  کنند 
کاربرد فن آوری  نوین تجاری از جمله از طریق 
اســتفاده می شــود. همچنیــن بایــد از قدرت 
کننــد تــا از منافع  گردهمایــی خــود اســتفاده 

مختلف افراد حمایت شود.
کار  کارگیــری و مدیریــت فن آوری بــرای  •بــه 
کارگران و مدیران در مورد  شایسته. این یعنی 
کنند. همچنین به  کره  کار باهــم مذا طراحی 
معنی اتخــاذ رویکرد »انســان فرمانــده« برای 

کنفرانس
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که  که تضمین می کند  هوش مصنوعی اســت 
کار توســط نوع بشــر  تصمیمات نهایی موثر بر 
کمیت بین الملل  اتخاد می شود. یک نظام حا
بایســتی  کار  دیجیتــال  پلتفرم هــای  بــرای 
اســتقرار یابــد تــا پلتفرم هــا )و مشــتریان آنهــا( 
را  بــه احتــرام بــه حداقــل حقــوق و حمایت ها 
کند. پیشرفت های فن آوری نیز نیازمند  ملزم 
تنظیــم مقــررات اســتفاده از آمــار و اطالعات و 
مســئولیت پذیری و پاسخگویی الگوریتمی در 

کار است. دنیای 

کار  3. افزایش سرمایه گذاری در زمینه 
شایسته و پایدار

گذاری های متحوالنه در راســتای  ما ســرمایه 
کار 2030 ســازمان ملــل بــرای توســعه  دســتور 

پایدار را توصیه می کنیم:
•مشــوق هایی برای ترویج ســرمایه گذاری ها 
و  شایســته  کار  بــرای  اصلــی  حوزه هــای  در 
همچنیــن  گــذاری  ســرمایه  اینگونــه  پایــدار. 
تساوی جنسیتی را ارتقا می بخشد و می تواند 
میلیون ها شــغل و فرصت هــای جدید را برای 
کنــد.  کوچــک و متوســط ایجــاد  بنگاه هــای 
که آینده بسیاری از  توســعه اقتصاد روســتایی 
کارگران دنیا در آن نهفته است بایستی به یک 
اولویــت تبدیل شــود. هدایت ســرمایه گذاری 
کیفیت و دیجیتال برای  به زیرســاخت های با
پرکردن شکاف ها و ارائه خدمات پشتیبانی با 

ارزش باال الزم است.
•تحــول ســاختارهای مشــوق تجــاری بــرای 
رویکردهــای ســرمایه گذاری بلنــد مــدت تــر و 
جســتجو برای ســاختارهای مکمل توســعه و 
رفاه انســان. اینگونه اقدامات می تواند شامل 
سیاســت های مالــی عادالنه، اســتانداردهای 
پیشــرفته  نمایندگــی  شــرکتی،  حسابرســی 
روش هــای  در  تغییــرات  و  انــدارکاران  دســت 
گزارش دهی باشــد. اقدامات جدید پیشــرفت 
کشــور نیــز بایــد بــرای ابعــاد توزیعــی  و توســعه 
کار انجــام شــدۀ بــدون اجر و مزد  رشــد، ارزش 
در خدمــات خانــه و جوامــع و وقــوع خارجــی 
فعالیت هــای اقتصادی نظیــر نابودی محیط 

زیست توسعه یابد.

مسئولیت پذیری
مــا تمامی  دســت انــدرکاران را بــه عهده گیری 
کار عادالنــه  مســئولیت بــرای ســاختن آینــده 
و  فــوری  اقــدام  می کنیــم.  دعــوت  برابــر  و 
اضطــراری بــرای تقویــت قــرارداد اجتماعی در 
کشــور مســتلزم افزایــش ســرمایه گذاری در  هر 
توانمندی های افراد و نهادهای کار و استفاده 
کار شایســته و پایدار اســت.  از فرصت هــا برای 
کشــورها بایــد راهبرهای ملی خــود را در زمینه 
گفتگــوی اجتماعــی بیــن  کار از طریــق  آینــده 
کارگری  کارفرمایــی و  دولت ها و ســازمان های 

تدوین کنند.
کــه تمامــی نهادهــای  توصیــه مــا ایــن اســت 
را  خــود  مشــترک  کار  ذی ربــط  چندجانبــه 
مــا  کننــد.  تقویــت  دســتورکار  ایــن  پیرامــون 

کاری  روابــط  کــه  توصیــه می کنیــم  ویــژه  بــه 
تجــارت  ســازمان  بیــن  عینی تــر  و  نظامندتــر 
ســازمان  و  وودز  برتــون  موسســات  جهانــی، 
پیوندهــای  شــود.  ایجــاد  کار  بین المللــی 
قــوی، پیچیــده وحیاتــی بیــن سیاســت های 
تجــاری، مالــی، اقتصــادی و اجتماعــی وجود 
دارد. موفقیت رشــد انســان محور و دستورکار 
که ما پیشــنهاد می کنیم به شدت  توســعه ای 
به انسجام و پیوستگی در این گونه حوزه های 

سیاستگذاری بستگی دارد.
کار نقش منحصربه فردی  سازمان بین المللی 
کار ایفا می کند  در حمایــت از ارائه این دســتور 
کــه از طریــق اختیارات مبتنی بر حقوق آن و با 

توجه کامل به ویژگی سه جانبه گرایی سازمان 
نقطــه  توانــد  مــی  ســازمان  می شــود.  انجــام 
گفتگوی  کانونی در این نظام بین المللی برای 
اجتماعــی، راهنمایــی و تحلیــل آینــده ملــی 
کاربرد فن- کار و نیز بررســی نحوه  راهبردهای 

کار و رفاه و  آوری بــرای تاثیــر مثبت بر طراحــی 
کارگر باشد. سالمت 

که به جهانی بودن  همچنین توصیه می شود 
کار  اختیــارات و ماموریت ســازمان بین المللی 
توجــه ویــژه شــود. ایــن امــر مســتلزم تقویــت 
که  فعالیت هــا بــرای در برگرفتن افرادی اســت 
کار  بــه لحــاظ تاریخــی از عدالــت اجتماعــی و 
شایســته محروم مانده اند به خصوص افردی 
که در اقتصاد غیررسمی کار می کنند. همچنین 
مستلزم اقدام نوآورانه برای پرداختن به تنوع 

کار تحت  کــه  روبه رشــد موقعیت هایی اســت 

آن شــرایط انجام می شــود به خصوص پدیده 

نوظهور کار دیجیتالی در اقتصاد پلتفرم. از نظر 

کار یک ابزار الزم و شایسته  ما تضمین جهانی 

بــرای پرداختــن بــه اینگونــه چالش هاســت و 

کار به  که سازمان بین المللی  توصیه می شــود 

اجرای آن توجه ویژه و فوری مبذول دارد.

ســفر  یــک  شــروع  گــزارش  ایــن  مــا  نظــر  از 

کار ســازمان بین المللــی  کــه  اســت. از آنجــا 

و  کارفرمایــان  دولت هــا،  کــردن  نزدیــک  کار 

 کارگران دنیا به یکدیگر اســت، مناسب است

گزارش به عنوان راهنمای این ســفر در   ایــن 
گرفته شود. نظر 
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 نشست

لحظه را دریاب
کار باعث پایداری و بقای ما می شود. نیازهای 
مــادی خــود را بــا آن برطــرف می کنیــم، از فقر 
رهــا می شــویم و زندگــی شایســته بــرای خــود 
کار به  می ســازیم. فراتــر از نیازهای مــادی ما، 
ما حس هویت، تعلق و هدفمندی می دهد. 
گزینه هــای خــود را بســط و  کــه  کار اســت  بــا 
توســعه می دهیم و خوشبینانه به آینده خود 

می نگریم.
کار همچنیــن به لحــاظ جمعی اهمیــت دارد 
زیــرا شــبکه ای از ارتباطــات و تعامــالت ایجاد 
که انســجام اجتماعی ما را می ســازد.  می کند 
کار نقــش  کار و بازارهــای  نحــوه ســاماندهی 
کــه در  مهمــی در تعییــن میــزان برابــری دارد 

جوامع محقق می شود.
می توانــد  همچنیــن  کار  حــال،  عیــن  در 
ک، ناســالم بــا درآمد ناچیــز، غیرقابل  خطرنــا
پیش بینی و بی ثبات باشــد. به جای پرورش 
کار می تواند به معنای  حس توانمندی در ما، 
کلمه و به لحاظ عاطفی، حس در دام  واقعی 
که  کســانی  کنــد. و برای  افتــادن را در مــا القــا 
کار می تواند منبع  کار نیستند،  قادر به یافتن 

محرومیت و انزوای اجتماعی باشد.
کنــون مــا بــا یکــی از مهم تریــن چالش هــای  ا
تغییــرات  زیــرا  هســتیم،  روبــرو  خــود  دوران 
کاری، بــه طــور  بنیادیــن و مخــرب در حیــات 
می گذارنــد.  تاثیــر  مــا  جوامــع  کل  بــر  ذاتــی 
نیروهای جدید در حال تغییر و تحول دنیای 
کار هســتند، برای روشن شــدن این امر اشاره 
بــه برخی  برآوردهــا از تغییرات بازار ضروری به 

نظر می رسد.

کار آینده برآوردها از تغییرات بازار 
1- حدود  4۷ درصد کارگران در ایاالت متحده 
در معرض خطر جایگزین شــدن اتوماســیون 

در شغل خود هستند)فری  و آزبورن 2016:(
2-   حــدود 56 درصــد شــغل ها در منطقــه 
آســه آن در طول 20 ســال آینده با اتوماسیون 

اشغال می شود.)چانگ و فو 2016(
کل  درصــد   5 از  کمتــر  کــه  درحالــی    -3

بــا  کال  کــه  دارنــد  را  آن  قابلیــت  حرفه هــا 
 اســتفاده از فــن آوری هــا اتوماســیون شــوند، 
 30 حداقــل  حرفه هــا  کل  درصــد   60 حــدود 
قابلیــت  کــه  دارنــد  فعالیت هایــی  درصــد 
مــک  جهانــی  دارند.)موسســه  اتوماســیون 

کنزی 201۷(
4- میانگیــن 9 درصــدی مشــاغل در منطقه 
در  توســعه  و  اقتصــادی  همــکاری  ســازمان 
معرض خطر باالی اتوماســیون اســت. ســهم 
عمــده ای از شــغل ها )بیــن 50 تــا ۷0 درصــد( 
اتوماســیون  بــا  جایگزیــن  کامــل  طــور  بــه 
کارها اتوماسیون  نمی شوند اما سهم بزرگی از 
 خواهند شــد و نحوۀ انجام اینگونه شغل ها را 
تغییر می دهند.)سازمان همکاری اقتصادی 

و توسعه، 2016(
5- دو سوم شغل ها در جهان درحال توسعه 
دارند)بانــک  قــرار  اتوماســیون  معــرض  در 

جهانی، 2016(
6- نزدیک به 50 درصد شــرکت ها پیش بینی 
کار  کاهــش نیــروی  می کننــد اتوماســیون بــه 
تمــام وقــت آنهــا تــا ســال 2022 منجر شــود.) 

مجمع جهانی اقتصاد، 2018(
که اجرای دستورکار  ۷- تخمین زده می شــود 
از  بــه  اقلیمــی  مســائل  خصــوص  در  پاریــس 
بیــن رفتن حدود 6 میلیون شــغل در سراســر 
جهان و درآمد شــغلی 24 میلیون نفر بشــود.

کار، 2018( ) سازمان بین المللی 
8- پیش بینی می شــود تا ســال 2050 نسبت 
کل وابســتگی )نســبت جمعیت سنین 0 تا 14 
ســال و باالی 65 ســال در هر 100 نفر جمعیت 
15 تــا 64 ســال( بــه شــدت در اروپا )تــا 24/8 
درصد( و در آمریکای شمالی )تا 14/4 درصد( 
و بــه طور متوســط در آســیا )تــا 8/5 درصد( و 
کارائیــب )تا ۷/6 درصد(  در آمریــکای التین و 
بــرای  وابســتگی  کل  نســبت  یابــد.  افزایــش 
آفریقــا تــا 18/۷ درصــد پیش بینی می شــود و 
نیمــی از جمعیــت ایــن منطقــه جــوان و بین 
سنین 0 تا 24 سال خواهند بود. تمامی دیگر 
مناطق دارای جمعیت سالمند خواهند بود.
) دپارتمــان اقتصــاد و امور اجتماعی ســازمان 

ملل، 201۷(

می دهــد،  خ  ر جوامــع  در  کــه  گذارهایــی 
می کنــد.  ایجــاد  را  جــدی  چالش هــای 
هــوش  نظیــر  آوری  فــن  پیشــرفت های 
مصنوعی، اتوماســیون و روباتیک شغل های 
 جدیدی را خلق می کند اما در کنار آن عده ای

گذار شــغل خود را از دســت می دهند   در این 
از  اســتفاده  بــرای  امکانــات  حداقــل  از  و 
فرصت هــای بهره مند نیســتند. مهارت های 
امروز برای شــغل های آینده مناســب نیســت 
کســب می شود به  که به تازگی  و مهارت هایی 

سرعت استفاده خود را از دست می دهد. 
دیجیتــال  اقتصــاد  جــاری،  حرکــت  ایــن  در 
باعــث بزرگ تر شــدن شــکاف های منطقه ای 
وبســایت های  شــد.  خواهــد  جنســیتی  و 
که  کار از طریــق اپلیکیشــن ها  جمع ســپاری و 
اقتصاد پلتفرمی را تشــکیل می دهد می تواند 
کاری قــرن نوزدهــم و نســل های  روش هــای 
آینــدۀ »کارگران روزمزد دیجیتالــی« را بازتولید 
کــره زمیــن را  کــه  کاری  گــذار بــه آینــده  کنــد. 
محترم می شــمار و بــه دنبال توقــف تغییرات 
کار  اقلیمی است حتی بیشتر از قبل بازارهای 
کرد. افزایش جمعیت جوان  را زیر و رو خواهد 
در برخی مناطق، بیکاری جوانان و فشارهای 
کــرد. جمعیــت  مهاجــرت را تشــدید خواهــد 
ســالمند در دیگــر نقــاط، فشــار مضاعفــی بــر 
نظام هــای تامین اجتماعی و مراقبت خواهد 
کار  بــرای ایجــاد  آورد. و تــالش و وظیفــه مــا 

شایسته سخت تر خواهد شد.
ایــن چالش های تــازه به دنبــال چالش هایی 
کــه از قبــل وجــود داشــته انــد.  خواهنــد آمــد 
بیــکاری همچنــان بــاال می مانــد و میلیاردها 
کارگر در اشــتغال غیررســمی خواهند بود. رقم 
کارگــر در فقــر مفــرط  سرســام آور 300 میلیــون 
کنــون میلیون هــا زن،  زندگــی می کننــد. هم ا

کودک قربانیان بردگی مدرن هستند. مرد و 
کار  طوالنــی  ســاعات  هنــوز  افــراد  بســیاری 
می کنند و میلیون ها نفر هنوز از حوادث ناشی 
از کار هر ساله زندگی خود را از دست می دهند. 
بــا  را  روانــی  کار ســالمت  فشــار در محیــط  و 
کرده است. سرعت  مخاطرات شدیدی روبرو 
رشد دســتمزدها با رشــد بهره وری هماهنگ 

کنفرانس
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کارگران  نیســت و ســهم درآمد ملی متعلق به 
کاهش یافته اســت. شکاف بین ثروتمندان و 
دیگر اقشار جامعه بیشتر می شود. زنان هنوز 
کمتر از مردان عایدی دارند.  حدود 20 درصد 
حتی با وجود اینکه رشــد میزان نابرابری بین 
کرده است، بسیاری  کمتر  کشورها را  بسیاری 
کارگر  از جوامع ما نابرابرتر شده اند. میلیون ها 
هنــوز در فقــر و محرومیــت از حقــوق بنیادین 
خــود مانده اند و قادر نیســتند صدای خود را 

به گوش کسی برسانند.
این چالش های درهم آمیخته، شــکاف های 
عدالت اجتماعی را بیشــتر می کند. همچنین 
تهدیــدی بــرای تضعیــف هنجارهــای رفــاه و 
شــکوفایی مشــترک افــراد در جوامــع اســت و 
اعتماد به نهادهای جمعیتی را از بین می برد. 
افزایــش ناامنی و بی ثباتی باعــث انزواطلبی و 
پوپولیســم می شــود. نگرانــی عقب نشــینی از 
جوامــع باز و آزاد و اقتصادهای آزاد برای همه 

وجود دارد.
درعیــن حــال فرصت هــای قابــل توجهــی نیز 
مــا را فــرا می خواند. پیشــرفت های فــن آوری 
کار را  کار و زمــان  گزینه هــای محــل  نــه فقــط 
توســعه مــی دهــد، بلکــه شــغل های جدید و 
کربن  کم شدن میزان  بهتری ایجاد می شود. 
منتشــر شــده فرصت هــای فوق العــاده ای را 
برای تامین نیازهای رشــد، توســعه و اشتغال 
و بهبــود معیشــت روســتایی ایجــاد می کنــد. 
حصــول اطمینــان از اینکه زنــان می توانند به 
کننــد، تــوان بالقوه  کار تــالش  عنــوان نیــروی 
تازه ای را به فعل می رســاند و رشــد اقتصادی 
را دو چنــدان می کنــد. جوامــع روســتایی بــا 
بهره منــدی از تحصیــل، آمــوزش و فــن آوری 
گر  کننــد. ا می تواننــد جامعــه خــود را دگرگون 
سالمندان بتوانند خود را فعال و همراه حفظ 
کننــد، جامعــه و اقتصــاد از طریــق مهارت هــا 
و تجــارب آنهــا بــه غنــای بیشــتری می رســد. 
توانمندســازی جوانــان بــرای دســتیابی آنان 
کامــل خــود و فرصت های  بــه پتانســیل های 
نوظهــور، آنان را به عوامل تغییــر امروز تبدیل 

کند. می 
ما باید لحظه را دریابیم، راه حل های مناسب 

بــه دغدغه هــای افــراد بدهیــم و فرصت های 
بیشــمار همراه این تغییرات را در اختیار همه 
بگذاریــم. بــذر دگرگونــی و تحــول، پویایــی و 
امکان ارائه دســتورکاری برای اقدام به منظور 
بهبــود زندگی انســان ها در سرتاســر جهان در 
کارها نهفته اســت. اما بدون اقدام قاطع  این 
همچون انسان های خوابگردی خواهیم بود 
که به دنیایی با شــکاف های عمیق نابرابری، 
بــی ثباتــی فزاینــده و محرومیت هــای هرچــه 
قوی تر همراه با پیامدهای مخرب سیاســی، 

گذارد. اجتماعی و اقتصادی پا می 
این اولین باری نیست که اختالل بنیادین در 
کار نیازمند پاسخ و اقدام جهانی شده  دنیای 
اســت. در ســال 1919 در آغــاز جنــگ ویرانگــر 

گرد  کارگران  کارفرمایــان و  جهانــی، دولت هــا، 
هم آمدند تا براســاس تعهد مشــترک در قبال 
کار  عدالــت اجتماعــی، ســازمان بین المللــی 
کننــد. امــروز نیز صلــح و ثبات پایــدار به  را بنــا 

عدالت اجتماعی وابسته است.

کار انسان محور دستور 
 الف(افزایش سرمایه گذاری در توانمندی های 

 افراد
1-بــه رســمیت شــناختن حق همگانــی برای 
کارآمد  یادگیــری مادام العمــر و اســتقرار نظــام 
کســب  کــه افــراد را بــه  یادگیــری مادام العمــر 
مهارت ها، ارتقاء مهارت ها و بازآموزی مهارت 

در طول زندگی خود قادر می سازد.
2-افزایش میزان سرمایه گذاری ها در نهادها، 

که افراد را از طریق  سیاســت ها و راهبردهایی 
کــرد،  کار حمایــت خواهــد  گذارهــای  آینــده 
کار را  مســیرهای ورود جوانــان بــه بازارهــای 
گزینه هــا را برای  کــرد،  ایجــاد و همــوار خواهد 
گســترش خواهــد داد تــا به  کارگــران ســالمند 
کارگــران را  لحــاظ اقتصــادی فعــال بماننــد و 
کار آماده خواهد  گذارهای بــازار  فعاالنــه برای 

کرد.
قابــل  و  تغییــر  قابــل  دســتورکار  3-اجــرای 
اندازه گیری برای تســاوی جنســیتی با تبدیل 
کار مراقبتی به مســئولیتی برابــر برای مردان و 
زنان، تضمین مسئولیت پذیری و پاسخگویی 
در زمینه پیشــرفت این امر، تقویت نمایندگی 
جمعــی زنــان، حــذف تبعیض هــای مبتنــی 

بــر جنســیت و پایــان دادن بــه خشــونت و آزار 
کار. واذیت در 

4-تقویــت نظام هــای تامیــن اجتماعی برای 
حمایت هــای  همگانــی  پوشــش  تضمیــن 
بــرای  تــا ســالمندی  تولــد  بــدو  از  اجتماعــی 
جملــه  از  کار،  شــکل های  همــه  در  کارگــران 
خوداشــتغالی، براســاس تامین مالــی پایدار و 

اصول همبستگی و تسهیم ریسک ها.
کار ب(افزایش سرمایه گذاری در نهادهای 

کار برای تامین  5-اســتقرار تضمین همگانــی 
کارگــران، شــامل  کار بــرای  کــف حمایت هــای 
حقوق بنیادین کارگران، دستمزد مکفی برای 
کار و  امرار معاش، تعیین ســقف های ساعات 

کار. تامین ایمنی و بهداشت محیط های 
کمیت زمان با تنظیم ترتیبات  6-گسترش حا
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 نشست

که تابع نیازهای شــرکت برای ایجاد  کار  زمان 
انعطــاف پذیــری بیشــتر و نیز حداق ســاعات 
کارگــران حــق انتخاب  کار، بــه  تضمیــن شــده 
کار و  بیشــتری در مــورد زمانبنــدی و ســاعات 
کار و زندگــی خصوصی آنان  ایجــاد تــوازن بین 

بدهد.
کارگران  ۷-ترویــج فعاالنــه نمایندگی جمعــی 
گفتگــوی اجتماعــی از طریــق  کارفرمایــان و  و 

سیاست های عمومی.
8-استفاده و مدیریت فن آوری در پشتیبانی 
کار شایســته و اتخــاذ رویکــرد فــن آوری بــه  از 

فرمان انسان.
کار شایســته و  ج(افزایــش ســرمایه گذاری در 

پایدار
9-ایجــاد انگیزه هــا و مشــوق ها بــرای ترویــج 
کار  ســرمایه گذاری در حوزه هــای اصلی بــرای 

شایسته و پایدار
کســب و  10-بازســازی ســاختارهای مشــوق 
کار بــرای حمایــت از ســرمایه گذاری های بلند 
مدت در اقتصاد واقعی و توسعه شاخص های 
تکمیلــی پیشــرفت به ســوی رفاه و آســایش، 

پایداری زیست محیطی و تساوی و برابری.

