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بیشتر از  90درصد کارگاه های ساختمانی ایران از نظر استاندارد در نازل ترین سطح کیفی هستند

کارگری بدون ایمنی

در تمام این سالها برخورد قهری با پیمانکاران نتیجه عکس داده است با یک دالر هزینه برای ارتقای سالمت ،بهداشت و محیط زیست کارگاهها میتوان 4دالر در مجموعه هزینهها صرفهجویی کرد
افراد فاقد صالحیت بیشترین خسارت را به کارگاههای ساختمانی میزنند

شــهروند| تعرفه واردات خودرو هر
روز با اظهارات متفاوت مقامات صنعتی و
قضائی کشور ابعاد تازهای پیدا میکند؛ به
طوریکه روز گذشته وزیر صنعت ،معدن
و تجارت رأی شــعبه ســه بدوی دیوان
عدالت اداری را تا صدور حکم نهایی هیأت
عمومیدیوانغیرقابلاجراخواند.
محمد شریعتمداری در حالی میگوید
که حکم هیأت عمومی دیــوان عدالت
اداری میتواند مصوبات هیأتوزیران را
تغییر دهد و این کار در اختیار یک شعبه
دیوان نیست که مدیرکل حوزه ریاست و
روابط عمومی دیوان عدالت اداری دستور

عکس :ایرنا

شــهروند| با یــک دالر هزینه بــرای ارتقای
ط زیســت کارگاهها
ســامت ،بهداشــت و محی 
میتــوان 4دالر در مجموعه هزینهها صرفهجویی
کرد .در حالــیکه بین  48تــا 50درصد حوادث
ناشی از کار در کارگاههای ساختمانی کشور اتفاق
میافتد و بیــش از 90درصد کارگاههای کشــور
از نازلترین اســتانداردهای کیفــی برخوردارند،
مدیــرکل دفتر مقــررات ملی ســاختمان دیروز
در جمع خبرنــگاران گفت که بــرای بهبود این
وضعیت نخســتين فعالیت و رویداد براي ارتقاي
شــاخصهاي ســامت ،ایمنی و محیطزیست
كارگاههاي ســاختماني در همكاري مشــترك
دانشــگاه تهران و وزارت راهوشهرسازي به مرحله
اجرا رســيده اســت و بیش ا ز هــزار ارزیاب برای
بررسی شــرایط کارگاههای کار در کشور ما دست
به کار شــدهاند .نتایجی که این ارزیابها اما اعالم
کردهاند ،بیشتر شبیه یک زنگ خطر است .از 80
کارگاه مورد ارزیابیشده تنها دو کارگاه توانستهاند
یک ســتاره کســب کنند و این در حالی است که
نشان تعالی تنها به سازمانهایی داده میشود که 7
ستاره کیفی کسب کرده باشند.
حامــد مانیفر در نشســت خبری دیــروز که
به همراه کاظــم نعیمی مطلق ،دبیر جشــنواره
نشــان تعالی ســامت ،ایمنی و محیطزیســت
( )HSEبرگزار شــد ،بیان کرد