مسئولیت پذیری
کشــورها با اتکا  که تمامی  مــا توصیه می کنیم 
گفتگوی اجتماعی خود  به توســعه نهادهای 
یــا در صــورت لــزوم ایجــاد نهادهــای جدیــد، 
کار را تدوین  راهبردهــای ملــی در مورد آینــده 
نماینــد. ایــن راهبردهــا بایســتی توصیه های 
گــزارش را به مقام عمــل درآورند و  ج در  منــدر
پاسخگوی شرایط خاص ملی باشند. محقق 
گیر از یک سو به معنای  گفتگوی فرا ســاختن 
گون بنگاه های  دستیابی به واقعیت های گونا
کارگاه ها و جوامع محلی و از سوی  اقتصادی، 
دیگــر رســیدن بــه ابعــاد بین المللــی بحث ها 
و اســتفاده از مزیت هــای ادغــام دیدگاه هــا و 

سنت ها برای رسید به نتایج بهتر است.

ا-مسئولیت های 
کار   سازمان بین المللی 

کمیســیون مــا یــک نهــاد مســتقل اســت و ما 

گــزارش و توصیه های  بــه تنهایــی مســئولیت 
ارائــه شــده را عهــده دار مــی شــویم. بــا ایــن 
گزارش بــرای بحث در  کــه این  گاهیم  وجــود آ
کار در ژوئن 2019  کنفرانس ســده بین المللــی 
ارائه و در سطح ملی در رویدادها و برنامه های 
سده که توسط اعضای سازمان در طول سال 
برگــزار مــی شــود، مــورد بحــث و بررســی قــرار 
گرفــت. بنابرایــن توصیه هــای زیــر را  خواهــد 
در خصــوص مســئولیت های خاص ســازمان 
بــا  بایــد  کــه  می نماییــم  کیــد  تا و  پیشــنهاد 
وفــاداری و تحت هدایت اختیــارات مبتنی بر 
کامل ویژگی سه جانبه آن  حقوق آن و رعایت 

انجام شود.
ما توصیه می کنیم که سازمان بین المللی کار 
ترتیبات ســازمانی را فراهــم نماید تا به عنوان 
و  توســعه  بــرای  بین الملــل  نظــام  مرجــع در 
تحلیل مقایسه ای سیاستگذاری راهبردهای 
کار عمل نماید. همچنین توصیه  ملی آینــده 
کار  بین المللــی  ســازمان  کــه  می نماییــم 
هماهنگی الزم بین تمامی نهادهای ذی ربط 
کار  چنــد جانبــه را در تنظیم و اجرای دســتور 
گزارش ارتقا بخشد. انسان محور موضوع این 
کــه ســازمان بین المللی  مــا توصیــه می کنیــم 
کار بــرای چالش های اصلی تغییــرات دگرگون 
شــود.  قائــل  باالیــی  اولویــت  کار  در  کننــده 
بدین منظور الزم اســت اســتانداردهای خود 
را ارزیابــی نمــوده و از بــه روز بــودن، مرتبــط 
کافــی بــودن آنهــا  بــودن و مشــمول نظــارت 
اطمینــان حاصل نماید. از همه مهم تر اینکه 
ما در تعمیق شناخت شیوه ای که فرآیندهای 
دیجیتالــی و اتوماســیون همچنان بــر دنیای 
کار تاثیــر می گــذارد بــرای ســازمان بین المللی 
کار نقــش راهبــردی قائلیم زیــرا بدین صورت 
کند.  می تــوان آنهــا را بــه نفع همــه مدیریــت 
 ایــن امــر شــامل ارزیابــی آثــار فــن آوری هــای
شــکوفایی  و  رفــاه  و  کار  طراحــی  در  جدیــد   

کارگران می شود.
که سازمان  به طور خاص، توصیه می نماییم 
کار یک آزمایشگاه نوآورانه مربوط  بین المللی 
بــه فــن آوری هــای دیجیتــال بــرای حمایــت 
کار شایســته ایجــاد نمایــد. این آزمایشــگاه  از 

انطبــاق و اتخــاذ فــن آوری هــا بــرای حمایــت 
کار  کارگــران و ادارات بازرســی  کارفرمایــان،  از 
کار را هدایت و تســهیل و  بــرای پایش شــرایط 
در زمینه نحوه تحلیل و استفاده از داده های 
را  الزم  پشــتیبانی  و  آمــوزش  شــده  گــردآوری 
که تغییــرات فن  کــرد. و از آنجــا  ارائــه خواهــد 
آوری یک روند مستمر و ادامه دار است و یک 

که؛ رخداد صرف نیست، توصیه می کنیم 
کارشناسی  گروه  کار یک  ســازمان بین المللی 
پایــش بــرای رهگیــری مســیر نــوآوری ایجــاد 
چالش هــای  بــه  پرداختــن  نحــوه  و  نمایــد 

سیاستگذاری منتج از آن را توصیه نماید.
کار  کــه ســازمان بین المللی  توصیــه می کنیــم 
توجــه ویــژه ای را بــه جهانی بــودن تعهدات و 
وظایــف خــود مبــذول دارد. این امر مســتلزم 
ارتقا سطح فعالیت های سازمان برای شمول 
افرادی که به لحاظ تاریخی از عدالت اجتماعی 
کار شایســته، محــروم مانده اند به خصوص  و 
کارگران غیررسمی می شود. همچنین مستلزم 
اقــدام نوآورانــه بــرای پرداختــن به تنــوع روبه 
کار در آنها انجام  که  رشد موقعیت هایی است 
کار از  می شــود، بــه خصــوص پدیــده نوظهــور 
طریق زیرســاختارهای دیجیتالــی در اقتصاد 
کار جهانی یک  پلتفرمــی. از نظــر ما، تضمیــن 
ابزار الزم و مناسب برای رفع اینگونه چالش ها 
که سازمان  به شمار می رود و توصیه می کنیم 
کار بــه روش هــا و ابــزار اجــرای آن  بین المللــی 

توجه فوری و الزم مبذول دارد.

2-مسئولیت ها و چالش های نظام 
چندجانبه

کــه بحــث در مورد  درعیــن حــال، همانگونــه 
بــه موضــوع اصلــی تبدیــل شــده  کار  آینــده 
اســت، نظــام چندجانبه با پرســش جدی در 
مورد اثربخشی و مشروعیت آن مواجه است. 
این دو موضوع تصادفی نیستند. چندجانبه 
گرایی دقیقا به دلیل شک و تردیدها در مورد 
ظرفیت آن برای ارائه پاســخ های مناســب به 
چالش هــای جهانــی دوران حاضــر مــا تحــت 
چنیــن فشــاری قــرار دارد. ایــن نظــام ثابــت 
که با همکاری یکدیگر در انسجام  کرده اســت 

کنفرانس
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کار  بین المللــی  کنفرانــس   108 اجــالس  در 

مهندس محمد عطاردیان رئیس هیات مدیره 

کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران 

کارفرمایی ایــران،  بــه عنــوان نماینــده بخــش 

آقای دکتر محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و 

رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت ایران و 

آقای فتح الهی رئیس کانون عالی انجمن های 

نماینــده  عنــوان  بــه  ایــران  کارگــران  صنفــی 

اتحادیه های کارگری جمهوری اسالمی به ایراد 

سخنرانی پرداختند.

و  کار  تعــاون،  وزیــر  شــریعتمداری  محمــد 

رفــاه اجتماعــی روز سه شــنبه 28 خــرداد در 

کنفرانس  مجمع عمومی یکصد و هشــتمین 

کرد. کار سخنرانی  بین المللی 

در بخشــی از ایــن ســخنرانی شــریعتمداری 

گــرد هــم  کــه اینجــا  کــرد: »در حالــی  عنــوان 

روشــن  آینــده ای  خصــوص  در  تــا  آمده ایــم 

گفت وگــو  و  هم اندیشــی  کار  جهــان  بــرای 

کنیــم، تحریم هــای غیرقانونــی و بــدون هیچ 

شــده  تحمیــل  ایــران  اقتصــاد  بــر  توجیهــی 

اســت. تحریم هــای خصمانــه آمریــکا زندگــی 

کارگران و معیشــت  مردم عــادی به خصوص 

را  کارفرمایــان  اقتصــادی  فعالیــت  و  آنهــا 

از  به نمایندگــی  اســت.  داده  قــرار  هــدف 

جمهوری اسالمی ایران و نمایندگان دولت، 

ایــن  هســتم،  اینجــا  کارگــران  و  کارفرمایــان 

گســترش  تحریم هــا نه تنهــا عــزم و اراده برای 

کار شایســته  رفــاه اجتماعی عمومی، ارتقای 

و توســعه پایدار را تضعیف نکرده اســت بلکه 

ملت جمهوری اسالمی ایران با انرژی و توان 

مضاعــف بــر همــه بداخالقی ها غلبــه خواهد 

کرد. تحریم های یک جانبه آمریکا در تضاد با 

اهداف ILO است«.

ایران در اجالس یکصد و هشتم:

تحریم های آمریکا علیه ایران در تضاد با اهداف ILO است

که  کند  کامــل قادر اســت راه حل هایی ارائه 
حمایت سیاســی الزم بــرای بهره بــرداری از 

کامل آن به دست اید. پتانسیل 
تمامــی  کــه  می کنیــم  توصیــه  قویــا  مــا 
ســازمان های مربوطه در نظــام چندجانبه 
کار مشــترک واقعــی را برای  راه هــای تقویت 
اجرای توصیه های ارائه شده در این گزارش 

جستجو و بررسی نمایند.
کاری نظامندتر و  مــا بــه ویــژه ایجــاد روابــط 
حقیقــی تــر بیــن ســازمان تجــارت جهانــی، 
ســازمان  و  وودز  برتــون  انســتیتوهای 
بیــن  می کنیــم.  توصیــه  را  کار  بین المللــی 
اقتصــادی  مالــی.  تجــاری،  سیاســت های 
پیچیــده  قــوی،  پیوندهــای  اجتماعــی  و 
دســتور  موفقیــت  دارد.  وجــود  حیاتــی  و 
کــه مــا  کار رشــد و توســعه انســان محــوری 
پیشــنهاد می کنیــم بــه شــدت بــه انســجام 
بین این حوزه های سیاســتگذاری بستگی 
دارد. سیاست های تجاری و مالی ابزارهای 
مهمــی بــرای رفــاه مــادی و توســعه معنوی 

کار شایسته هستند. شخص از طریق 
 طبق همان منطق، همکاری های بین المللی
کار   بیشــتر در حوزه هــای خــاص مرتبــط بــا 
و  چندجانبــه  اقــدام  می کنیــم.  توصیــه  را 

بین المللی باید قرارداد اجتماعی را تضمین 
کنــد. بــرای مثــال، تــا زمان انتشــار  و تعهــد 
رســما  ملــل  ســازمان  نظــام  گــزارش،  ایــن 
پیمان هــای جهانی در خصــوص مهاجرت 
ایمن، منظم و مرتب و پناهندگان را تصویب 
کرد. این پیمان ها فرصت های تازه  خواهد 
ای برای ســاختن همکاری هــای قوی تر در 
زمینــه مهاجــرت و در خوصــص دسترســی 
کار ایجاد خواهد کرد.  مهاجران به بازارهای 
همچنین، اصول راهنمای سازمان ملل در 
کار و حقوق بشــر مصوب  کســب و  خصوص 
گیــری  فرا قانونــی  چارچــوب   ،2011 ژوئــن 
را بــرای جلوگیــری و پرداختــن بــه موضــوع 
آثــار نامطلــوب بــر حقــوق بشــر در ارتبــاط با 

کند. فعالیت های تجاری را ارائه می 
کــه  می کنیــم  توصیــه  منــوال،  همیــن  بــه 
کار همــراه بــا ســازمان  ســازمان بین المللــی 
بهداشــت جهانــی و یونســکو، فرآیندهــای 
کمیســیون در خصوص  اجرای توصیه های 
کار و یادگیــری  حفاظــت فنــی و بهداشــت 

مادام العمر را پیگیری نماید.

دیدگاه نهایی
شــروع  فقــط  را  خــود  گــزارش  کمیســیون، 
که این ســفر  این ســفر می دانــد. امیدواریم 

و  ملــی  ســطح  در  کثــری  حدا مشــارکت  بــا 
بین المللی به پیش برود.

وظیفــه مــا شناســایی چالش هــای اصلــی 
کار و توصیه هایی بــرای پرداختن به  آینــده 
که این  این چالش ها بوده است. می دانیم 
مسائل در محافل دیگر درحال بررسی است 
و چنین انتظاری نمی رود که دیدگاه های ما 

تنها دیدگاه ها در این زمینه باشد.
امــا از دو چیــز اطمینــان داریــم. نخســت از 
کار دولت ها،  کــه ســازمان بین المللــی  آنجا 
هــم  گــرد  را  جهــان  کارگــران  و  کارفرمایــان 
ســازمان  اختیــارات  و  وظایــف  مــی آورد 
راه  فــرا  راهنمایــی  و  قطب نمــا  همچــون 

کشورها در این سفر است. 
گــزارش مــا هرچــه  دوم آنکــه نقــاط مثبــت 
که بررســی آنهــا از ما  کــه باشــد، موضوعاتــی 
خواســته شــد حائــز اهمیــت هســتند. این 
کره  موضوعــات بــرای مــردم در همــه جــای 
کــره زمین  زمیــن مهم هســتند و برای خود 
هم اهمیت دارند. هرچند مسائل دشواری 
گر  گیریم؛ و ا هســتند، اما آنهــا را نادیده مــی 
بتوانیــم پاســخ های خوبــی بــرای آنهــا پیدا 
گشوده شدن چشم اندازهای تازه  کنیم، به 
کار  و فوق العــاده بــرای نســل های آینــده در 

کرد. کمک خواهیم 
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 نشست

که بعد از نیروی انسانی دومین  ماشــین آالت 
منبــع مهــم مــورد اســتفاده در پروژه هاســت 
چنانچــه بدلیل تنگناهای مالی پروژه ها مورد 
گیرند،  کم و یا بی توجهی مســئولین پروژه قرار 
می تواننــد از دو منظــر بــر پروژه هــا  و      مالــک یــا 

شرکت تأثیری منفی داشته باشند. 
1- انجام فعالیت های پروژه را با مشــکل روبرو 
می نماینــد و باعــث بــاال  رفتــن هزینــه انجــام 

فعالیتها می شوند.
ســرمایه   اصــل  و  ســرمایه گذاری  عمــر   -2
کاهــش  را  شــرکت  یــا  مالــک  ماشــین آالتی 

می دهند.
کاهــش درآمــد و بــه  کــه ایــن هــر دو بــه مــرور 
و  پــروژه  مالــی  تنگناهــای  تشــدید  آن  تبــع 
در نتیجــه عقــب مانــدن از برنامــه را بدنبــال 
خواهنــد داشــت ضمــن اینکــه هزینــه   آمــاده 
کــه بدلیــل  بــه کار نمــودن آنهــا در زمــان نیــاز، 
 بــی توجهی هــا دچــار مســئله شــده اند، برای 
پــروژه بســیار ســنگین خواهد شــد. در نهایت 
هــم زیــان قابــل توجهــی بــه مالــک یا شــرکت 
نشــان  واقعیت هــا  کــه  چــرا  می نماینــد،  وارد 
دهنــده   انجــام  شــرکت های  کــه  می دهنــد 
پروژه هــای عمرانــی بدالیــل مختلــف حــدود 
که  80% ماشــین آالت مــورد نیــاز پروژه هایی را 

انجام می دهند خود مالکند.
عمدتــأ  کــه  پروژه هــا  مدیــران  کــه  آنجــا  از 
و  ســیویل  رشــته های  غ التحصیــالن  فار
ســاختمان هســتند و با ماشــین آالت بیگانه، 
کــه ماشــین هــم می توانــد مثل  فکــر می کننــد 
کــم و یا بــی پولی های پــروژه را تحمل  انســان 
کــم پــول می شــوند و می بینند  نمایــد، وقتــی 
کار میکند به درخواست های  که ماشــین فعأل 
واحد ماشین آالت بخصوص بخش مربوط به 
کم توجهی  نگهــداری و تعمیــرات پیشــگیرانه 
گریــس نمی خرنــد، خریــد  می کننــد، روغــن و 
لــوازم و قطعــات مصرفــی و یدکی را بــه تعویق 
گر در اثر فشار واحد ماشین آالت  می اندازند و ا
ناچار به خرید شوند بدلیل کم پولی به سلیقه 
خودشــان خریدهــا را الویت بنــدی می کنند و 
سراغ ارزانترین ها می روند و واحد ماشین آالت 
کند  کتفا  که دارد ا را وا می دارنــد تا به هر آنچه 
تا شــرایط مالی بهتر شــود، غافــل از اینکه این 
الویت بندی های غیر کارشناسانه و نخریدن ها 
کــه تنگناهــای  ارزان خری هــا، در شــرایطی  و 
کل پــروژه پهــن  مالــی چتــر نارضایتی هــا را در 

کــرده اســت، آنچنــان صدمه هــا و لطمه هایی 
شــدن  بهتــر  کــه  می زننــد  ماشــین آالت  بــه 
اوضــاع بر اســاس پتانســیل های خودپــروژه و 
کار همیــن ماشــین آالت بــه خواب و  ناشــی از 
خیــال تبدیــل می شــود. در چنیــن شــرایطی 
به فشــار و زور متوســل می شــوند و دســتورات 
که حتی  غیــر منطقــی می دهند، )دیده شــده 
دســتور می دهنــد روغن ماشــین آالت متوقف 
ماشــین آالت در  روغــن  ک  بــا در  و  بکشــند  را 
کار نیازمند روغن بریزند( توقف تدریجی  حال 
ماشــین آالت را به بی عرضگــی و ناتوانی واحد 
ماشین آالت نسبت می دهند و به کارشناسان 
 ماشــین آالتی بی اعتماد می شوند و به افرادی
 روی می آورند که به هر شکل شده ماشین آالت 
کنند، اما بدون  مورد نیاز متوقف را راه اندازی 
درخواســت لــوازم و قطعــات مصرفــی و یدکی. 
کار  کــه روز بــروز راندمان  بــه ایــن توجه ندارند 
کمتر شــده و دیگر  کــم و  چنین ماشــین هایی 
کــه حتی در  نمی تــوان بدانهــا اطمینان نمود 
کار  کوچــک هــم بــدون دردســر  یــک فعالیــت 
منبــع  قبلــی  متوقــف  ماشــین آالت  نماینــد. 

 محــدود قطعات یدکی ماشــین های مشــغول
 بــه کار می شــوند و بتدریج به ازاء هر ماشــینی 
کار می کنــد یــک، دو و حتــی ســه ماشــین  کــه 
اوراق می شــوند. ایــن دور و تسلســل تــا آنجــا 
شــرکتی  ماشــین آالت  از  کــه  می یابــد  ادامــه 
ناامید می شوند و ســراغ پیمانکارانی می روند 
کــه ماشــین های مورد نیاز را داشــته باشــند و 
کار را بــه آنها می ســپارند. باز بدلیل تنگناهای 
کــه  ضعیــف  پیمانــکاران  بدنبــال   مالــی، 
 به هر شکل حاضر به همکاری باشند خواهند 
کــه در صــورت داشــتن شــانس و بــدام  گشــت 
انداختــن چنیــن پیمانکارانی حضــور آنها هم 
در پــروژه بــه همان دالئــل زیــاد دوام نخواهد 
ایــن اقدامــات دســت  البتــه به مــوازات  آورد. 
گــر امکان  کــه ا بدامــان شــرکت هم می شــوند 
داشــته باشد ماشــین آالت بیشــتری به پروژه 
گر شــرکت هــم بدون  اختصــاص داده شــود. ا
کارشناســانه و ریشه یابی  بررســی های دقیق و 
مسائل و یافتن راه حل و نهایتأ رفع تنگناهای 
گرفته از پتانســیل های خود پروژه، به  مالی بر 
ایــن درخواســت های روز افزون پاســخ مثبت 
کــه پروژه  دهــد بــه همــان دامی خواهــد افتاد 

مدتهاست افتاده.
مــن ایــن شــرایط را در یــک پــروژه راه ســازی 
تجربه کردم. از دویست دستگاه چیزی حدود 
چهل تا پنجاه دستگاه در وضعیتی نه چندان 
مطلوب مشــغول به کار بود و بقیه به آهن پاره 
تبدیــل شــده بودند. مســئوالن هــم چون به 
کارشناســان بــرای بــرون رفــت از این  نظــرات 
شــرایط نــا مطلوب اعتمــاد نمی کننــد آنچنان 
کــه همانند موری  دچار ســردرگمی  می شــوند 
گرفتــار می شــود هــر چه  کــه در طــاس لغزنــده 
تالش می کنند مشکالتشــان بیشــتر می شود، 
متأســفانه به امید معجزه می نشینند و نهایتأ 
در صورتیکه توانایی اقداماتی را داشته باشند 
در دقیقــه 90 به چیزهایی تــن می دهندکه در 
کار پــروژه از آنهــا حــذر می کردنــد و  تمــام دوره 
گر توانش را نداشــته باشــند به هــزاران دلیل  ا
اســتعفا  و  اعتصابــات  و  اعتراضــات  شــاهد 
دادن هــا و خالصــه رها شــدن پــروژه خواهیم 
کارفرماها به دادمان برســند  بــود، مگــر اینکــه 
و راهــکاری پیش پای پروژه و شــرکت بگذارند 
وگرنه ضمن تحمل زیان وچه بسا جریمه های 
کار را هــم از دســت می دهیم،  ســنگین، بــازار 
کشیدیم  که برای نفوذ در آن سختی ها  بازاری 

کاهش راندمان 
الت ماشین آ

تهدیدی برای
 شرکت های

پیمانکار 
مهندس محمدرضا حبیب زاده 
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کردیم، خالصه اینکه با بی پولی سر  و هزینه ها 
که  کــردن در پروژه هــا منطقًا عاقبتی جــز اینها 
گفته شد نخواهیم داشت مگر اینکه پیمانکار 
کــه  دارای آنچنــان وضــع مالــی خوبــی باشــد 
پــروژه را بــا پــول خود بــه پایان برســاند و امید 
که در دراز مدت می تواند  واقعی داشته باشــد 
که در  کارفرماها بگیرد. چیزی  مطالباتش را از 
گذشــته های دور در چارچــوب روابــط بی غل 
کارفرما و پیمانکار بســیار مرســوم بوده  و غش 

است.

کرد؟ اما چه باید 
شــرکتی  پولی هــا  بــی  ایــن  منشــاء  چنانچــه 
کــه در حــال حاضر شــاهدش  نباشــد، چیــزی 
کم پولــی  دچــار  جامعــه  کاًل  یعنــی  هســتیم 
کارفرماها مشکل  شــده باشــد، یا به هر دلیلی 
پرداخت داشــته باشــند،که باالطبع شرکت ها 
را هم به مرور تحت تأثیر قرار داده و یا خواهند 

داد به نظر می رسد باید:
گــر پــروژه ای در حــال اجــرا نداریم شــرکت  1- ا
کوچــک و جمع نماییــم و حتی  را بــه ســرعت 

االمکان پروژه جدید نگیریم.
گــر می خواهیم پــروژه ای بگیریــم حتمأ با  2- ا
کارشناســی شــده،  کامــأل  تمهیداتــی خــاص و 
کمتریــن ریســک، ســراغ پروژه هایــی باید  و بــا 
کارفرمای پــروژه بــا علم به  کــه مالک یــا  رفــت 
شــرایط موجــود دنبال درآمد زایی آنی اســت، 
کردن پروژه  به عبارتــی برای هر چه زودتر تمام 

کرده است. بودجه الزم را قباًل فراهم 
کم  کاری، تغییرکارفرما و نهایتًا  3- تغییر فیلد 
کارهای بــرون مرزی  کــردن فعالیتهــا و دنبــال 
کــه باید مــورد توجه قرار  رفتــن مواردی اســت 
گیرد البته در صورتیکه شــرایط شــرکت ایجاب 

نماید.
4- در صورت داشــتن پروژه هــای نیمه تمام، 
کارفرماهــا را برای حل مشــکالت مالی به مدد 
بــه چالــش  و پشــتیبانی تشــکل های صنفــی 
دریافــت  مثبتــی  پاســخ  چنانچــه  بکشــیم. 
گرفتــن نتیجه غیر فعال  کارگاه ها را تا  نکردیــم 
نماییــم و مدعــی رعایــت حقــوق پیمانــکار بــر 

اساس شرایط عمومی پیمان باشیم.
کردن  5- در نهایــت اقداماتــی بــرای محــدود 
کــردن پــروژه و حتی  موقــت و بعــد هــم جمــع 
شــرکت و نیز تبدیل سرمایه های ماشین آالتی 

کمتری به هزینه برای  که نیاز بسیار  به چیزی 
آن  ارزش  افــت  از  و  باشــد  داشــته  نگهــداری 

گیرد. کار قرار  جلوگیری شود باید در دستور 
ایــن  وتــا  احــوال  و  اوضــاع  ایــن  در  قطعــأ 
کــه زمــان  گرفتــه و عملــی شــوند،  تصمیمــات 
مدیریتــی  اعمــال  بــا  بــود  نخواهــد  کوتاهــی 
کلیــه ماشــین آالت را در محوطــه یــا  یکپارچــه 
کارهایــی  کــرده و ســاز و  محوطه هایــی جمــع 
مختصــر بــرای نگهــداری فیزیکــی و فنــی و در 
صــورت امــکان تعمیــرات و بازســازی ها ایجاد 
کــرده و چنانچــه از نظــر مالــی هنوز مشــکالت 
خــود  فــروش  یــا  کار  محــل  از  برجاســت  پــا 
ماشــین آالت برای نگهداری خودشــان هزینه 
کنیــم و در صــورت ناامیــدی از بهبــود شــرایط 
در دراز مــدت، حتی االمــکان آنها را تبدیل به 
ارزشــی پایدارتــر نماییــم، در هــر صــورت نباید 
آنها را رها ســاخت چون مســتهلک می شــوند 

کــم ارزش و رفته رفتــه بــی ارزش و چنانچــه  و 
طوالنی مدت رها شوند هزینه هایی هم برای 
تعییــن و تکلیــف اوراقــی و جابجایی های آنها 

کم نیستند. که  باید بپردازیم 
 نبایــد در ایــن روند تردیدی داشــت و تعصب 
کردن بدون  که عاقبت هزینــه  نشــان داد چرا 
درآمــد یــا بــدون دریافــت به موقــع، فــرو رفتن 
کــه راه نجاتــی فعــاًل  بیشــتر در باتالقــی اســت 
گرفتن وام و  نــدارد، روی آوردن بــه بانک هــا و 
کارفرماها را  انجــام پروژه ها هــم فقط مشــکل 
که نه تنها باعث خواهد شد دیگر  حل می کند 
برای شــنیدن صدای پیمانکار گوش شــنوایی 
کارفرمایی وجود نداشــته باشــد،  در سیســتم 
بلکه مدعی دیگری بنام بانک را هم به وجود 

آوردیم  که چنانچه بی پولیها ادامه یابد رهایی 
از آن براحتی امکانپذیر نیست.

گر این بی پولی ها منشــأ داخلی داشــته  و امــا ا
آمــده  پیــش  اســت  باشــد دو حالــت ممکــن 
گذاشــته و یا  باشــد یا شــرکت پــروژه را بی پول 
کلیه  کافی بــرای پوشــش دادن  پــروژه درآمــد 

هزینه هایش را نداشته.
کافی داشــته اما شــرکت پروژه  گر پروژه درآمد  ا
گذاشــته باشــد دو اقــدام همزمان  را بــی پول 
کرد  بایــد به عمل آیــد یکی اینکه چــه می توان 
کنیــم و دوم اینکــه  کــه درآمــد پــروژه را بیشــتر 
به هر طریق ممکن شــرکت پشــتیبانی مالی از 
کمیته ای  پــروژه را در چارچوب دســتورالعمل 
که بررسی های الزم را نموده است  کارشناسی 

جدی تر از قبل دنبال نماید.
گیری  که شکل  یاد آوری این نکته الزم اســت 
کارشناســی نبایــد زمانــی باشــد  کمیتــه  ایــن 

کــه مشــکالت غیــر قابــل حل شــود بلکــه باید 
به محــض رویت انحرافات ناشــی از تنگناهای 
واحــد  هفتگــی  گزارشــات  از  گرفتــه  بــر  مالــی 
کنتــرل یــا دفتــر فنی پــروژه، هر  برنامه ریــزی و 
کمیته نیز  که مســئول است، باشد. این  کدام 
به دستور باالترین مقام اجرایی یا مدیر عامل 
از مســئولین  یــک  هــر  شــرکت و بدرخواســت 
تشــکیل  شــرکت  اجرایــی  مراتــب  سلســله  در 
می شــود. مدیــر پــروژه و مســئول برنامه ریزی 
کارگاه، بــاال ترین مقام اجرایی  کنتــرل پروژه  و 
کمیته بعنوان  که در ایــن  بعــد از مدیر عامل، 
کمیته حضور خواهد داشت و مسئول  رییس 
کنترل پروژه پروژه های شــرکت،  برنامه ریزی و 
مدیــر مالــی شــرکت و مســئول مناقضــات و در 
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 نشست

کارشناســان و  صــورت لــزوم یک یــا دو نفــر از 
مشــاوران فنی شــرکتی و غیر شــرکتی آشنا به 
ایــن نــوع پــروژه از اعضــای آن خواهنــد بود. 
کثــر ســه هفتــه  کمیتــه بایــد طــی حــد ا ایــن 
نتیجــه بررســی های خــود را بــه مدیــر عامــل 
شــرکت ارائــه نماید بدیهی اســت مدیر پروژه 
کثر پس از یک هفتــه پیگیر نتیجه  بایــد حــد ا
کمیتــه باشــد. چنانچــه  کار از طریــق رئیــس 
کثر پــس از دو هفته نتیجــه ای دریافت  حــد ا
گزارشش را به هیات مدیره  کمیته باید  نشد 
از طریــق  از آن  پــس  و  نمــوده  ارائــه  شــرکت 

رییس هیات مدیره پیگیر باشد.
پوشــش  بــرای  کافــی  آمــد  در  پــروژه  گــر  ا
هزینه های خود را نداشــته باشد چند فرض 

ح باشد: می تواند مطر

فــرض اول اینکــه وارد بــازاری جدیــد شــدیم 
و بــرای برنــده شــدن قیمــت پایینــی دادیم. 
کارشناســی  بایــد در چارچــوب بررســی های 
کمیتــه نامبــرده شــده ضمــن یافتــن  همــان 
میــزان  پــروژه،  درآمــد  افزایــش  راهکارهــای 
کمکهــا و پشــتیبانی های مرکزی را مشــخص 

نماییم و بدان پایبند باشیم.
بــودن  مناســب  علیرغــم  اینکــه  دوم  فــرض 
مشــکالتی  دچــار  پــروژه  پــروژه،  قیمــت 
کفــاف هزینه هایــش را  کــه در آمــدش  اســت 
کمیته و در همان شــرایط  نمی دهــد، همان 
نتیجــه  بــار  ایــن  امــا  نمــود  خواهــد  اقــدام 
اســت  تغییراتــی  و  بررســی هایش اصالحــات 
کــه بایــد، بخصــوص در پــروژه انجــام و داده 
شــود تا پروژه به روال عادی بازگردد. بدیهی 
که این  اســت مدیــر عامل باید متعهد باشــد 

کوتاه تریــن  در  و اصالحــات قطعــًا  تغییــرات 
زمــان ممکن به ســرانجام برســد و البته تا به 
که توســط  کامل هر آنچه  ســرانجام رســیدن 
کمیته توصیه و سپس پذیرفته شده از پروژه 

پشتیبانی مالی بنماید.
پــروژه  مالــی  تنگناهــای  اینکــه  فــرض ســوم 
یــا بحران هایــی  از شــرایط بحرانــی و  ناشــی 
که قباًل قابل پیش بینی نبوده اســت،  اســت 
که  کرده  پیش آمده و پروژه را دچار مشکالتی 
گرفتن پروژه  نتیجــه آن در تنگنــای مالی قرار 
کمیته  شده است. در این شرایط هم همان 
بررســی های الزم را انجــام داده و نتیجه باید 
کار  کاًل چه اقداماتی در دستور  که  این بشــود 
شــرکت و پروژه و یا باتفــاق برای برون رفت از 
کدام،  این بحرانها قرار می گیرد و نیز سهم هر 

کارفرمــا در جبــران هزینه یا  شــرکت، پــروژه و 
خســارت ها چیســت و چگونه و چــه واحد یا 
واحدهایــی بایــد اقدامــات مربــوط به ســهم 
کارفرمــا را تا به ســرانجام  هــر یــک بخصــوص 
 رساندن آن به عهده گرفته و پیگیری نمایند.
بدیهی است که در تمام این موارد فرض براین 
گزارشات، برنامه، بودجه  گرفته از  که بر  است 
و پیش بینی ها در آستانه مسائلی هستیم که 
گیری تنگناهای مالی می شود  منجر به شکل 
و  گزارشــات  و  اطالعــات  گــردش  سیســتم  و 
کنترل هــا و بررســی ها و تجزیــه تحلیل ها همه 
 به موقع و در جای درســت و توسط مسئولین

 مربوطــه انجام می گیرد بعبارتی یک ســازمان 
زنده و فعال مطرح است.

چنانچــه اینگونــه نباشــد و ســازمان نســبت 
پروژه هــا حســاس  در  برنامــه  از  انحــراف  بــه 

نباشــد و بموقــع عکس العمل نشــان ندهد، 
که مشکالت عمیق شده و دیگر  پر پیداســت 
با تمهیدات برشــمرده شــده شــاید نتوان به 
نتیجــه رســید. در چنیــن شــرایطی توصیــه 
کــه هیــأت مدیره شــرکت از  ایــن بایــد باشــد 
کارشناسی بیرونی برای بررسی  یک ســازمان 
دالئــل و ارائــه راهکار برون رفت از مشــکالت 
که سیستم های داخلی  اســتفاده نماید چرا 
کــرده  گــر شــرایطش را داشــتند قبــاًل عمــل  ا

بودند.
غ  کــه تنگناهای مالــی فار بهــر حــال تازمانی 
شــوند  رفــع  شــده  ناشــی  چــه  از  اینکــه  از 
ماشین آالت نه تنها نباید به هیچ وجه تحت 
تأثیر این نارســایی ها قرارگیرنــد، چون در آن 
کاهش یافته و نارسایی ها  صورت فعالیت ها 
کــه اولین اقدام  تشــدید می شــوند، در حالی 
بایــد تشــدید فعالیت هــا می بــود، بلکــه باید 
بــه اعمــال برنامه هــای نگهــداری و  نســبت 
کمتری را  که هزینه هــای  تعمیر پیشــگیرانه، 
نســبت به هزینه هــای بعد از خرابــی خواهد 

کید بیشتری نمود. داشت، نیز تأ
کــه در چنیــن شــرایطی  نمــود  اضافــه  بایــد 
تحلیل هــای  تجزیــه  و  بررســی ها  اســاس  بــر 
کنتــرل و برنامه ریزی  واحد هــای دفتر فنی و 
پــروژه توقــف موقتــی فعالیت هــای شــناور و 
کم درآمد به نفع فعالیت های مســیر بحرانی 
کــردن ماشــین آالت  و پــر درآمــد و غیــر فعــال 
مربوطــه، به منظور ســر بــه ســرکردن هزینه و 
درآمــد تا رفــع تنگناهــا، می توانــد قابل دفاع 

باشد.
گــر یــک ماشــین دار بودجه  خالصــه اینکــه ا
و  نگهــداری  هزینه هــای  بــرای  نیــاز  مــورد 
گــر  ا حتــی  ماشــینش،  فیزیکــی  حفاظــت 
ماشین متوقف باشد را نتواند تامین نماید  
که آن ماشــین را نداشــته باشــد  بهتر اســت 
چــون داشــتن ماشــین در چنیــن شــرایطی 
گر این ماشین  یعنی دور ریختن پول. حال ا
کارش اجرای  که  متعلق به ســازمانی باشــد 
ماشــین  ایــن  و  اســت  عمرانــی   پروژه هــای 
و پروژه هاســت  از  یکــی  در  کار  حــال   در 

و  نگهــداری  نتوانــد  پولــی  بــی  بدلیــل   
تعمیرات مورد نیاز ماشــین را بموقع انجام 
دهد این یعنی دور ریختن پول به توان دو 

و حتی سه.

ماشین آالت
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گزارشــات واصله از سوی   اشــاره:  با عنایت به 
کارگاهــی و تبعات  اعضــا در خصــوص حــوادث 
آن  و ســواالت متعدد در خصوص نحوه اقدام 
کارگاهــی  قوانیــن و مقــررات  پــس از حــوادث 
کارفرمایــان جهت اطالع و   مربوطــه  و وظایــف 

گاهی اعضای محترم به استحضار می رسد: آ

الف( مواد قانونی مرتبط در تأمین اجتماعی
کار حوادثــی  1- مــاده 60- "حــوادث ناشــی از 
کــه در حیــن انجــام وظیفــه و بــه ســبب  اســت 
آن بــرای بیمــه شــده اتفــاق مــی افتــد منظــور 
که  از حیــن انجــام وظیفــه تمــام اوقاتــی اســت 
کارگاه و یا موسســات وابســته یا  بیمــه شــده در 
کار باشــد  ســاختمان ها و محوطه آن مشــغول 
کارگاه  ج از محوطه  کارفرمــا در خــار و یــا دســتور 
عهده دار انجام مأموریتی باشد اوقات مراجعه 
به درمانگاه و یا بیمارســتان و یا برای معالجات 
درمانی و توان بخشــی و اوقات رفت و برگشــت 
کارگاه جز اوقــات انجام  بیمــه شــده از منزل بــه 
وظیفــه محســوب می گــردد مشــروط بــر اینکــه 
کارگاه  حادثه در زمان عادی رفت و برگشــت به 
که برای بیمه شده  اتفاق افتاده باشد حوادثی 
حیــن اقــدام برای نجات ســایر بیمه شــدگان و 
مســاعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی 

کار محسوب می شود." از 
2- مــاده 65- "در صــورت وقــوع حادثه ناشــی 
کارفرمــا مکلف اســت اقدامــات الزم اولیه  کار  از 
را بــرای جلوگیری از تشــدید وضــع حادثه دیده 
کتبًا  به عمل آورده و مراتب را ظرف 3 روز اداری 
کارفرما  که  به اطالع سازمان برساند. در صورتی 
بابــت اقدامات اولیه مذکــور متحمل هزینه ای 
شده باشد سازمان تامین اجتماعی هزینه های 

مربوط را خواهد پرداخت".
3- مــاده 66- "در صورتیکــه ثابت شــود وقوع 
حادثه مستقیمًا ناشــی از عدم رعایت مقررات 
حفاظــت فنــی و بــروز بیمــاری ناشــی از عــدم 
از  رعایــت مقــررات بهداشــتی و احتیــاط الزم 
کارفرمــا یــا نماینــدگان او بوده ســازمان  طــرف 
تأمین اجتماعی هزینه های مربوط به معالجه 
و غرامات و مستمر یا و غیره را پرداخته و طبق 
کارفرما مطالبه و وصول  مــاده 50 این قانون از 

خواهد نمود."
"تبصره1: مقصر می تواند با پرداخت معادل ده 
سال مستمری موضوع این ماده  به سازمان از 

این بابت بری الذمه شود."
کار ب: مواد قانونی  مرتبط در قانون 

کلیــه  "کارفرمایــان و مســئوالن  مــاده 91-   -1
واحدهــا موضوع ماده 85 ایــن قانون مکلفند 
بــر اســاس مصوبــات شــورایعالی حفاظت فنی 

بــرای تأمیــن حفاظــت و ســالمت و بهداشــت 
کار وســایل و امکانات الزم  کارگــران در محیــط 
را تهیــه و در اختیــار آنــان قــرارداده و چگونگی 
کاربــرد و مســائل فوق الذکر را به آنــان بیاموزند 
و  حفاظتــی  مقــررات  رعایــت  خصــوص  در  و 
بهداشــتی نظارت نمایند افراد مذکور نیز ملزم 
بــه اســتفاده ونگهــداری از وســایل حفاظتی و 
بهداشــتی فــردی واجــرای دســتورالعمل های 

کارگاه می باشند." مربوط به 
2- مــاده 95- "مســئولیت اجــرای مقــررات و 
کارفرما  کار بر عهــده  ضوابــط فنــی و بهداشــت 
یــا مســئولیت واحدهای موضوع ذکر شــده در 
مــاده 85 ایــن قانــون خواهدبــود هــرگاه بــر اثر 
کارفرما یا  عــدم رعایت مقررات مذکور از ســوی 
خ دهد شــخص  مســئولیت واحــد حادثه ای ر
و  کیفــری  نظــر  از  مذکــور  مســئول  یــا  کارفرمــا 
ج در این قانون  حقوقی و نیز مجازاتهای مندر

مسئول است."

کارفرما  ج: تکالیف 
بــه مفــاد مــواد قانونــی ذکــر شــده  بــا عنایــت 
کارفرمــا مکلف اســت مقررات حفاظــت ایمنی 
و بهداشــت را رعایــت و در صورت وقوع حادثه 
کار ضمن انجام پیشگیری اولیه وارائه  ناشی از 
خدمــات بهداشــتی و درمانــی موردنیــاز ظرف 

کار  ۷2 ســاعت اداری مراتب را به اداره تعاون، 
و رفــاه اجتماعــی و ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
کار  بازرســان  تــا  گــزارش  محــل وقــوع حادثــه 
گــزارش نمایند،کارفرما  حســب وظیفه محوله 
کار حســب  گزارش تا بازرســان  در وقوع حادثه 
کارفرما در وقوع  گزارشی نمایند  وظیفه محوله 
حادثــه قصــور یــا تقصیری داشــته و میــزان آن 
چنــد درصد اســت. همزمــان بازرســان تأمین 
اجتماعــی بررســی نمایند حادثــه اتفاق افتاده 
کار می باشــد یا خیر؟ در صورت احراز  ناشــی از 
کار ســازمان تأمیــن اجتماعی  حادثه ناشــی از 
کلیــه حمایتهــای قانونــی را بــه  مکلــف اســت 
بیمه شــده صرفنظر از مدت اشــتغال و سابقه 
گردد  بیمــه پــردازی ارائــه و در صورتیکه احــراز 
گــزارش  کارفرمــا در وقــوع حادثــه مســتند بــه 
را  وارده  اســت هزینه هــای  کار مقصــر  بــازرس 
طبــق مــاده 66 و تبصــره مربوطــه بــه نســبت 

تقصیر ازکارفرما مطالبه و وصول نماید.
کارفرمایــان  فــوق  موضوعــات  بــه  عنایــت  بــا 
مربوطــه مــی بایســت پیگیــری الزم معمــول و 
کار را اخــذ و در صورت اعتراض  گــزارش بازرس 
گــزارش مراتــب را بــه مراجــع ذیربــط  بــه مفــاد 
هیــات  توســط  مجــدد  بازرســی  تــا  منعکــس 
کار انجــام و در صــورت عــدم اقنــاع  بازرســان 
گــزارش تا پس  مراتــب را بــه دادگســتری محل 
کــه در این  گــردد  از بررســی رای قانونــی صــادر 
مرحلــه رای صــادره قطعــی مــی باشــد و همــه 
دســتگاههای مرتبط مکلفند طبق رای مرجع 

قضائی اقدام نمایند.

د. پیشگیری 
هزینــه  حداقــل  بخواهیــم  چنانچــه  بنابرایــن 
کارگاه  کارفرمــا و  بــه  ناشــی از قصــور و تقصیــر 
گــردد ضــرورت دارد بــدواً در اجــرای  تحمیــل 
کافــی مبــذول  کار دقــت  مــواد 91 و 95 قانــون 
گــردد  شــود تــا از وقــوع حــوادث پیشــیگیری 
و در صورتیکــه بــا رعایــت مــواد قانونــی اشــاره 
شــده حادثــه ای بــه وقــوع پیوســت در تهیه و 
گــزارش حادثه و اخــذ نتیجه  تنظیــم بــه موقع 
گزارش قطعی اقدام و همزمان با اخذ پوشــش 
گزاران بخش  کارفرما از بیمه  مســئولیت مدنی 
کارشناســی  خصوصــی طرف قرارداد با بررســی 
در خصــوص میــزان و تعداد حــوادث احتمالی 
بابــت خســارات و هزینه های ماده 66 معمول 
مدنــی  مســئولیت  بیمــه  اخــذ  صــورت  در  و 
موسســه  بــه  حادثــه  گــزارش  دارد   ضــرورت 

گردد. گر نیز منعکس  بیمه 

تکالیف کارفرما 
 در برابرحوادث ناشی از کار؛

از اقدامات پیشگیرانه  
تا  تحمیل

 هزینه های قصور 
قدرت اهلل قدسی 

 مشاور بیمه ای سندیکا
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اله
م�ق

اولیــن همایــش ملــی ســنگدانه، هفدهمین 
کنفرانس ملی  همایش روز بتن، و یازدهمین 
بتــن به طور همزمــان و در روزهای 14 و 15 و 

16 مهر برگزار شد.
همایــش  هفدهمیــن  افتتاحیــه  آییــن  در 
کــه صبــح روز سه شــنبه 16 مهــر و  روز بتــن 
کثیــری از فعــاالن صنعــت  بــا حضــور جمــع 
کشــور، اســاتید، دانشــجویان و اعضای  بتــن 
انجمن علمی بتن ایران برگزار شــد، محســن 
تدین رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران 
ضمــن معرفــی اجمالــی از انجمن بتــن ایران 
و اقدامــات ایــن انجمــن بــه منظــور ســاخت 
که  کرد  خانه بتــن انجمن،  اظهار امیــدواری 
ح شــده در این همایش بتواند  مباحــث مطر
در ارتقا و توســعه ســطح دانش بتن تاثیرگذار 

باشد.

جای خالی نگرش ساخت سازه های 
بتنی بادوام 

کبــر رمضانیــان پور، عضو هیــات علمی  علی ا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این همایش 
کید بر بحث دوام بتن و ســاختمان های  با تا
بتنــی بــه عنــوان یکــی از محورهای بســیار با 
گفــت: امــروزه در  اهمیــت در دنیــای امــروز، 
که سازه های  دنیا همه به دنبال آن هســتند 

بتنی بادوام در جهت توســعه پایدار بسازند، 
ولی متاســفانه این نگرش و این نوع ساخت 
کم نیست به نحوی  کشــور ما حا و ســازها در 
کــه توجــه بــه آینــده در بســیاری از پروژه هــا 

گرفته می شود. نادیده 
تولیــد  در  ایــران  تجربــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بتن هــای بــا دوام افزود: ما همــواره در تالش 
که از طریق مواد جایگزین ســیمان  بوده ایــم 
بــه دنبــال تولیــد بتــن بــادوام برویــم و بتنــی 
که برای آیندگان ماندگار باشد. برای  بسازیم 
کیفی  تحقــق ایــن هــدف بایــد بحــث تولیــد 
مصالح بخصوص مصالح سیمانی نیز مدنظر 

گیرد. ویژه قرار 
رمضانیــان پــور در ادامــه، با اشــاره بــه اینکه 
اهمیت اســتفاده از مــواد جایگزین ســیمان 
که بســیاری از  در تولیــد بتــن تا حدی اســت 
کــز تحقیقاتــی بــه دنبال آن  دانشــگاه ها و مرا
رفته انــد، بــه تشــریح مســیر تحقیق تــا تولید 
بــه  سیلیســی  دوده  آمیختــه  ســیمان های 
عنــوان یکــی از مهمتریــن مــواد در افزایــش 

دوام بتن پرداخت.
کاری  را  کشــور  در  ســیمان  ایــن  تولیــد  وی 
و  برشــمرد  بتــن  حــوزه  در  ارزشــمند  بســیار 
افزایــش دوام و همچنیــن بهره برداری از این 
نــوع ســیمان در تولیــد بتن هــای توانمنــد را 

از مزیت هــای مهــم دوده سیلیســی در بتــن 
دانست.

کیفیت بتن  برای ارتقای 
کنیم باید جدی تر عمل 

محمد شــکرچی زاده، رئیس مرکــز تحقیقات 
راه، مســکن و شهرسازی نیز در بخش پایانی 
بتــن،  روز  همایــش  هفدهمیــن  افتتاحیــه 
ســخنرانی خــود بــا موضــوع »ارائــه تجربیات 
بازسازی سازه های بتنی در مناطق زلزله زده 

کرمانشاه« را ارائه داد.
گذشــته در  وی در ایــن بخــش افــزود: ســال 
زلزله کرمانشاه،  بتن و سازه های بتنی چندان 
سرافزار بیرون نیامدند و خرابی های بسیاری 
کنترل بتــن چه در  کــه نشــان داد  بــه بــار آمد 
پروژه هــای بخــش دولتی و چــه غیردولتی به 
درســتی انجــام نشــده بــود. این وضعیــت بار 
که بــرای ارتقای  کرد  دیگــر این نکته را آشــکار 

کنیم. کیفیت بتن باید جدی تر عمل 
در ادامــه برگــزاری هفدهمیــن همایــش روز 
بتــن،  »تدویــن مبحــث نهــم مقــررات ملــی 
ســاختمان« و »نمونه برداری استاندارد بتن 
آماده و سنگدانه« از سوی علی اصغر طاهری 
کریمی دبیر انجمن صنفی  بهبهانــی و محرم 

تولیدکنندگان بتن آماده ارائه شد.

در هفدهمین همایش روز بتن  مطرح شــد:

وژه ها  توسعه پایدار در بسیاری از پر
نادیده گرفته می شود
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در هفدهمیــن همایش روز بتن  صورت گرفت:

کســب مقام دوم کشوری در  رشته بتن سبک 
توسط شرکت  ساختمانی چهل چشمه

که روز 16 مهرماه  در مرکز تحقیقات راه، مســکن و   در همایــش روز بتــن 
شهرسازی برگزار شد مباحث تخصصی و با نگاهی به چشم انداز بتن در 

ح شد.  صنعت ساخت در افق 1404 مطر
اختــراع بتن هــای هــوادار ســلولی و به کارگیری آن در ســاختمان نه 
از  بلکــه یکــی  ح  اقتصــادی شــدن طــر تنهــا موجــب صرفه جویــی و 
عوامــل مهــم در افزایــش عمربنــا اســت . از طرفی دیگــر وجود مواد 
اولیــه ای از قبیــل سیســلیس و آهک در تولید مــواد اولیه بتن های 
را  رطوبتــی  عایق هــای  و  فلــزات  خوردگــی  زمینــه   CAC  ســبک 
می تــوان ســبک  بتن هــای  معایــب  از  همچنیــن   . می نمایــد   مهیــا 
 بــه محدود بــودن مقاومت با توجه بــه ذات متخلخل بودن بافت 

. نمود  اشاره 
کنتــرل پروژه شــرکت ســاختمانی  در همیــن راســتا تیــم تحقیقاتــی و 
چهــل چشــمه  در یــک پژوهــش دامنــه دار ، با هــدف ارتقــا و بهبود 

کیفیــت و رفــع موضوعات فــوق، مطالعــات تهیه و تولید بتن ســبک 
لیــکا را در برنامــه خــود قــرار داد. رویکــرد اصلــی تیــم تحقیقاتــی -  
آزمایشــگاهی بــر مبنای حــذف مواد اولیــه مضر تبادلی، اســتفاده از 
مصالــح و مــواد قابل دســترس، افزایش مقاومت فشــاری و برشــی ، 
کــه بر همین  کاهــش چگالی و شــاخص اقتصــادی و تکنولوژیکی بود 

گردید . مبنــا موفــق به تولیــد نمونه هایی از بتن ســبک لیکا 
 شــرکت ســاختمانی چهــل چشــمه بــا شــرکت در دهمین مســابقات 
کشــوری در رشــته بتن ســبک  کســب مقام دوم  ملــی بتــن موفــق به 

گردید. هدفمنــد لیــکا بــا رویکرد اقتصادی و توســعه پایدار 
مـــــــــلی  مســـــــــابقات  ســال  هــر  کــه  اســت  تـــــــوضـــــــــیح   بـــــــــه  الزم 
بتـــــــــن با حضور دانشگاه های معتبر ایران، شــرکتها و تولیدکنندگان 
برگــزار  از دانشــگاه ها  یکــی  بــه میزبانــی  ایــران  بتــن  انجمــن  توســط 

می گردد . 
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و  ســرمایه گذاران  بــا  عینــی  و  ذهنــی  تضــاد 
کارفرمایــان در دهــه 1360 همچنــان از ســوی 
مدیــران اقتصــادی و سیاســی و روشــنفکران 
ادامــه   1350 دهــه  آخــر  ســال  ســه  هماننــد 
داشــت. نهادهای برخاسته از انقالب اسالمی 
غیــاب  در  اســالمی  شــورای  مجلــس  به ویــژه 
کارفرمایــی توانســتند بــا همــکاری  نهادهــای 
وقــت  کار  وزارت  بــا  کــه  کارگــری  نهادهــای 
مهم تریــن  از  یکــی  بودنــد  هم ســاز  و  ســازگار 
کار  مناســبات  بــر  سرنوشت ســاز  قانون هــای 
کارگران  کارگران را به نفــع  کارفرمایــان و  میــان 

کنند. ح و تصویب  در مجلس طر
کار تصویــب  کــه قانــون  در اواخــر دهــه 1360 
در  حتــی  کارفرمایــی  نهادهــای  می شــد 
جســارت  فاقــد  بازرگانــی  اتــاق  مثــل  نهــادی 
بــرای اظهارنظــر ســازمان دهی شــده بودنــد و 
کنــده برخــی افراد و  اعتــراض و انتقادهــای پرا
کارفرمایــان نیــز بــه جایــی نرســید. نتیجه این 

فرایند پس از ســه دهه از اجرای این قانون اما 
عــدم شــفافیت اجرای قانــون و پدیدار شــدن 
کامل قانون بوده و هست.  گریزگاه ها از اجرای 
کار در این قانون به دلیل یک سویه  مناسبات 
گروه به زیان  بودن و جانبداری افراطی از یک 
کرده اســت. حاال  گــروه دیگــر روزگار را تیره وتــار 

امــا در پایــان دهــه 1390 شــرایط و موقعیت ها 
در جامعــه ایرانــی بــه لحــاظ ذهنــی و عینــی 
تفاوت هــای چشــمگیری بــا اواخر دهــه 1360 
که نیاز به تفسیر ندارد  دارد و این چیزی است 
و مثل روز روشــن اســت. در این ســه دهه تازه 
ســپری شده معلوم شــده است و این به مثابه 
کــه نهــاد  یــک واقعیــت پذیرفتــه شــده اســت 

دولت نمی تواند اقتصادگردان خوبی باشد.
کارشناســان و فعاالن  کثریت نزدیک به همه  ا
و  حکومتــی  و  دولتــی  مقام هــای  و  سیاســی 
حتــی روشــنفکران بــه ایــن نتیجه رســیده اند 
ج شــده  که اقتصاد باید از چنگ این نهاد خار
و بخــش خصوصــی بــا آزادی عمــل بیشــتر در 
کانــون فعالیت های اقتصادی باشــد. عالوه بر 
این به لحاظ فکری و نظری و به ویژه نیازهای 
در  روز  دانــش  بــه  ایــران  اقتصــاد  روزافــزون 
تکنولــوژی تولیــد و اداره بنگاه های اقتصادی 
نیازمنــد تعامــل با شــرکت های خارجی اســت 
تــا ســرمایه و دانش خــود را به ایــران بیاورند. 
کلیت جامعه ایرانی آشــکار  ســرانجام اینکه بر 
که تجــارت به مثابه یــک فعالیت  شــده اســت 
اقتصــادی نه تنهــا بــرای جامعــه زیــان نــدارد 
بلکه یک ضرورت تمام عیار برای فعالیت های 
تولیــدی به حســاب می آیــد. به این ترتیب و با 
توجــه بــه همه نــکات یادشــده در ســطرهای 
بــاال حاال بایــد به ایــن نتیجه قطعــی و بدون 
بــه  امــروز   ایــران  کــه  باشــیم  رســیده  تفســیر 
کم بر فعالیت های  لحاظ ســاختار اندیشــه حا
و  تهدیدآمیــز  نــگاه  لحــاظ  بــه  و  اقتصــادی 
کارفرمایان و نســبت  تحقیرکننــده نســبت بــه 
به تجــارت با دهه1360 تفــاوت معنادار دارد. 
گروهــی از اعضای مجلس  اما به نظر می رســد 
قانون گــذاری و نیز در بدنه اداره کننده جامعه 
ایــن تحــول بــزرگ و معنــادار را قبــول ندارنــد 
کــه  و می خواهنــد هماننــد اواخــر دهــه 1360 
مؤثــر  حضــور  و  دخالــت  بــدون  را  کار  قانــون 
کردند قانــون تجارت را با  کارفرمایــان تصویب 
کننــد. واقعیت این  شــتابی بهــت آور تصویــب 
که هنوز سیادت  که چنین اندیشــه ای  اســت 
و ســروری بــدون چون وچــرا ی دولــت برنهــاد 
خصوصــی  را در ذهــن دارد حتــی از تصویــب 
ک تــر اســت. ایــن  یــک قانــون تجــارت خطرنا

 حســین سالح ورزی  نایب رئیس اتاق ایران

بخش خصوصی 
باید آزادی عمل داشته باشد

همــه  بــه  نزدیــک  کثریــت  ا  
کارشناســان و فعاالن سیاسی و 
مقام هــای دولتــی و حکومتی و 
حتی روشنفکران به این نتیجه 
کــه اقتصــاد بایــد از  رســیده اند 
چنگ   نهاد  دولت خارج شده 
و بخش خصوصی با آزادی عمل 
کانــون فعالیت هــای  بیشــتر در 

اقتصادی باشد
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گزارش جدید خود  مجمع جهانی اقتصاد در 
کشــور  بــه بررســی میــزان رقابت پذیــری ۱۴۱ 
با توجه به ۱۰۰ شــاخص در ســر شــاخه های: 
سالمت، نظام مالی، اندازه بازار، دینامیسم 
کار و ظرفیت های نوآورانه پرداخت. کسب و 
کنون هر ساله  که از سال ۱۹۷۹ تا گزارش  این 
کشورها را بر اساس امتیازی  منتشر می شود 
که صفر  بیــن صفــر تــا ۱۰۰ رده بندی می کنــد 
کمتریــن میــزان رقابت پذیــری و ۱۰۰  بیانگــر 
بیانگر بیشــترین میزان رقابت پذیری است. 
ایــران در رتبــه بنــدی امســال بــا ۵۳ امتیــار 
تاجیکســتان،  چــون  کشــورهایی  از  باالتــر 
کســتان و پایین تر از  بنــگالدش، بولیــوی و پا
کــوادور و اوکراین  کشــورهایی چــون مصــر و ا
که  در رتبــه نود و نهم جهان ایســتاده اســت 
در مقایســه با ســال قبل، رتبه ایــران ۱۰ رتبه 

کاهش داشته است.
در  امتیــاز   ۴۳ بــا  امســال  گــزارش  در  ایــران 
رتبــه ۱۲۰ نهادهــا، بــا ۶۵ امتیــاز در رتبــه ۸۰ 
زیرســاخت ها، بــا ۵۱ امتیــاز در رتبــه ۸۴ آی 
ســی تــی، بــا ۵۲ امتیــاز در رتبــه ۱۳۴ ثبــات 
رتبــه ۷۲  امتیــاز در  بــا ۸۰  اقتصــادی،  کالن 
ســالمت، با ۵۸ امتیاز در رتبه ۹۲ مهارت ها، 
بــا ۴۲ امتیــاز در رتبــه ۱۳۳ بازار تولیــد، با ۴۱ 
کار، بــا ۴۸ امتیاز در  امتیــاز در رتبــه ۱۴۰ بازار 
رتبه ۱۲۳ نظام مالی، با ۷۴ امتیاز در رتبه ۲۱ 
انــدازه بــازار و ۴۴ امتیــاز در رتبــه ۱۳۲ تحرک 
گرفتــه اســت. هــم چنیــن  کار قــرار  کســب  و 
ایــران با ۳۸ امتیاز، هفتــاد و یکمین اقتصاد 

نوآور جهان معرفی شده است.

رتبه همسایه های ایران
امــارات بهترین رتبه شــاخص رقابت پذیری 
را در بیــن همســایه های ایــران دارد و بــا ۷۵ 
امتیاز در رده بیســت و پنجم ایستاده است. 
کشور، قطر در رده بیست و نهم،  پس از این 
عربســتان در رده سی و ششم، روسیه چهل 
کویت چهل  و ســوم، بحرین چهــل و پنجم، 
وششــم، آذربایجــان پنجاه و هشــتم و ترکیه 

گرفته اند. شصت و یکم قرار 

کشورها رتبه دیگر 
در  کانــادا  چنیــن  هــم  رتبه بنــدی  ایــن  در 
پانزدهــم،  رده  در  فرانســه  چهاردهــم،  رده 
اســترالیا شــانزدهم، اتریــش بیســت و یکــم، 
چین بیســت و هشــتم و هند در رده شصت 

و هشتم ایستاده اند.           ۱۷ مهر-  ایسنا

کاهش  رتبه رقابت پذیری اقتصاد ایران  

ایــران در رتبــه بنــدی امســال با 
کشــورهایی  تــر از  ۵3 امتیــار باال
چون تاجیکســتان، بنگالدش، 
کســتان و پایین تــر  بولیــوی و پا
و  مصــر  چــون  کشــورهایی  از 
کــوادور و اوکرایــن در رتبه نود و  ا
که  نهــم جهان ایســتاده اســت 
در مقایســه بــا ســال قبــل، رتبه 
داشــته  کاهــش  رتبــه   1۰ ایــران 

است

کــه  گــر راه را بــاز ببینــد قانون هایــی  اندیشــه ا
در دهــه اخیــر در برنامه های توســعه تصویب 
کارفرمایی  شــده و مشــارکت واقعی نهادهای 
در تدویــن، تهیــه و تصویــب قانــون  در آن هــا 
گنجانده شــده را نیز نادیده  به صــورت قانونی 
گرفت و بــه دوره ارباب- رعیتی میان  خواهــد 
کرد. دولت و بخش خصوصی برگشت خواهد 
منطــق و خــرد فرمــان می دهنــد تفاوت هــای 
امــروز و ســه دهــه پیــش را بپذیریــم و خــود را 
کنیــم و یادمان  بــا واقعیت هــای امروز ســازگار 
که ضرورت رشد و توســعه فعالیت های  باشــد 
خصوصــی اینک با پشــتیبانی همــه نهادهای 
کالن یــک امــر اجتناب ناپذیــر  مؤثــر در ســطح 
کوتــاه قصــد آن  شــده اســت. در ایــن نوشــته 
قانون گــذاری  کاســتی های  بــه  کــه  نیســت 
بــه  نیــز  و  تجــارت  قانــون  تصویــب  روش  بــه 
نارســایی های مصوبــات ایــن روزهــا بپردازیــم 
کارشناســان و نهادهای تخصصی  که از سوی 
کجی هــا بازتــاب داده  کاســتی ها و  بارهــا ایــن 
هــر چیــز  از  بیــش  نوشــته  ایــن  اســت.  شــده 
و  ضعیــف  قانــون  تصویــب  می دهــد  هشــدار 
قانــون بازدارنــده در غیاب ذینفعــان می تواند 
دشواری های بزرگ حل ناشدنی برای تجارت 
خارجــی، تعامــل بــا ســرمایه گذاران جهانــی و 
جذب ســرمایه گذاری خارجی تــدارک ببیند و 
که در همین  اقتصاد نه چندان نیرومند ایران 
گرفتاری های بزرگ مواجه اســت را  شــرایط بــا 
کارآمــد در موقعیت ســخت تر  بــا یک قانــون نا
قرا دهد. مشــوقان و آمران و معاونان در بستر 
کردن  قانون گــذاری انحصاری و بــدون لحاظ 
که دیگر  دیدگاه ذینفعان توجه داشــته باشند 
اقتصاد ایــران آن بنیه نیرومند دهه های قبل 
که با این قانون های بازدارنده زندگی  را نــدارد 
کنــد و ســرپا بمانــد. همچنیــن توجــه داشــته 
باشــند در ایــران نیــز هماننــد همــه جامعه ها 
دوران اربــاب- رعیتــی میــان دولــت و بخــش 

خصوصی سپری شده است.
توقــف فعالیت هــای قانون گــذاری دراین بــاره 
خواســت ایــن روزهــای نهادهــای خصوصــی 
اســت تــا در یــک فضــای روشــن قانــون مهــم 

تجارت تهیه و تصویب شود.
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 نشست

 نانوفناوری  nanotechnology رشته ای از دانش
جســتارهای  کــه  اســت  فنــاوری  و  کاربــردی   
گسترده ای را پوشــش می دهد. موضوع اصلی 
کمتر  آن نیز مهار ماده یا دســتگاه های در ابعاد 
از یک میکرومتر، معمواًل حدود 1 تا 100 نانومتر 
است. وجه منحصر به فرد فناوری نانو داشتن 
عناصــری به نام نانومواد و نانوســاختار اســت. 
در واقــع نانوفنــاوری فهــم و به کارگیری خواص 
جدیــدی از مــواد و سیســتم هایی در این ابعاد 
که اثــرات فیزیکی جدیــدی عمدتًا متأثر  اســت 
کالســیک از  کوانتومی بر خواص  از غلبه خواص 

خود نشان می دهند. 
انقــالب صنعتــی، مــوج چهــارم  نانــو   فنــاوری 
  پدیده ای عظیم است که در تمامی گرایش های
 علمــی راه یافتــه و از فناوری هــای نوینی اســت 
کــه بــا ســرعت هرچــه تمــام تــر در حال توســعه 
میــالدی   1980 دهــه  ابتــدای  از  می باشــد. 
طراحی و ســاخت ســاختمان ها هر روزه شاهد 
نوآوری های جدیدی در زمینه مصالح کارآمد تر 
و پربــازده تر در مقاومت، شــکل پذیری، دوام و 
توانایی بیشتری نسبت به مصالح سنتی دارد. 
میــان  شــدت  بــه  دانــش  یــک  نانوفنــاوری 
 رشته ای است و به رشته هایی چون مهندسی 

دارو،  طراحــی  و  داروســازی  پزشــکی،  مــواد، 
کاربردی،  دامپزشکی، زیست شناسی، فیزیک 
ابزارهای نیم رســانا، شــیمی ابرمولکول و حتی 
مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی 
مربــوط  نیــز  کشــاورزی  مهندســی  شــیمی و 
که فناوری  گران بر این باورند  می شود. تحلیل 
و  اطالعــات  فنــاوری  و  فنــاوری  زیســت  نانــو، 
که انقالب  ارتباطات ســه قلمرو علمی هســتند 
ســوم صنعتی را شــکل می دهند. نانــو فناوری 
کنونی به ابعاد  می تواند به عنوان ادامه دانش 
کنونی بــر پایه هایی  نانــو یــا طرح ریــزی دانــش 

گیرتر باشد. جدیدتر و امروزی تر باشد و فرا
کــردن در تراز  کار  ماهیــت فناوری نانــو توانایی 
اتمی، مولکولی و فراتر از آن در ابعاد بین 1 تا 100 
نانومتــر، بــا هدف ســاخت و دخــل و تصرف در 
چگونگی آرایش اتم ها یا مولکول ها با استفاده 
از مواد، وسایل و سیستم هایی با توانایی های 
جدیــد و بــا تغییر ایــن ســاختارها و رســیدن به 
بازدهــی بیشــتر مــواد می باشــد. فنــاوری نانــو 
فرایند دستکاری مواد در مقیاس اتمی و تولید 
کنترل آن ها در ســطح  مــواد و ابــزار، به وســیله 
گر همه مواد و  اتم ها و مولکولهاســت. در واقع ا
سیستم ها ساختار زیربنایی خود را در مقیاس 

کنش ها سریع تر  نانو ترتیب دهند؛ آنگاه تمام وا
و بهینه تر صورت می گیرد و توسعه پایدار پیش 

گرفته می شود.
فنــاوری  فراوان ایــن  دســتاوردهای  جملــه  از 
و  مصــرف  انتقــال،  تولیــد،  در  آن  کاربــرد 
که  کارایــی بــاال اســت  ذخیره ســازی انــرژی بــا 
تحــول شــگرف را در ایــن زمینه ایجــاد می کنــد. 
علــوم  محققــان  و  دســت اندرکاران  رو  از ایــن 
نانــو در تــالش اند تا با اســتفاده از ایــن فناوری 
بــرون  و  درون  در  بیشــتر  رفــاه  و  آســایش  بــه 
ســاختمان بــا یافتن طبقه جدیــدی از مصالح 
ســاختمانی بــا عملکــرد بــاال و صرفه جویــی در 
هزینه ها به خصــوص در مصرف منابع انرژی و 
در نهایت به توسعه پایدار دست یابند. فناوری 
نانــو منجــر به تغییــرات شــگرف در اســتفاده از 
منابع طبیعی، انرژی و آب خواهد شد و پساب 

کاهش خواهد داد. و آلودگی را 
مرحلــه  ســه  شــامل  فنــاوری  مجموع ایــن  در 
طراحــی مهندســی ســاختارها در ســطح اتــم، 
ترکیب ایــن ســاختارها و تبدیــل آن ها بــه مواد 
جدیــد بــا ســاختار نانو بــا خصوصیات ویــژه، و 
ترکیب این گونه مواد و تبدیل آن ها به ابزارهای 
که نانوفناوری  ســودمند اســت. انتظار می رود 

پدیده ای به نام 
نانوفناوری
 یا موج چهارم 
انقالب صنعتی

ش
�
ز
�
دا
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کــرده و بــا  کمتــر  کمیــاب  نیــاز بشــر را بــه مــواد 
کاســتن آالینده هــا، محیــط زیســتی ســالم تر را 

فراهم کند.
کیفیــت  بــر  نانــو  فنــاوری  محصــوالت  تاثیــر 
زندگــی مردم را می تــوان از چهار منظر اقتصاد، 
ســالمت، محیط زیســت و رفاه و در پنج دسته 
ک«،  »درمــان موثــر«، »آب ســالم«، »تنفــس پا
»بهداشــت عمومــی« و »آســایش خانــه« مورد 

بررسی قرار داد.
کیفیت زندگی با محصوالت  گزارش »بهبود  در 
ویــژه  ســتاد  توســط  کــه  نانوفناوری ایرانــی« 
بــه معرفــی  ارائــه شــده  نانــو  فنــاوری  توســعه 
بیــش از 30 مــورد از محصــوالت و فناوری های 
نانویــی توســعه یافته در داخل ایــران پرداخته 
»داروی هــای  بــه  می تــوان  کــه  شده اســت، 
دارویــی«،  »مکمل هــای  ضدســرطان«، 
»ســامانه های نیتــرات و آرســنیک زدایی آب«، 
آب  و  صنعتــی  پســاب  تصفیــه  »ســامانه های 
کستری«، »نمک زدایی آب شور«، »ماسک  خا
و فیلترهای هوا«، »شکم بندهای ضد امواج«، 
ضدعفونی کننــده«،  مــواد  و  »پانســمان ها 
»لوله هــا  کتــری«،  ضدبا متنــوع  »منســوجات 
و پروفیــل ســاختمانی« »مصالــح ســاختمانی 
کم گســیل، بتن فوق ســبک،  از جملــه شیشــه 
کتری  کاشــی و ســرامیک های ضــد با رنگ هــا، 
ک کننده هــای ارگانیــک  و ضــدآب و لــک«، »پا
خانگــی«، »ظروف بســته بندی و نگــه داری« و 

کرد. »قطعات پلیمری خودرو« اشاره 
بــا توجــه بــه نــو بودن ایــن فنــاوری، هــر ســال 
کاربردهــای جدیــدی از آن در صنایــع مختلف 
کاربردهــای  مــورد  در  می شــود.  معرفــی 
طــور  بــه   ســاختمان  صنعــت  در  نانوفنــاوری 

کرد: خالصه می توان به موارد زیر اشاره 
1-بهبود خواص سیمان و بتن

2- بهبود خواص مکانیکی
کیفیت سیمان و بتن 3- افزایش 

4- جلوگیری از نفوذ عوامل مخرب خارجی به 
داخل بتن

5- نانو پوشش ها
6- ایجاد پوشش عایق مناسب

۷- عدم نفوذ عوامل خوردگی
8- افزایش مقاومت در برابر انتقال حرارت

9- افزایــش مقاومت در برابر خوردگی، ســایش 

و پوسیدگی
10- خاصیت خود تمیز شوندگی سطوح

11- رنگ های تصفیه کننده هوا
12- نانو ضدآب کننده ها

13- نانو شیشه ها
14- شیشه های خود تمیز شونده

15- شیشه های محافظ در برابر آتش
16- شیشه های کنترل کننده انرژی

1۷- نانو آسفالت ها
18- نانوکامپوزیت ها

19- تصفیه کننده های آب و فاضالب
جرقه هــای اولیــه فناوری نانو در ایران در ســال 
جمهــور  ریاســت  دســتور  بــا  و  شــد  زده   1380
فناوری نانــو  راهبــردی  وقت ایــران، مطالعــات 
آغاز شــد. دو سال بعد از شــروع این مطالعات، 
در ســال 1382 ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو 
)INIC( تأسیس شد، این ستاد سند راهبردی 
فنــاوری  نانــو را در مــدت دو ســال تهیــه و بــه 
هیات وزیران تســلیم نمود. این ســند در سال 
1384 توســط هیــات وزیــران تصویب شــد. در 
سال 1385 نیز سیاست ها و راهبردهای ارتقاء 

و توسعه فناوری نانو به تصویب رسید. 
سند ده ســاله دوم توسعه فناوری نانو )1404-
راهبــردی،  ارزیابی هــای  بــه  توجــه  بــا   )1394
بازخوردهــای  و  گزارش هــای عملکــرد ســاالنه 
حاصــل از اجــرای آن، در ســال 1394 تدویــن 
شــد. در این سند تالش شده تا اهداف و نحوه 

گونــه ای به روزرســانی  بــه   آنــان  بــه  دســتیابی 
کشور در عرصه این  که حرکت پیشگا مانه  شود 
فنــاوری نوظهــور، بــه صــورت شــتابان تــداوم 
کم  کلی حا داشته باشد. بر این اساس، رویکرد 
که ناظر بر توسعه و تربیت سرمایه  بر ســند اول 
انســانی و تأمیــن زیرســاخت های توســعه این 
فناوری بود، به رویکردهایی از قبیل دستیابی 
توســعه  جهــان،  در  علمی نانــو  مرجعیــت  بــه 
سیســتم  اســتقرار  کلیــدی،  فناوری هــای 
نانونماد، ایجــاد و ارتقای صنایع نانو و توســعه 
بازار ایــن فنــاوری ارتقا یافت. انرژی، بهداشــت 
و ســالمت، آب و محیــط زیســت، و ســاخت و 
ســاز، اولویت هــای ملــی فنــاوری نانــو در ایــران 
محســوب می شــوند. حــوزه انــرژی، بــا توجــه 
گاز از صنایع اصلــی در ایران  کــه نفــت و  به ایــن 
هستند از اولویت های اصلی تحقیقات فناوری 

نانو قلمداد می شود.
گذشــته در 23 دانشــگاه ایران  طــی ده ســال 
فناوری نانــو  بــا  مرتبــط  دکتــری  دوره هــای 
کــه در آن هــا دانش پژوهان  تأســیس شــده اند 
در رشــته هایی نظیــر نانوشــیمی، نانوفیزیــک، 
نانومواد، نانوپزشکی و چند رشته مرتبط دیگر 
تحصیل می کننــد. همچنین 66 دانشــگاه نیز 
در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرند. 
تا پایان ســال 96، 3۷۷0 پروژه دکتری در حوزه 
فناوری نانــو به اتمام رســید و ۷40 پــروژه نیز در 

دست انجام بود. 
نانــو  فنــاوری  توســعه  ســند  اجــرای  زمــان  از 
در ایــران، 1۷6 شــرکت مبتنــی بــر فناوری نانــو 
در 13 صنعــت مختلــف تاســیس و مشــغول به 
تولید هســتند. پس از تجهیزات آزمایشگاهی، 
بیشــترین شــرکت ها در صنایع ســاخت و ساز، 
کامپوزیــت فعــال هســتند.  نســاجی و پلیمــر و 
محصوالت نانوی ایران در سال 96 به 4۷ کشور 
دنیا )عمدتًا در آســیا و اروپا( صادر شده اســت. 
 ایــران از نظر متوســط ارجاع به مقــاالت نانو در
  پنج سال منتهی به 201۷ در رده چهل و چهارم

 دنیــا قــرار دارد. ایــران در مجموع بیــش از 220 
ثبــت اختــراع )patent (  مرتبــط بــا فنــاوری نانو 
تا ســال 2018 در دفاتر ثبت پتنت اروپا و آمریکا 
که این مقدار حدود یک سوم  کرده اســت  ثبت 
کل پتنت های ایــران در حوزه هــای مختلــف  از 

می شود.

محققــان  و  دســت اندرکاران 
تــا  انــد   علــوم نانــو در تــالش 
بــا اســتفاده از این فنــاوری به 
آسایش و رفاه بیشتر در درون 
و بــرون ســاختمان بــا یافتــن 
مصالــح  از  جدیــدی  طبقــه 
بــاال  عملکــرد  بــا  ســاختمانی 
هزینه هــا  در  صرفه جویــی   و 
به خصــوص در مصرف منابع 
انــرژی و در نهایت به توســعه 

پایدار دست یابند 
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وگتفگ

کمیســیون فنــی  در اولیــن هفتــه از مهــر مــاه، 
ســندیکا میزبــان دو شــرکت بــود، شــرکت آنــدا 
رنگیــن  و شــرکت  از شــرکتهای عضــو ســندیکا 
کــه از شــرکتهای پیشــرو در حــوزه  نانوســاختار 
آشــنایی  جلســه  موضــوع  اســت.  نانوفنــاوری 
محصــوالت  بــا  فنــی  کمیســیون  اعضــای 
هزینــه ای  بــا  می توانــد  کــه  بــود،  نانوفنــاوری 
کیفیــت بهتــر ســاخت و  پاییــن تــر در خدمــت 
ســاز باشــد از جملــه دســتاوردهایی در زمینــه 
الکترواســتاتیک  پــودری  رنگ هــای  تولیــد 
کتریــال نانوســاختار، رنگ هــای پــودری  آنتی با
نانوســاختار  ضدخوردگــی   الکترواســتاتیک 
صنعــت  در  دیگــری  متنــوع  محصــوالت  و 
رنگ هــای پــودری الکترواســتاتیک. بــه دلیــل 
کمیســیون فنــی بــه  توجــه و اســتقبال اعضــای 
ــا از دکتــر  ــر آن شــدیم ت محتویات ایــن جلســه، ب
رنگیــن  شــرکت  مدیرعامــل  رحمانــی  مهــدی 
نانوســاختار و مهنــدس طاهــری رئیــس هیــات 
ــی  ــاره محصوالت ــا درب کنیــم ت ــره آن دعــوت  مدی
ســاختمان  کاالی  ســبد  وارد  زود  یــا  دیــر  کــه 

کننــد.   خواهنــد شــد توضیحــات بیشــتری ارائــه 

مروری بر پیشینه 
شرکت رنگین نانو ساختار

کــه در ســال 1395  شــرکت رنگیــن نانــو ســاختار 
تاســیس شــده بــه عنــوان شــرکتی دانــش بنیــان 
در  مرکــز  رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحــد رودهــن مســتقر اســت.کارخانه 
آن در صفادشــت و  آزمایشــگاه آن در مرکــز رشــد 
واحدهــای فنــاور دانشــگاه آزاد اســالمی رودهن 
و اختــراع  ثبــت  گواهــی   10 دارای  دارد.   قــرار 
 pct 3 ثبــت  اختــراع جهانــی، همچنیــن دارای 
ــت و  ــتاندارد اس ــای اس ــگاه ه ــه از آزمایش تاییدی
توانســته پروژه هــای موفقــی در تعامــل بــا ســتاد 
دهد، ایــن  انجــام  نانــو  فنــاوری  توســعه  ویــژه 
کننــده محصــوالت نانــو فنــاور و  شــرکت صــادر 

ــت.  ــده آن اس کنن ــد  تولی
کــه از شــرکتهای پیشــرو  رنگیــن نانــو ســاختار 
ــوده نماینــده رسمی شــرکت  در انتقــال دانــش ب
کننــده تجهیزات پاشــش و پخت  Proud ، تولیــد 

 ،HH رسمی شــرکت  نماینــده  پــودری،  رنــگ 
کننده انواع آســیاب بالمیل آزمایشــگاهی  تولید 

و نیمــه صنعتــی نیــز اســت. 
ایــن شــرکت بــا بهره گیــری از دانــش مهندســی 
و  الکترواســتاتیک  پــودری  رنگ هــای 
ســاخت  بــه  اقــدام  نانــوذرات،  قابلیت هــای 
کتریــال  آنتی با الکترواســتاتیک  پــودری  رنــگ 
الکترواســتاتیک  پــودری  رنــگ  نانوســاختار، 
محصــوالت  و  نانوســاختار  ضدخوردگــی  
متنــوع دیگــری در صنعــت رنگ هــای پــودری 
الکترواســتاتیک نمــوده اســت. این پوشــش ها 
و  خــواص  بهبــود  کیفیــت،  ارتقــای  ضمــن 
نــوآوری در صنعــت؛ بــه عنــوان یکــی از نخســتین 
مطــرح  کشــور  نانویــی  صادراتــی  محصــوالت 

 . هســتند
تحقیــق  واحدهــای  شــامل  مجموعــه  ایــن 
واحــد  تولیــد،  واحــد  نانــو،  واحــد  توســعه،  و 
مدیریتی ایــن  تیــم  اســت.  فــروش  و  بازاریابــی 
غ التحصیــالن تحصیــالت  شــرکت متشــکل از فار
شــیمی،  نانــو،  تخصص هــای  بــا  تکمیلــی 
اهــداف،  دارای  و  بــوده  بازاریابــی  و  مدیریــت 
مــدت،  کوتــاه  آرمان هــای مشــخص  و  برنامــه 
اســتراتژیکی  و  مــدت  بلنــد  مــدت،  میــان 

. هســتند
کنــون تیــم رنگیــن نانــو ســاختار ضمــن عرضــه   تا
کشــور، موفــق بــه فــروش  محصــوالت خــود در 
بــه چیــن، صــادرات محصــوالت  دانــش فنــی 
قــرارداد  عقــد  و  آذربایجــان  جمهــوری  بــه 
ــده  گردی کشــور عمــان نیــز  ــه  فــروش محصــول ب
اســت. این شــرکت توانســت در ســال 98 رتبــه 
برتــر صادراتــی را بــه دســت آورد و در ســال 201۷ 
کشــور  حــدود 1200 تــن از محصــوالت خــود را بــه 

چیــن فروخــت. 
پوشــش پــروژه  شــرکت  حاضر ایــن  حــال   در 

آزادراه  تونل هــای  از  مربــع  متــر  هــزار   12۷   
تهران-شمال را در دست اجرا دارد. 

کیست؟  دکتر مهدی رحمانی 
 دکتر مهدی رحمانی، تحصیلکرده در رشته های
 دکتــرای تخصصــی شــیمی  و مدیریــت اســت.

  ایــن مدیــر عامــل جــوان متولــد ســال 1363 
اســت و در ســال 1395 بنــای تاســیس رنگیــن 
ارائــه  بــرای  وی  گذاشــت.  را  ســاختار  نانــو 
رنــگ پــودری الکترواســتاتیک به عنــوان فنــاور 
 139۷ ســال  فرهیختــگان  جشــنواره  در  برتــر 
وی  گردیــد.  اســالمی انتخاب  آزاد   دانشــگاه 

در گفت وگوی پیام آبادگران  با دکتر مهدی رحمانی مطر ح شد:

فناوری  نانو 
 در  خدمت  شکوفایی

   شرکتهای عمرانی
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کشــور  کنــون ۷ اختــراع نانویــی را در داخــل   تــا 
کشــور  و  3 اختــراع دیگــر را در ایــران و pct 3 در 
ــه  ــه ب ک ــی  ــرده اســت، اختراعات ک ســوئیس ثبــت 
خارجــی  کشــور  یــک  در  دانش ایرانــی  عنــوان 
ثبــت شــده اســت.  ایــن اختراعــات عمومــا در 
ــه ثبــت رســیده انــده   صنعــت رنــگ و پوشــش ب
کتریــال،  کــه از جملــه آنهــا پوشــش های آنتی با
الکترومغناطیســی  ضدامــواج  ضدخوردگــی، 

اســت.

گفت وگو  را با  این ســوال آغاز    بهتــر اســت 
کــه شــما از چــه زمانــی و چگونــه بــه  کنــم 

عرصه محصوالت نانو وارد شدید؟ 
از ســال 1393 بــا همراهــی چنــد تــن از دوســتان 
خــود وارد حــوزه رنــگ شــدم. هــدف ما ایجــاد 
رنــگ  صنعــت  در  کاربــردی  مفیــد  تغییــرات 
بــود. در مــراد مــاه ســال 1395 چهارمیــن دوره 
کــه  مجمــع اقتصــاد نانو ایــران برگــزار شــد و مــن 
اوایــل ســال ٩٤، تحقیقــات علمــی را در ارتبــاط 
کــرده  بــا شــیمی، نانــو و رنــگ پــودری شــروع 
بــودم و طــی همــان ســال موفــق بــه ثبــت ٦ 
اختــراع نانویــی در صنعــت رنــگ شــده بــودم 
بعــد از چهارمیــن مجمــع اقتصــاد نانــو ورود بــه 
کســب وکار در عرصــه فنــاوری نانــو را در دســتور 

کار خــود قــرار دادم. 
رشــته های  در  خــود  دانســته های  ادغــام  بــا 
شــیمی، پلیمــر و نانــو توانســتیم پوشــش های 
بــا  را  مســیر  و ایــن  کنیــم  الکترواســتایک ایجاد 
بــه  دهیــم.  ادامــه  خــود  محصــوالت  توســعه 
کارمــان  کســب و  گســترش  ــرای  نظــر می رســید ب
گام مهــم یعنــی تولیــد و فــروش الزم  برداشــتن دو 
بــود. در ایــن راســتا بــه همــراه دوســتانم اقــدام 
بــه ســاخت نمونــه، اخــذ تاییدیــه و در نهایــت 
کــه دربــاره تــک تــک  کردیــم. رونــدی  بازاریابــی 
محصــوالت مــا اجرایــی شــده و خواهــد شــد. 

   آیا پوشش ها و رنگهای موجود در بازار از کیفیت 
کافی برخوردار نبودند که شما را به فکر ساختن 

محصوالت جدیدی انداخت؟ 
کیفیــت رنگهــا از ســالها قبــل  دغدغــه بهبــود 
ــی جــدی  ــا زمان در ذهــن مــن وجــود داشــت ام
ســاالنه 33  فــوت  بــر  مبنــی  خبــری  کــه  شــد 
بیمارســتانی  اثرعفونت هــای  در  نفــر  هــزار 
کــه از زیــر تیــغ جــراح ســالم  خوانــدم، افــرادی 
بیــرون آمــده بودنــد امــا بــا عفونــت بیمارســتانی 
در  کــه  مــی داد  نشــان  امــر  شــدند. این  درگیــر 

کلونی هــا  بیمارســتانها مکانهایــی بــرای تجمــع 
کــه ضــد عفونــی نمی شــوند و بــه  وجــود دارد 

می شــوند.   منتقــل  راحتــی 
یــک روز از مدیرعامــل بســتنی میهــن پرســیدند 
و ایشــان  بــود  کــی  شــما  زندگــی  روز  بهتریــن 
کــه چــوب بســتنی میهــن را در  جــواب داد روزی 
جوی هــای شــاه عبدالعظیــم دیــدم و فهمیــدم 
کل ایــران پخــش شــده اســت،  محصــول مــن در 
کــه از نزدیــک سرگذشــت چنــد  مــن هــم زمانــی 
بــه خاطــر عفونــت  کــه عزیــزان خــود را  نفــر را 
شــنیدم  بودنــد  داده  دســت  از  بیمارســتانی 
گرفته ام.  مطمئن شــدم راه درســتی را در پیش 
عــوض  ملحفــه  بخش هــا  و  اتاقهــا  در  عمومــا 
مبــل  و  تخــت  ماننــد  وســایلی  امــا  می شــود 
کــه می توانــد محــل تجمــع  تعویــض نمی شــوند 
و تکثیــر آلودگی هــا باشــد. در حــوزه پوشــش ها 
کردیم  کار  کتریــال  مــا روی چنــد پوشــش آنتــی با
از جملــه رنگهــای صنعتــی بــرای پوشــش همــه 
زمــان  در  بیمارســتانی  تجهیــزات  و  وســایل، 
وســایل  و  دیوارهــا  زمینــه  در  آنهــا.  ســاخت 

کتریــال درســت  ک آنتی با قدیمی نیــز محلــول ال
امــکان  قلمــو  یــک  بــا  و  آســانی  بــه  کــه  شــد 
اســتفاده از آن در پوشــش ســطوح وجــود دارد 
از  می شــود.  خشــک  دقیقــه   40 عــرض  در  و 
لحظــه اســتفاده از ایــن محلول شــما یک ســطح 
کــه در تمــام ســطح آن وجــود  امــن بــا نانوذراتــی 
داشــت در برابــر عفونت هــای بیمارســتانی دارید 
کــه رنــگ بــه شــکل فیزیکــی حــذف  کــه تــا زمانــی 

نشــود خاصیــت خــود را حفــظ می کنــد. 

   از موانع و مشکالت راه بگویید؟
در  می شــود،  پیــدا  ســنگالخ  مســیری  هــر  در 
از  دارد،  وجــود  موانعــی  نیــز  پیشــرفت  مســیر 
جملــه محدودیت هــای مالــی در آغــاز توســعه 
خــود  کار  آغازیــن  روزهــای  در  کار.  و  کســب 
کســترودر آزمایشــگاهی  ــه ا ــرای نمونه ســازی ب ب
بــاالی  قیمــت  بــه  باتوجــه  کــه  داشــتیم  نیــاز 
مهندســی  بــه  تصمیــم  خارجــی  نمونه هــای 
گرفتیــم. در نهایــت بــا همــکاری یکــی  معکــوس 
کســترودر  از دوســتان، موفــق بــه ســاخت اولین ا
رنــگ پــودری مخصــوص پوشــش های پــودری 

شــدیم. الکترواســتاتیک  نانوســاختار 
بیشــتر  در  می رســد  نظــر  بــه  بر ایــن  عــالوه 
مقاومــت  بــا  نویــن  دانــش  و  پدیده هــا  مــوارد 
مواجــه می شــوند. انســانها بــه آنچــه دارنــد یــا 
کــه از آن بهــره می برنــد عــادت  بــه چیزهایــی 
می کننــد و بــه ســختی دســت از عــادات خــود 
ــر خــط خوردگــی  ــه مدی ــرای نمون ــد. ب برمی دارن
پتروشــیمی الوند عنــوان می کــرد 16 ســال اســت 
کنــد  ک  کــه اول زنــگ را پــا کــرده  کار  با ایــن الگــو 
و بعــد رنــگ را بزنــد. مــا بــه او محصولــی دادیــم 
کند،  کــردن زنــگ از آن اســتفاده  ک  کــه بــدون پــا
با اینکــه نتیجــه اســتفاده از ایــن محصــول بــرای 
گفــت بــه ســختی  وی هیجــان انگیــز بــود امــا 
ــد اطالعــات 16 ســاله را دور بریــزد و ایــن  می توان
در  بریــزد.  مغــزش  درون  را  جدیــد  اطالعــات 
کار می کننــد  کــه در حــوزه نانــو  کســانی  مجمــوع 
کــه  ــد  ــا دینــی جدی ماننــد پیامبرانــی هســتند ب
ــه دشــواری  مــدام معجــزه می کننــد امــا مــردم ب
آنهــا را می پذیرنــد. تغییــر عــادت بــرای مــردم 
دشــوار اســت اما ایــن دشــواری مــا را از تــالش 
ســال   3 در  خاطــر  همیــن  بــه  بازنمــی دارد. 
گذشــته حــدود 48 نمایشــگاه داخلــی و خارجی 

کردیــم.  شــرکت 
کــه پیشــرفت های زیــادی  واقعیت ایــن اســت 
کشــورمان ایجاد شــده امــا هنــوز  در حــوزه نانــو در 

 
دکتر  رحمانی :

که پیشرفت های  واقعیت این است 
 زیــادی در حــوزه نانــو در کشــورمان 
 ایجــاد شــده امــا هنــوز جامعه ایرانی 
بــا وجــود تولیــد محصــوالت متنــوع 
واســتفاده از آنهــا، به طــور ملموس 
خودحــس  زندگــی  در  را  آن  اثــرات 
گرایــش  برای ایجــاد  نکرده اســت. 
کــه آنها  کافــی اســت   در مــردم تنهــا 
فنــاور نانــو  محصــوالت  گــی  ویژ بــا    

 آشنا شوند 
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جامعه ایرانــی بــا وجــود تولیــد محصــوالت متنوع  
و اســتفاده از آنهــا، بــه طــور ملمــوس اثــرات آن را 
در زندگــی خودحــس نکرده اســت. برای ایجــاد 
کــه آنهــا  بــا  کافــی اســت  گرایــش در مــردم تنهــا 

ویژگــی محصــوالت نانــو فنــاور آشــنا شــوند.   

  به نظر می رسد با گذر از موانع در مسیر رو به 
جلویی قرار گرفته اید. در طی این سالها چه 

چیزهایی همراه شما بوده است؟  
گیــری از تخصــص و  اعتقــاد بــه دانــش، بهــره 
راهنمایــی دوســتان، خالقیــت، اندیشــیدن بــه 
خانــواده  همراهــی  و  خداونــد  لطــف  اهــداف، 
ــم فکــر  ــوده اســت. مــا معتقدی خــط مشــی مــا ب
کــردن بــه آنچــه در ذهــن مخاطب چــه می گذرد، 
نیازهــای او و پاســخ دادن به ایــن نیــاز بســیار 
مهــم اســت. مــا ســعی داریــم قیمــت پاییــن و 
کیفیــت بــاال و خدمــات پیــش از فــروش، حیــن 
فــروش و پــس از فــروش ارائــه دهیــم تــا در همــه 
کنیم. ما برای شــناخت  ارکان شــرکت پیشــرفت 
کیفیــت و  کــه  نیــاز بــازار و عرضــه محصوالتــی 
کــه احســاس نیــاز  برتــری آنهــا بــه حــدی باشــد 
کنــد تــالش می کنیــم. را در جامعــه هدف ایجــاد 

توانایی هــای از  فنــی  دانــش  انتقــال    
کــه شــرکتهای ایرانی   قابــل توجهــی اســت 
  باید به آن توجه کنند. از اقداماتی که شرکت
 شما در این مسیر انجام داده است بگویید.

کاال و حجــم محصــوالت،  کنــار توســعه ســبد  در 
ورود بــه بازارهایــی جهانــی از مهــم تریــن اهــداف 
کــه یکــی از راههــای آن انتقــال دانــش فنی  مــا بــود 
و راه انــدازی خــط تولیــد در کشــورهای دیگــر بــود. 
کــه در نمایشــگاه نانــوی  کراتــی  بــا پیگیــری مذا
کــه خــرداد مــاه ســال 1396 برپــا شــده  شــانگهای 
دانــش  فــروش  قــرارداد  عقــد  بــه  موفــق  بــود، 
فنــی و راه انــدازی دو خــط تولیــد در چیــن شــدیم. 
قــرارداد فــروش رنــگ و اخــذ نمایندگــی تجهیــزات 
آزمایشگاهی نیز با یک شرکت بزرگ چینی منعقد 
گردیــد. در حــال حاضــر بر طبق قرارداد تولیــد و ارائه 
ســالیانه حداقــل ٥٠٠ تــن پوشــش نانوســاختار در 
چین را متعهد هستیم و برای توسعه چند برابری 
کشــور برنامــه داریــم.  طــی ســالهای آینــده در ایــن 
البتــه 23 درصــد از ســهام شــرکت چینــی در دســت 
مــا اســت و بــرای حفــظ حــق مالکیــت معنــوی 

مســتربچ از ایــران بــه چیــن مــی رود. 
گفته نماند که شرکت رنگین نانوساختار عالوه  نا
کشــور چیــن، در حــال راه انــدازی  بــر فعالیــت در 

اتریــش،  فنالنــد،  کانــادا،  در  تولیدهایــی  خــط 
عمــان، آذربایجــان، عــراق و قرقیزســتان اســت. 

کــه اطــالع دارم با پــروژه آزادراه  گونــه    ایــن 
تهران- شمال نیز همکاری داشته اید، این 
همــکاری بــه چــه شــکلی بــود و بــه چــه 

نتیجه ای انجامید؟
 برایمعرفــی محصوالت شــرکت خود جلســه ای
داشــتیم.  شــمال  تهــران-  آزادراه  شــرکت  بــا   
شــرکت ایتالیایی  یــک  اتفــاق  با ایــن  همزمــان 
داخلــی  دیواره هــای  پوشــش  بــرای  را  رنگــی 
فراینــد  در  کــه  بــود  آورده  آزادراه  تونل هــای 
رقابت، ایــن رنــگ بــا محصول ارائه شــده توســط 
شــرکت مــا مقایســه شــد و در نهایــت پــروژه مــورد 
ــر  ــذار شــد. محصــول مــا عــالوه ب گ ــه مــا وا نظــر ب
40 ویژگــی خواســته شــده از ویژگــی ضــد خــش 
بــودن، چســبندگی بیشــتر، عــدم نفوذپذیــری، 
براقیــت، عــدم آلودگــی و ارزان بــودن برخــوردار 
نشــان  کــه  دارد  وجــود  کوتاهــی  فیلــم  بــود. 
کیــا از ایــن  می دهــد در بازدیــد آقــای ســعیدی 
ســنگی  زمیــن  روی  از  پــروژه  مدیــر  پــروژه، 
برداشــته بــود و روی رنــگ می کشــید تا ایشــان 

کنــده نمی شــود.  ببینــد رنــگ بــا ســنگ 

 جذابیت محصــوالت تولید شــده در عرصه 
نانوفنــاوری از نظــر اقتصــادی بــرای مصرف 
کننده آنها در حوزه ساختمان چقدر است؟ 
محصــوالت  قیمــت  از  محصــوالت  ایــن 
کــه  با ایــن  هســتند  ارزانتــر  بــازار  در  معمــول 
کیفیــت و قابلیــت چنــد برابــری نســبت بــه  از 
کــه بــا خــواص  آنهــا برخوردارنــد. عــالوه بر ایــن 
ضــد  بــودن،  کتریــال  با آنتــی  ماننــد  متفاوتــی 
زنــگ بــودن، ضــد خــش بــودن و ... هزینه هــای 

مــی آورد.  پاییــن  را  کننــدگان  مصــرف  آتــی 
البتــه هزینــه اولیــه تولیــد محصــوالت مــا نیــز 
کمتر باشــد، بخش زیادی از نانو ذرات  می تواند 
کار از  توســط خــود مــا ســنتز می شــود و برای ایــن 
ــار و بلــوط  محصوالتــی ماننــد ســیب زمینــی، ان
فــراوان و در دســترس  اولیــه بومــی،  کــه مــواد 
بر ایــن،  عــالوه  می کنیــم.  اســتفاده  هســتند 
مــا بــه محصــوالت خــود نــگاه علمی داریــم و از 

فرمولهــای یــک بعــدی می پرهیزیــم. 
 اســتفاده از محصــوالت نانوفنــاوری مزیت هایی

کار شــاغالن در  کــه می توانــد بــر ســرعت   دارد 
زمــان  مــدت  بیافزایــد.  ســاختمان  صنعــت 
گاه تــا 2-3 هفتــه بــوی  کــه  خشــک شــدن رنــگ 

رنــگ از ســاختمان می آمــد بــا رنگهــای ما بــه 45 
دقیقــه خشــک شــدن ســطحی و 24 ســاعت 
ــا  خشــک شــدن عمقــی رســیده اســت. حتــی ب
گل  اســتفاده از اســانس ها و عطرهایــی ماننــد 
رز یــا هلــو اســتفاده از محصــوالت نانــو را بــرای 
کنــار  در  کرده ایــم.  دلپذیــر  خــود  مشــتریان 
تمام ایــن مــوارد قابــل شستشــو بــودن رنگهــا بــه 
میــزان قابــل توجهــی از هزینه هــای بعــدی بــرای 
کاســت.  رنــگ آمیــزی مجــدد ســطوح خواهــد 
رنگهــای مــا عمومــا آب پایــه هســتند و هزینــه 
تینر )Paint thinner( در آنها حذف شــده اســت.

بــه عنــوان تخریــب  چنانکــه مســتحضرید آب 
شــرکت  امــا  می شــود  شــناخته  چــوب  کننــده 
یــک پوشــش  بــا ســاخت  رنگیــن نانوســاختار 
آبــی روی چــوب اســتحکام بیشــتری بــه آن داده  
گفتــه می شــود آهــن بــا آب زنــگ می زنــد  اســت. 
که با آب  امــا رنگیــن نانو ســاختار محصولــی دارد 
رقیــق شــده و آهــن زنــگ زده را ترمیــم می کنــد. 
ســاختیم.  فرصــت  چالــش  بــا  مــا  واقــع  در 
تحریمهــا  هــم  اقتصــادی  عرصــه  در  چنانچــه 
باعــث شــد یــک ســری شــرکتهای داخلــی قــادر 
بــه  و  نباشــند  بــه خریــد محصــوالت خارجــی 
دنبــال یافتــن مشــابه داخلی آن باشــند و در این 
جســتجو توانایــی شــرکتهای ایرانی را ببیننــد.

چگونــه  در ایــران  را  نانــو  فنــاوری  آینــده    
می بینید؟

آینــده  در  نانــو  فنــاوری  کــه  نقشــی  دلیــل  بــه 
بــه  دارد  جهــان  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
و  اســت  یافتــه  علمــی راه  تمامی گرایش هــای 
توســعه  حــال  در  تــر  تمــام  هرچــه  ســرعت  بــا 
اســت. این فنــاوری انســان امــروز را بــه ســمت 
صرفــه جویــی و اســتفاده بهتــر از منابــع و انــرژی 
بــه  نیــز  مــا  کشــور  در  خوشــبختانه  می بــرد. 
اهمیت ایــن دانــش پــی بــرده شــده تــا جایــی 
گانــه فنــاوری  کــه یکــی از ســتادهای چهــارده 
ریاســت جمهــوری  فنــاوری  علمــی و  معاونــت 
ــو اختصــاص  ــژه از فنــاوری نان ــت وی ــرای حمای ب
داده شــده اســت. در ســند راهبــردی اول نیــز 
هــدف از توســعه فنــاوری نانــو، تولیــد ثــروت و 
کیفیــت زندگــی مــردم ذکــر شــده اســت.  افزایــش 
  محصوالت شرکت شما چه دستاوردهایی 

را برای پیمانکاران به همراه خواهد داشت؟
شــرکت رنگیــن نانوســاختار محصــوالت خــود را در 
حوزه هــای مختلــف و بــا توجــه بــه نیــاز بــازار عرضه 

کــه برخــی از آنهــا بدیــن شــرح اســت.  کــرده اســت 

وگتفگ
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1-رنگ های پودری
رنگ هــای  بــا  ســاختاری  تفــاوت  رنگهــا   ایــن 
بــه  نیــاز  عــدم  در  تفــاوت  آن  و  دارنــد  مایــع 
وجــود  عــدم  ضمــن  کــه  اســت  مایــع  حــالل 
و  صنایــع  بــرای  زیــادی  کاربردهــای  دورریــز، 
متناســب  بر ایــن  عــالوه  دارد.  مختلــف  کــز  مرا
آن  بــا  مختلــف  صنایــع  کــه  چالش هایــی  بــا 
روبــرو بودنــد قابلیت هــای ویــژه ای مبتنــی بــر 
فنــاوری نانــو بــه رنگ هــای پــودری اضافــه شــد. 
کتریــال بــرای  کاربردهایــی چــون خــواص آنتــی با
بــرای صنایــع،  بیمارســتان ها، ضــد خوردگــی 
ضــد الکتریســیته تــا 2هــزار ولــت و مــوارد دیگــر.

الف( رنگ پودری الکترواستاتیك 
نانوفناوری ضدخوردگی

ایــن نــوع پوششــها از خانــواده رنگهــای پــودری 
کمــك فنــاوری نانــو  الکترواســتاتیك بــوده و بــا 
خــواص ضــد خوردگــی در آن ارتقــا یافتــه اســت. 
کــه  کــه مقاومــت تجهیــزات آهنــی  به ایــن معنــا 
با ایــن نــوع رنگهــا پوشــش داده شــده انــد، در 
کــه موجــب زنــگ زدن  برابــر عوامــل خورنــده 
از  بهتــر  برابــر   ٥ از  بیــش  می شــوند،  قطعــات 
کــه بــا رنگهــای پــودری  قطعــات آهنــی اســت 
الکترواســتاتیك غیــر نانویــی رنــگ شــده انــد. 

کلیــه لــوازم و  کــردن  ایــن پوششــها بــرای رنــگ 
تجهیــزات آهنــی کاربــرد دارد. از مهمترین صنایع 
بــا آن می تــوان از صنعــت ســاختمان،  مرتبــط 
تجهیزات آزمایشــگاهی، آموزشــی، لــوازم خانگی، 
ســقف های  تابلوبرقهــا،  و  ورزشــی  تجهیــزات 
شــیروانی، لوازم و قطعات خودرو، لوازم و قطعات 
گاردریلهــا و ... نــام بــرد. صنعــت ریلــی، پل هــا و 

 ب( رنگ پودری الكترواستاتیک 
نانوفناوری آنتی باکتریال

ایــن نــوع پوششــها از خانــواده رنگهــای پــودری 
تکنولــوژی  کمــك  بــا  و  بــوده  الکترواســتاتیك 
کتریالــی در آن ایجــاد شــده  نانــو خــواص آنتــی با
ــواده  ــای خان کتری ه ــه با ک ــا  ــن معن ــت. بدی اس
اســتافیلوکوکوس،  و   E.Coli ُکلــی  اشریشــیا 
نابــود  تــا٩٩.٩٩%  رنگهــا  با ایــن  مواجهــه  در 
کــردن  رنــگ  بــرای  پوششــها  می شــوند. این 
آزمایشــگاهی،  بیمارســتانی،  تجهیــزات  کلیــه 
ورزشــی  تجهیــزات  خانگــی،  لــوازم  آموزشــی، 
کــردن  نابــود  بــا  کــه  می شــود  توصیــه  ؛   ... و 
ســالمت  حفــظ  بــه  زا  بیمــاری  کتری هــای  با

می کنــد. عمومــی  کمــك 
بــه  نســبت  نانوفنــاوری  پوششــهای  ایــن 

رنگهای معمولی ازخواص فیزیکی و شــیمیایی 
مطلــوب تــری هــم برخوردارند. ایــن پوشــش ها 
کلیــه ســطوح )صــاف، چرمی و  کلیــه رالهــا، در  در 
ســنباده ای( و همچنیــن بــراق، نیمــه بــراق و 

ــه اســت. ــل ارائ مــات قاب

2-رنگ پایه سیمان نانویی)آرومیتا(
ــو پوشــرنگ ایی اســت پــودری وتــک جزئــی   نان
بــر پایــه ســیمان، رزین هــای پــودری، مــواد نانــو 
و دانــه بنــدی ویــژه بــا مــواد اولیه و فرموالســیون 
که  تخصصــی شــرکت رنگیــن نانو ســاختار اســت 
ضمــن تامیــن نیــاز رنگــی و زیبــا ســازی، الیه ایــی 
ضــد آب، رطوبــت و مــواد شــیمیایی تشــکیل 
بــاال و مقاومــت  بــه علــت چســبندگی  داده و 
سایشــی مناســب موجــب محافظــت و افزایــش 

دوام ســطوح بتنــی و فلــزی و..  می شــود.
ــازی  ــرای زیباس ــادی ب ــرنگی اقتص ــا پوش آرومیت
نمــای ســاختمان، ســطوح بتنــی و فلــزی و... 

پوشــش  عنــوان  بــه  کاربــری  امــکان  و  اســت 
نهایــی در ســطوح در نمــای داخلــی و خارجــی 
یــک  بــا  تنهــا  نانــو  آرومیتــا  می باشــد.  دارا  را 
بــه علــت  الیــه اجــرا ســطح را پوشــش داده و 
بــا بتــن پوســته نمی گــردد. بــودن  همجنــس 

کتریال معطر  3- رنگ ساختمانی آنتی با
کتریال و هاردنر کلیر آنتی با و 

ایــن رنگ هــا جهــت رنــگ آمیــزی بیمارســتان ها، 
و کلینیکهــا   ،)clean room(تمیــز  اتاقهــای 
  درمانگاههــا، مــدارس، مهدکودك هــا، ســالن های

 ورزشــی، ســاختمان های تجــاری و مســکونی 
و... مناســب می باشــد. رنــگ فــوق محصــول 
کــه ضمــن ســهولت  کریلیــک آب پایــه اســت  آ
کنــار  کیفیــت بســیار مناســب در  اجــرا، دارای 
قابلیــت  و  اســت  اقتصــادی  مناســب  قیمــت 
مضــر  کتری هــای  با انــواع  بــردن  بیــن  از 

)بــه  استافیلوکوکوســها  و  خانواده ایکــوالی 
و  داشــته  را  بیمارســتانی(  عفونتهــای  عنــوان 
بهداشــت می باشــد.  وزارت  از  تاییدیــه  دارای 
معطــر  اجــرا  حیــن  محصــول  همچنین ایــن 
کامــال قابــل  بــوده و پــس از اجــرا و خشــك شــدن 
ســرعت  آن  دیگــر  مزایــای  از  اســت.  شستشــو 
مناســب،  خــوری  قلــم  بــاال،  شــدن  خشــک 
ــو و بــدون مــواد  ــاال، بــدون ب پرکنندگــی بســیار ب
فــرار نفتــی، غیــر قابــل اشــتعال، و بــدون نیــاز بــه 

تینــر و حــالل آلــی اســت. 
 

4-رنگهای آب پایه آنتی
کتریال نانو فناوری       با

ایــن نــوع پوششــها بــرای رنــگ آمیــزی دیــوار، 
محیط هــای  در  چوبــی  درب هــای  و  ســقف 
اند. ایــن  تولیــد شــده  بیمارســتانی طراحــی و 
بــرای رقیــق  بــوده و  نــوع پوشــش ها آب پایــه 
آنهــا  بــه  کمــی آب  اســت  کافــی  آنهــا  ســازی 

ــال  کتری ــه آنتــی با افــزوده شــود. پوشــش آب پای
گــرم  و  مثبــت  گــرم  کتری هــای  با رشــد  مانــع 
ــز  ــردن آنهــا را نی ک ــود  منفــی شــده و توانایــی ناب
دارند. ایــن پوشــش قابــل اجــرا توســط قلمــو، 
غلتــك و یــا پاشــش را دارد. ایــن پوشــش قابــل 

می باشــد. رنــگ(  فام)پــرده  انــواع  در  ارائــه 

5-الرما پوشش؛ پوشش مایع مبدل 
))Rust Converterزنگ آهن

روی  شــده  زنگ ایجــاد  بــا  الرمــا  زنــگ  مبــدل 
کــه  کمپلکــس پایــداری تولیــد می کنــد  ســطوح، 
بــه ســطح فلــز چســبیده و پوششــی محافــظ  
در برابــر رطوبــت و خوردگــی مجــدد بــه وجــود 
زیرســازی  بــه  نیــاز  پوشــش  می آورد. ایــن 
ندارد. ایــن مبــدل پوششــی نانــو فنــاوری اســت 
کــه بــروی ســطوح زنــگ اعمــال شــده و با ایجــاد 
ــد، ضمــن اســتفاده از زنــگ  یــک پوشــش جدی
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 نشست

بــه عنــوان عضــوی از ســاختار جدیــد،  آهــن 
زنــگ زدن می شــود.  از پیشــرفت  مانــع 

زنگــی  ضــد  محلول هــای  از  حاضــر  حــال  در 
قدرتمنــدی  توانایــی  کــه  می شــود  اســتفاده 
حتمــا  و  نداشــته  خوردنــده  عوامــل  برابــر  در 
پوشــش  الیــه  یــک  زنــگ  ضــد  از  بعــد  بایــد 
نهایــی نیــز روی آن اجــرا شــود. مبــدل زنــگ 
کــه نیــاز بــه  آهــن الرماپوشــش، پوششــی اســت 
کاری ســطوح زنــگ زده  زیرســازی و ســنباده 
کافیســت بــا قلمــو یــا پاشــش،  نــدارد و فقــط 
الــی  شــود.٢  اجــرا  زده  زنــگ  ســطوح  روی 
روی  پوشــش  اجرای ایــن  از  پــس  ســاعت   ٤
آهــن،  زنــگ  دهــی  پوشــش  ضمــن  ســطح، 
مانــع پیشــرفت خوردگــی شــده و نانــو ذرات 
فعال موجود در ســاختار فرموالســیون؛ ســطح 
می نمایــد.  قدرتمندی ایجــاد  خوردگــی  ضــد 
در واقــع الرماپوشــش ضمــن پوشــش دهــی 
کیفیــت ظاهــری  ســطوح زنــگ زده، و بهبــود 

گســترش زنــگ زدگــی  ســطوح، مانــع از رشــد و 
را  فلــزی  قطعــات  عمــر  و  شــده  ســطوح  در 

می دهــد. افزایــش 
ایــن نــوع پوشــش مایــع، آب پایه)حــالل آب 
جهــت رقیــق ســازی( جهــت پوشــش دهــی و 
رنــگ آمیــزی ســطوح زنــگ زده طراحــی و ارائــه 

ــده اســت. گردی
 

6-رنگ ترافیک آب پایه
رنگ هــای ترافیکــی رنگیــن نانو ســاختار جهت 
اعمــال بــر روی ســطوح بتــن، آجــر و جــدول 
خیابــان  قدیمی جدول هــای  رنگ هــای  و 
طراحــی شــده اســت. این رنگ هــا ضمن اینکــه 
فاقــد مــواد نفتــی بــه عنــوان حــالل می باشــند، 
از آب بــه عنــوان حــالل اســتفاده شــده اســت. 
کامــال  مــاده ای  آب  می دانیــم  کــه  همانطــور 

رنگ هــای  وجود اینکــه  بــا  اســت.  ضــرر  بــی 
پلــی یورتــان آب پایــه در آب حــل می شــوند امــا 
بعــد از خشــک شــدن دارای مقاومــت صــد در 
صــدی در برابــر آب و نــور خورشــید هســتند. 
رنگ هــای ترافیکــی را می تــوان جهــت رنــگ 
آمیزی ســالن های ورزشــی، مــدارس، جدولها، 

ــرد. ک ــتفاده  ــودرو و...  اس ــارک خ ــای پ ج

7-پوشش نانو سیل
 نانــو ســیل یــک قیــر امولســیونی اصــالح شــده 
کــه  بــا پلیمــر و نانــو ذرات آمــاده مصــرف اســت 
گرمــا بــا ســهولت و ســرعت بــاال  بــدون نیــاز بــه 
بــا روش هــای معمــول ماننــد قلــم مــو، غلتــک 
یــا اســپری بــر روی ســطح اعمــال شــده و بــه 
صــورت یکپارچــه بــه آن چســبیده و تشــکیل 
عالــی  ارتجاعــی  خاصیــت  بــا  بنــد  آب  الیــه 

می دهــد.
مــوارد مصــرف آن بــرای زیــر ســازی و آب بنــدی 

کاری ســرویس های  مخازن و اســتخرها، عایق 
کاری  بهداشــتی، آشــپزخانه و حمــام، عایــق 
فوندانســیون  و  پــی  حائــل،  دیوارهــای 
کاری دیوارهــای خارجــی  ســاختمانها، عایــق 
وزیرنمــا بــه خصــوص روی نیلینــگ)nailing( و 

اســت.   )Shotcrete(شــاتکریت
 

8-سیلر آب پایه مخصوص
کاری چوب  رنگ 

 ســیلر و بتونــه و رنگ هــای آب پایــه جــزو بــا 
تریــن رنگ هــای  کیفیــت  بــا  و  تریــن  ســابقه 
از ایــن  مــورد اســتفاده در صنعــت می باشــد. 
بــه  مربــوط  رنگ هــا  از ایــن  بزرگــی  بخــش 

اســت. چــوب  رنگ هــای 
 ســیلر یکــی از بخش هــای بســیار مهــم در رنــگ 
کــه بــرای اشــباع چــوب مــورد  کاری چــوب اســت 

اســتفاده قــرار می گیــرد. چــوب دارای منافــذ و 
که باید اشــباع شــود تا رنگ  خلل و فرجی اســت 
را بــه خــود جــذب نکننــد. ســیلرهای پایــه آب 
کــه بــا حــذف تینــر،  عــالوه بــر داشــتن این مزیــت 
باعــث کاهــش هزینه هــا می شــود، نقــش موثری 
در کاهش خطر آتش ســوزی، ســرطان و کاهش 
آلودگی زیســت محیطی دارد. ســیلر و بتونه های 

ــه دارای ویژگی هــای زیــر اســت: آب پای
الــف(  پوشــش حداقــل 2 برابــری نســبت بــه 
کــه  ســیلر و بتونه هــای فــوری اســت،به طــوری 
پاشــش بیــش از یکدســت ســیلر فقــط باعــث 

ــردد. ــی ســطح می گ هــدر رفــت ســیلر و  مات
ب(  بــا وجود اینکــه پایــه اصلی ایــن مــواد آب 
 اســت، این رنگ ها دارای سرعت خشک شدن

 بســیار ســریع، و ســنباده خــوری فوق العــاده 
 باالست که ضمن افزایش سرعت رنگ آمیزی،

 نقش موثری در کاهش هزینه سنباده دارد.
ج(  تکنولــوژی مــورد اســتفاده در رنگ هــای 
ــوژی  ــه تکنول ــر پای ــه آب مخصــوص چــوب ب پای
کــه بــا  پلــی یورتــان)PUD( اســت. بدیــن معنــا 
وجــود تک جزئــی بودن ایــن محصــوالت، بعــد 
از پاشــش بــر روی ســطح و تبخیــر آب، دارای 
باعــث  کــه  اســت  مخصوصــی  کنش هــای  وا
رنــگ می گــردد.  آبــی صــد در صــد  مقاومــت 
یعنــی رنــگ خشــک شــده دیگــر در آب حــل 

نخواهــد شــد.
کار  د( بــه علــت ویژگی هــای خــاص رزیــن بــه 
انــواع  آب،  پایــه  رنگ هــای  تولیــد  در  رفتــه 
روی  بــر  پاشــش  قابلیــت  حاللــی  رنگ هــای 
را  شــرکت  تولیدی ایــن  پایــه  آب  رنگ هــای 
دچــار  رنگ هــا  ســایر  کثــر  ا برخــالف  و  دارد. 

نمی شــود. و...  کــردن  پوســته 
باعــث  پایــه  آب  رنگ هــای  از  اســتفاده  هـــ( 
کاهــش حداقــل 25 درصــدی در هزینه هــای 

می گــردد. آمیــزی  رنــگ 

9-بتونه آستری پایه آب مخصوص 
کاری صنایع چوبی  زیرسازی و رنگ 

)مبلمان،دکور و سرویس خواب(
کاری  رنــگ  و  زیرســازی  در  حاضــر  حــال  در 
ــی )تینــر  چــوب، بتونــه آســتری های پایــه حالل
و بنزیــن( بــه عنــوان دو الیــه زیرســازی مــورد 
کــه همــواره معایبــی  اســتفاده قــرار می گیرنــد 
همچــون ســمیت، اشــتعال پذیــری، آلودگــی 
محیــط زیســت و زمــان طوالنــی بــرای خشــک 
شــدن و البتــه هزینــه بــاال در ایــن نوع زیرســازی 

وگتفگ
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وجــود داشــته اســت. بتونــه آســتری پایــه آب 
جدیــد،  فرموالســیون  بــا  نانوســاختار  رنگیــن 
گســترده وارد صنعــت  کاربــرد  ســاختار نویــن و 
گردیــده اســت.  کاری چــوب  زیرســازی و رنــگ 
حالل ایــن محصــول آب اســت. از مزایای ایــن 
بتونــه آســتری: عــدم اثــرات زیســت محیطــی، 
بــدون ســمیت، قیمــت ارزان، خشــک شــدن 
کاربــرد آســان،  ســریع، عــدم اشــتعال پذیــری، 
ســنباده خــوری مطلــوب و عــدم تــرک در ســطح 
کارگاه هــای  که ایــن محصــول را بــرای  می باشــد 

کــرده اســت. کاری چــوب جــذاب  رنــگ 
 

10-رنگ شب تاب
شــب  الکترواســتاتیك  پــودری  رنگ هــای 
ــور در فضــای روشــن؛ هنــگام  ــا جــذب ن ــاب، ب ت
اطــراف  محیــط  از  و  بــوده  درخشــان  تاریکــی 
بــرای  پوشــش  نــوع  می شــوند. این  متمایــز 
اضطــراری،  خــروج  دربهــای  پوشــش دهی 
گارد ریلهــا  پوشــش دهی تابلوهــای راهنمایــی، 
و لــوازم آشــپزخانه، لــوازم و قطعات خــودرو و... ؛ 

می گــردد. پیشــنهاد 

کسید روی 11-پودر نانو ا
و ....

فراوانی محصوالت شما جالب توجه است. 

   آیــا امکان تولید محصوالتی منطبق با نیاز 
پیمانــکاران نیــز برای شــرکت شــما وجود 

دارد؟
توجــه  بــا  مــا  محصــوالت  تمام ایــن  کنــار  در 
بــه  خــود  مشــتریان  ســفارش  و  نیــاز  بــه 
تســت ها  و  فکــر می کنیــم  محصــوالت جدیــد 
روی  بــر  را  آنهــا  مدنظــر  اســتانداردهای  و 
ــب  کس ــه  ــم. در زمین ــش می کنی ــول آزمای محص
و  هســتیم  پیشــرو  جدیــد  اســتانداردهای 
آزمایشــها را بــر اســاس متــد روز پیــش می بریــم. 
درخواســت های  بــه  توجــه  بــا  نمونــه  بــرای 
زیــاد بــرای پوشــش داخــل لوله هــا، پوششــی 
بــرای داخــل لوله هــا ســاختیم. حتــی در زمینــه 
ــوده و یــک  ــی از چیــن ب ــه واردات ک ــدو  کاله تکوان
کــرده بــود  شــرکت ایرانی اقــدام بــه ســاخت آن 
و   تحقیــق  از  پــس  مــا  و  کــرد  مراجعــه  مــا  بــه 
ــرای  ــر را ب ــه مدنظ ــتیم نمون ــاد توانس ــی زی بررس
کنــون در مرحلــه  کــه ا رنــگ فــوم آن بســازیم 

اســت.  تســت 

مهنــدس احســان طاهــری متولــد ســال 1359 و  
غ التحصیــل رشــته عمــران از دانشــگاه علــم  فــار
و صنعــت اســت. وی بــه عنــوان رئیــس هیــات 
در مســیر  را  آنــدا شــرکت خــود  مدیــره شــرکت 
اســتفاده از محصــوالت نانوفنــاوری ســوق داد 
ــکاران  ــه هم ــو را ب ــوالت نان ــردن محص کار ب ــه  و ب

خــود توصیــه می کنــد. 

  آقــای مهنــدس طاهــری بــا تشــکر از زمانی 
که در اختیار ما قرار دادید، درباره آشــنایی 

خود با فناوری نانو بگویید
در ســال 1388 زمانی که در شــرکت بوم شــهر بودم 
گرفتیــم و بــا همــان پــروژه  یــک پــروژه بیمارســتانی 
کنــون  کــه تــا ا کار بیمارســتان ســازی شــدم  وارد 
ادامــه دارد. در حــال حاضــر نیز در حال ســاخت دو 
بیمارســتان در آبــادان هســتیم. مــا در شــرکت آنــدا 
کارمنــدان تامیــن  بیمارستان ســازی می کنیــم و از 
کــه 20-25 درصــد بیمــاران بــا  اجتماعــی شــنیدیم 
عفونــت بیمارســتانی راهــی خانــه خود می شــوند. 
کاســتن از ایــن آمــار الاقــل در  در پــی تدبیــری بــرای 
که  کار خود یعنی صنعت ساختمان بودیم  حوزه 

بــا نانوفناوری آشــنا شــدیم. 

  شــرکت رنگیــن نانوســاختار چگونــه پــا بــه 
کاســتن از عفونتهــای بیمارســتانی  مســئله 

گذاشت؟
بــودن  کتریــال  با آنتــی  بیمارســتان موضــوع  در 
کــه روز بــه روز بیشــتر  نیــازی بســیار مهــم اســت 
بــه آن پرداختــه می شــود. در حــال حاضــر شــرکت 

رنگیــن نانــو ســاختار رنگهایــی بــا خاصیــت آنتــی 
کتریــال و مناســب بــا همــه پوششــها درســت  با
کــه می توانــد در صنعــت ســاختمان ســازی  کنــد 
کنــد. در ایــن زمینــه به مصالــح آنتی  تحولی ایجــاد 
کتریــال نیــز توجــه شــده اســت از جملــه شــرکت  با
کــه در زمینــه  دانــش بنیــان دیگــری وجــود دارد 
پخــت  بــا  و  می کنــد  کار  کتریــال  با آنتــی  کاشــی 
کــه مــا در یکــی از  کتریــال می کنــد  لعــاب آنتــی با
کــه بــرای تامیــن  بیمارســتانهای خــود در آبــادان 
اســتفاده  کاشــی  از ایــن  می ســازیم  اجتماعــی 
کــه قبال ایــن تکنولــوژی را  می کنیــم. در صورتــی 

فقــط بــه شــکل وارداتــی آن دیــده بودیــم.  
قبــال در اتــاق عمــل از چــراغ UV اســتفاده می شــد و 
کتری هــا از نــور  مــاوراء بنفــش  بــرای از بیــن بــردن با

 اســتفاده می شــد. در پزشــکی جدید ایــن چــراغ 
کتریــال  حــذف شــده اســت. بــا رنگهــای آنتــی با
ضمن ایــن  شــد.  خواهــد  محیط ایزوله ایجــاد 
ــر بــه  که ایــن رنگهــا بــه خاطــر بافــت خــود راحــت ت

می چســبند. زیریــن  ســطح های 

کاربردهای دیگری    آیــا در حــوزه ســاختمان 
برای محصوالت نانو وجود دارد؟

در زمــان فعالیــت خــود بــه عنــوان یــک پیمانــکار 
متوجــه شــدم در تهــران هــر ســاختمانی را رنــگ 
نمــای ســیمانی می زنیــم بــه خاطــر دوده ســیاه 
می شــود. در جنــوب هــم ریزگردهــا روی بدنــه 
قهــوه ای  را  ســیمانی  رنگهــای  و  می نشســت 
کارشناســان شــرکت رنگیــن نانــو  می کــرد. مــا از 
ســاختار خواســتیم برای ایــن مشــکل راهــکاری 
ــزی  گری ــیمان آب  ــه س ــگ پای ــا رن ــه آنه ک ــد  بیابن
در  کنــون  ا اتفاقــا  کــه  کردنــد  معرفــی  مــا  بــه  را 
کار  بــه  نیــز  شــمال  تهــران-  آزادراه  تونل هــای 
کــه  گریــزی اســت  رفتــه و رنــگ پایــه ســیمان آب 
ک و دوده روی آن نمی نشــیند. قبــال  گــرد و خــا
کــه قابل  در تونلهــا از ســرامیک اســتفاده می شــد 
شستشــو باشــد امــا امــروزه بــه کمک این فنــاوری 

مســئله   حــل شــده  اســت.
راههای زیادی برای استفاده نانوفناوری در صنعت 
کــه پروژه هــای کســانی   ســاختمان وجــود دارد، 

می دهنــد  انجــام  زیرزمیــن  در  را  ســاختمانی   
کــه آب همــواره از پشــت بــه پوشــش   می داننــد 
فشــار مــی آورد و باعــث می شــود بعــد از مدتــی 
ســطح ســیمانی بریــزد ولــی پوشــش ســیمانی آب 
پایــه نانــو ســاختار مشــکل فــوق را حــل می کنــد.  
اســتفاده از رنگهــای ترافیکــی آب پایــه در خــط 
کــه بــه  کشــی مــدارس نیــز از دیگــر مــوارد اســت 
کنــون چنیــن رنــگ بــا  اذعــان چنــد نقــاش تــا 

کیفیتــی ندیــده بــوده انــد.  

طاهری: مهندس 

زمینه های مشترک 
نانوفناوری و

 صنعت احداث  
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 نشست

گــذاری »چهارمین  اولین نشســت سیاســت 
مصــرف  پایــدار،  ســاختمان  ملــی  همایــش 
مهــر   6 شــنبه  روز  صبــح  انــرژی«  بهینــه 
معــاون  گلپایگانــی  عبدالرضــا  حضــور  بــا 
شهرســازی و معمــاری شــهرداری، صالحــی 
کل معماری و شهرســازی شــهرداری،  مدیــر 
گالبچــی چهــره مانــدگار صنعــت راه  محمــود 
کارشناســان  کشــور و جمعــی از  و ســاختمان 
در  خصوصــی  بخــش  و  دولتــی  نهادهــای 
ســاختمان معاونــت شهرســازی و معمــاری 

شهرداری برگزار شد.
و  شهرســازی  معــاون  گلپایگانــی  عبدالرضــا 
اینکــه  بیــان  بــا  تهــران  شــهرداری  معمــاری 
پایــدار، مصــرف  »همایــش ملــی ســاختمان 
اجــرای  بــرای  انــرژی« زمینــه ســازی  بهینــه 
حــال  در  گفــت:  اســت،  ســاختمان ها  بهتــر 
کشــور و به  که در  حاضر ســاخت و ســازهایی 
کار  خصــوص در تهــران انجــام مــی شــود، بــا 
مهندسی فاصله زیادی دارد. وی افزود: یک 
که به دنبــال ایجاد  کســانی  بخشــی از تــالش 
فرآیندهــای مهندســی در بخش ســاختمان 
هســتند، نتیجــه داده و بخــش زیــادی از آن 

کنون نتیجه بخش نبوده است. تا
گلپایگانی ادامه داد: از منظر موارد متعددی 
توانایــی  و  تکنولــوژی  فنــی،  دانــش  نظیــر 
اســتاندارد  ســاختمانی  مصالــح  ســاخت، 
زمینه ها بسیار فراهم است؛ اما شبکه عناصر 
کار مطلوب  ارتباطی با هــم ندارند و خروجی 

کسانی نیست.
شــهرداری  معمــاری  و  شهرســازی  معــاون 
تهــران با اشــاره بــه اینکه تالش هایــی در این 
گفت: این تالش ها  بخش انجام شده است، 
بــا نتیجه مطلــوب و مورد نظــر فاصله زیادی 
کــه  دارد و شــهرداری بــه واســطه وظیفــه ای 
گذاشــته است؛ باید  قانون بر عهده این نهاد 
به صورت جدی تر به این مســئله ورود پیدا 

کند.
وظایــف  از  یکــی  گفــت:  حــال  عیــن  در  وی 
شــهرداری ها طبــق تبصره ۷ مــاده 100 قانون 
شــهرداری، نظارت بر ســاختمان هایی است 
کــه ســاخته مــی شــود و رعایت اصــول فنی و 
کــه به عنوان  شهرســازی جزو الزاماتی اســت 
گلپایگانی با  ح است.  وظایف شهرداری مطر
انتقاد از اتالف ســرمایه های ملی در پی روند 
بیــان  کنونــی موجــود در بخــش ســاختمان 
کــرد: ســاالنه یک میلیون متر مربــع پروانه در 
که  کنونی  تهــران صــادر می کنیــم و در دوران 
گر این  دوره رکود اســت و دوره رونق نیست؛ ا

یــک میلیون متر مربع همراســتا بــا ضوابط و 
معیارهــای صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی 
و  اســتفاده  در  توانیــم  مــی  شــود،  ســاخته 
نگهداشــت از ســرمایه های ملی بسیار موفق 

شویم و این مسئله بسیار مهمی است.

لزوم اصالحات در نظام آموزشی
گالبچــی،  محمــود  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
کشــور  چهره ماندگار صنعت راه و ســاختمان 
بــا بیــان اینکــه در چهارمیــن همایــش ملــی 
ســاختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی نباید 
ح شــده در همایش های  تکــرار مباحــث مطر
گفت: تردیدی  اول، دوم و ســوم تکرار شــود، 
که ما باید به ســمت ساختمان های  نیســت 
پایــدار، بهینــه شــدن مصــرف انــرژی و حفظ 
ایــن  ضــرورت  بــه  و  برویــم  زیســت  محیــط 
کرد: ما  کید  گالبچی تا موضــوع پی برده ایــم. 
در چهارمین همایش ملی ســاختمان پایدار، 
که  مصرف بهینــه انرژی باید به ایــن بپردازیم 
چه موانع و آســیب هایی موجب شــده تا این 
اهــداف و برنامه ها به ســرانجام نرســد. وی با 
کید بر ضرورت ورود جدی شهرداری به این  تا

گفت: در زمینه اجرای برچسب انرژي  مسئله 
ســاختمان و ضوابط موجــود در بخش بهینه 
کشور اقدامات عملی  ســازی مصرف انرژی در 
کاربــردی نشــده  و اجرایــی صــورت نگرفتــه و 

است.
گالبچــی با اشــاره به لــزوم شناســایی موانع و 
که منجر به عدم اجرای این موضوع  دالیلــی 
گفت: تمامی نهادهای مسئول  شده اســت، 
گذار بایــد در این همایش دعوت  و سیاســت 
شــوند و حضور یابند تا یک چارچوب تعریف 
شــود و دســتگاه های ذیربط در آن چارچوب 
کننــد. ایــن مــدرس دانشــگاه بــا بیان  عمــل 
اینکــه اهــداف و الزامــات بایــد در ایــن مســیر 
از  بیــش  گفــت: شــهرداری  مشــخص شــود، 
هــر نهــاد و ســازمانی مــی توانــد ایــن آرزوی 
کنــد و  متخصصــان حــوزه انــرژی را عملیاتــی 
کاهــش مصــرف انــرژی موثر باشــند و باید  در 
در همایــش مذکور شــرایط پیاده ســازی این 
گالبچــی در ادامه با بیان  هدف فراهم شــود. 
اینکه مصرف بهینه انرژی باید در دانشگاه ها 
گفــت: اجزای  به طــور جدی پیگیری شــود، 
عملیاتــی شــدن این هدف را بایــد پیگیری و 

کنیم. موارد اصالحی را شناسایی 
رشــته  در  یونســکو  کرســی  صاحــب  اســتاد 
گفــت: همــه مــا شــعارهای روشــن  معمــاری 
بهینــه ســازی مبحــث  فکرانــه در خصــوص 
انــرژی مــی دهیــم، اما عزمــی بــرای عملیاتی 
شــدن ایــن شــعارها وجــود نــدارد و نیــاز بــه 
کردن بحث انرژی است  نظامی برای ممیزی 
گام های بلندی بــرای تحقق این  تــا بتوانیــم 
گالبچی یادآور شــد: امروز در  هــدف برداریــم. 
نظام آموزشــگاهی باید تالش بسیاری شود و 
فقط ســازمان نظام مهندسی در آزمون های 
در  بلکــه  نپــردازد،  موضــوع  ایــن  بــه  خــود 
درخصــوص  تالش هایــی  نیــز  دانشــگاه ها 

گیرد. پایداری و مصرف بهینه انرژی انجام 

برگرداندن رشته تاسیسات به 
دانشگاه ها در راس امور قرار بگیرد

دبیــر انجمــن صنعــت تاسیســات ایــران نیــز 
بــا ابــراز تاســف از اینکــه در ســال های اخیــر 
بــه رغــم تدویــن مباحــث چندگانــه مقــررات 
ملــی ســاختمان، شــاهد پســرفت در زمینــه 
و  طراحــی  آن  تبــع  بــه  و  ســازی  ســاختمان 
گفت:  اجرای تاسیسات ساختمان هستیم، 
بخــش  در  فــودی  فســت  سیســتم  از  بایــد 

کنیم. تاسیسات خوداری 
کید بــر اینکه  طباطبایــی در ایــن جلســه با تا

معاون شهرسازی و معماری 
تهران: شهرداری 

ساخت و سازها
 با اصول 
مهندسی 

مطابقت ندارد

نشست
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کاری خود را در بخش بهینه ســازی  کم  باید 
درمــان  ســریعتر  هرچــه  و  بپذیریــم  انــرژی 
کــرد: مهمترین چالش  کنیــم، اضافه  عاجــل 
تاسیســات،  و  ســاختمان  بخش هــای  در 
اجــرای دقیــق و بدون اغماض مقــررات ملی 
ســاختمان اســت. وی یــادآور شــد: جــدای 
مهندســان  آمــوزش  تاسیســات،  کیفیــت  از 
ضعیــف  بســیار  دانشــگاه ها  در  تاسیســات 
کلــی مورد  اســت و ایــن مســئله باید بــه طور 
گفتــه طباطبایی،  گیــرد. به  تجدیدنظــر قرار 
غ التحصیــالن رشــته تاسیســات تهــی از  فــار
که در  تخصص هســتند و پیشــنهاد داده ایم 
دانشــگاه ها در زمینــه دمــای تاسیســات نیــز 
تغییراتی ایجاد شود و با تغییر دمای آسایش 
در فصــل تابســتان و زمســتان مــی تــوان در 

کرد. حجم عظیمی از انرژی صرفه جویی 
وی با بیان اینکه یکی از معضالت فعلی ما این 
که در حوزه تاسیســات مهندسی نمی  اســت 
شود، گفت: معضل کنونی ما مصرف انرژی در 
بخش تاسیســات اســت و سیستم مهندسی 
تاسیســات، مهندسی معکوس شــده است و 
کار به دلیل فقــدان دانش وجود  خالقیــت در 
کرد: با حذف رشــته  کید  نــدارد. طباطبایی تا
غ التحصیــالن  فار دانشــگاه ها  از  تاسیســات 
دانشگاهی تهی از تخصص شدند و برگرداندن 
رشــته تاسیســات بــه رشــته های دانشــگاهی 

باید در راس امور قرار بگیرد.
سازندگان دوستدار محیط زیست 

گانه تهران شناسایی و  در مناطق 22 
تقدیر شوند

کل محیط  همچنیــن در این نشســت مدیــر 

تهــران  شــهرداری  پایــدار  توســعه  و  زیســت 
گفــت: از ســوی ایــن اداره تمــام مولفه هــای 
ســازی  بهینــه  جملــه  از  پایــدار  ســاختمان 
انرژی هــای  از  اســتفاده  انــرژی،  مصــرف 
تجدیدپذیر، مدیریت پســماند و پســاب و... 
مشــخص شــده و ایــن مولفه ها مــی تواند در 
زمینــه شناســایی ســاختمان های ســبز موثر 
باشــد.انصاری بــا اعــالم اینکــه مــا بــه دنبال 
تملــک  تحــت  ســاختمان های  شناســایی 
شــهرداری برای بهینه سازی انرژی هستیم، 
کــه در 22  اســت  ایــن  مــا  افــزود: پیشــنهاد 
منطقه شهرداری تهران، 22 مالک یا سازنده 
مولفه هــای  کــه  زیســت  محیــط  دوســتدار 
مبحــث انرژی را در ســاخت و ســازهای خود 
کنند، شناســایی و تقدیر شــوند.  رعایت می 
وی ادامــه داد: نیــاز اســت بســته تشــویقی و 
آمــوزش یا ابزار قانونی بازدارنده ارائه شــود تا 
گســترش  تعداد دوســتداران محیط زیســت 
کند.انصــاری همچنیــن با بیــان اینکه  پیــدا 
مدیریــت مصــرف انــرژی و آب در شــهرداری 
محیــط  کل  اداره  اولویت هــای  جــزء  تهــران 
زیســت اســت، یادآور شــد: در سیاســت های 
کشــور توجه به محیط زیســت یک نیاز  کالن 
پررنــگ شــدن مباحــث  و  اســت  و ضــرورت 
مدیریــت  ســوم  برنامــه  در  زیســتی  محیــط 
وی  می شــود.  دنبــال  جدیــت  بــا  شــهری 
کرد: بــا توجه بــه منابع محدود  خاطرنشــان 
بایــد در زمینــه اصــالح فرآیند هــای مصــرف 
برنامــه ریــزی شــود تا موجــب صرفــه جویی 
در هزینه های مدیریت شــهری شود. وی در 
گفــت: خروجــی همایش مذکــور، باید  پایــان 

کارگروه مشــترک، تدوین معیارهای  تشکیل 
تشــویقی و ابــزار بازدارنده برای بهینه ســازی 
مصرف انرژی و دســتیابی به ساختمان های 

سبز و پایدار باشد.

سازمان های نظام مهندسی 
متخصصان انرژی را آموزش می دهند

راه،  تحقیقــات  مرکــز  انــرژی  بخــش  رئیــس 
گفت:  مسکن و شهرســازی نیز در این جلسه 
که ثمره  کارهای مهــم در زمینه انرژی  یکــی از 
آن نهایی شده است، ویرایش جدید مبحث 
بهــروز  اســت.  ســاختمان  ملــی  مقــررات   19
کاری با بیان این مطلب افزود: در این  محمد 
راســتا از متخصصــان حوزه انــرژی دعوت می 
کمک  شود در زمینه اصالح این مبحث به ما 
کننــد و تا یک ماه و نیــم آینده ویرایش جدید 

آن را برای تصویب نهایی می فرستیم.
در  کــه  اســت  ایــن  هــدف  داد:  ادامــه  وی 
چارچوب سیاست  های آینده الزامات زیست 
کنیــم و امیدواریم  محیطــی را پیــاده ســازی 
کــه  کارهــا بــه ســندی تبدیــل شــود  کــه ایــن 
بتوانیم به صنعت ســاختمان تعمیم دهیم. 
کاری همچنیــن بــا انتقــاد عملیاتــی نشــدن 
برچســب انرژی ســاختان در ســال های اخیر 
که در این راســتا از یک  گفت: موضوع مهمی 
که با  مــاه دیگــر شــروع می شــود، ایــن اســت 
کرده ایم  ســازمان نظام مهندســی هماهنگ 
کنیــم  تربیــت  می خواهیــم  را  مهندســانی  و 
کــه تخصــص تعمیم  و هــدف مــا ایــن اســت 
کند و همه اســتان ها متخصصانی را در  پیدا 

بخش انرژی را آموزش دهند.
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 نشست

کــز حیاتــی ۷ مهرماه  کنفرانــس تــاب آوری مرا
در مرکــز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی 
کنفرانس ارزیابی  برگزار شــد . محورهای این 
آســیب پذیری در برابر مخاطــرات چندگانه، 
مهندســی ســازه و راهکارهای مقاوم سازی، 
کاهــش خطــر پذیــری عناصــر غیرســازه ای ، 
مهندســی ســاخت و اجــرای بیمارســتان ها 
کــز حیاتــی، مدیریــت یکپارچــه ریســک  و مرا
ســوانح، اقتصــاد مهندســی بــرای مقابلــه بــا 
بحــران، موضوعات عملکردی و نهادی تاب 
تــاب  حیاتــی،  کــز  مرا و  بیمارســتان ها  آوری 
کــز حیاتــی از منظــر  آوری بیمارســتان ها و مرا
برنامــه ریــزی شــهری و پدافنــد  معمــاری و 

غیرعامل بود. 

دستورالعمل تاب آوری بیمارستان ها 
تدوین می شود

کنفرانس  محمد شــکرچی زاده در نخســتین 
کــز  بین الملــی تــاب آوری بیمارســتان ها و مرا
تــاب آوری  دســتورالعمل  تدویــن  از  حیاتــی 
بیمارســتان ها بــا همــکاری ســازمان مجری 
ســاختمان ها و تاسیســات عمومــی و دولتی 
کار مشــترک  گفــت: قطعــا حاصل  خبــر داد و 
موجــود  وضعیــت  بهبــود  بــه  توانــد  مــی 
کیــد بــر اینکــه  بینجامــد. شــکرچی زاده بــا تا
کــز حیاتــی و بیمارســتان ها در  تــاب آوری مرا
شــرایط بحــران الزامــی اســت اظهار داشــت: 

کشــور مخاطره خیــزی اســت و باید در  ایــران 
برابــر ایــن مخاطــرات، آمادگــی بــرای مقابلــه 

داشته باشیم.
وی ادامه داد: از سال 95 که با حادثه پالسکو 
مواجــه بودیــم، تــا ســال 96 و زلزلــه ســرپل 
که حتما  ذهاب و ســیل سال 98 نشــان داد 
بایــد بــرای تــاب آوری شــهرها رویکــرد جدی 
گر زلزله  کرد: ا داشته باشیم. وی خاطر نشان 
کشور  کالنشــهرهای  ســرپل ذهاب در یکی از 
خ مــی داد میــزان خســارات وارده چندیــن  ر
ده برابــر میــزان خســارات وارده بود پس باید 
کاهــش مخاطرات  راهکارهــای جــدی بــرای 
شــود  تدویــن  و  تهیــه  تــاب آوری  افزایــش  و 
گذشــته در جلســه ســتاد فرماندهــی  کــه روز 
کنون بیــش از 1۷ هزار  که تا ســیل اعالم شــد 
میلیاردتومــان اعتبــار برای جبران خســارات 
کنون پرداخت شــده اســت. وی  بــه مــردم تا
کنیم  گر پیشگیری  که ا گفت:معتقد هستیم 
و بــه مقــاوم ســازی ســاختمان های موجــود 
و بــا اهمیــت بپردازیــم و بــر اســاس ضوابط و 
مقررات ســاخت و سازها در مناطق بی خطر 
انجام شود میزان خسارات بسیار کاهش می 
یابد و باید روی این نکات توجه بیشتری به 
وجود آید. رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن 
مقــاوم  هزینه هــای  افــزود:  شهرســازی  و 
 ســازی تنهــا 30 درصــد از 100 درصــد احداث 
یــک ســاختمان جدید را به خــود اختصاص 

مــی دهــد بنابرایــن بایــد راهکارهــای مقاوم 
ک عمل قرار بگیرد. سازی و بهسازی مال

سازه های حیاتی و بیمارستان ها در 
زمان وقوع زلزله آسیب پذیر هستند

نماینده اســکان بشــر ملل متحد با اشــاره به 
اینکه تجربه در ایران نشــان داده ســازه های 
حیاتی و بیمارســتان ها بعد از زلزله وحوادث 
گفت: باید دولت و  آسیب پذیر نشان دادند،  
بخش خصوصی به موضوع بهبود تاب آوری 
توجــه  بیمارســتان ها  و  حیاتــی  ســازه های 
ویژه ای داشــته باشند. احســان اثنی عشری 
بهبــود  بین المللــی  کنفرانــس  نخســتین  در 
حیاتــی  کــز  مرا و  بیمارســتان ها  آوری  تــاب 
بــا اشــاره بــه اینکــه ســوانح طبیعــی از لحاظ 
گفت: تجربیات  گســتردگی زیاد است،  تعداد 
تلخــی در مواجهــه با ســوانح در ایــران وجود 
خ  ر ســوانح  کــه  زمانــی  در  و  اســت  داشــته 
می دهــد باید این موضوع بــه خوبی اجرایی 
که سازه ها پاســخگو باشند. وی افزود:   شود 
کــه  اســت  داده  نشــان  گذشــته  تجربیــات 
ســازه های حیاتــی و بیمارســتان ها همــواره 
در هنــگام وقــوع حوادث و زلزله آســیب پذیر 
نشــان دادند. پس باید بــه این موضع توجه 
ویــژه ای شــود و دولــت و بخــش خصوصــی 
کز حیاتی  برای بهبود تاب آوری ســازه ها و مرا
و بیمارستان ها توجه ویژه ای داشته باشند.

نماینــده هبیتات )اســکان بشــر ملل متحد( 
گفــت: از ســال ۷4 ادبیــات مقــاوم  ســازی در 
کشور نهادینه شد بنابراین باید تمرکز بر روی 
موضوعات ســازه ای و مقاوم ســازی المان ها 
گفت این موضوع به  بیشتر شــود. البته باید 
کفایت نمی کند بلکه باید به موضوع  تنهایی 
خدمت رسانی بعد از زلزله توجه ویژه ای شود 
تــا بتوانیــم از لحــاظ عملکــردی و موضوعات 
کنیم.  شــهری ســازه های حیاتــی را مقاوم  تــر 
کید بر اینکــه باید در هنگام  اثنی عشــری بــا تا
وقوع زلزله و حوادث بتوانیم به شــرایط قبل 
کــرد: برنامه  از حادثــه برگردیــم، خاطرنشــان 
اســناد  هبیتــات  متحــد  ملــل  بشــر  اســکان 
که یکی  کرده  خوبــی در این خصوص تدوین 
کاهش مخاطرات ســوانح اســت. یکی  از آنها 
کــه در ایــن خصــوص ســرآمد  کشــورهایی  از 
کــه  کشــور ژاپــن اســت  ایــن موضــوع اســت 
ســرمایه گذاری های خوبــی در ایــن خصوص 

انجام داده است ۷ مهر/ فارس

 کنفرانس تاب آوری مراکز حیاتی تاکید شــد

آسیب پذیری بیمارستان ها 
در زمان وقوع زلزله

کنفرانس
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تسلیت

جناب آقای مهندس مجیدابریشمی
             مدیرعامل محترم شرکت آرمه نو

 ضایعــه درگذشــت عضــو هیأت مدیره آن شــرکت ،جناب آقای مهندس شــهاب عاصمی 

 را  به شما و خانواده محترم ایشان  تسلیت عرض  می نماییم. برای آن مرحوم  آرامش ابدی  و

 برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت می نمائیم.

هیأت مدیره  و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

خریدار شرکت
  با رتبه 2

در رشته ابنیه فنی

تلفن:

09122119238 
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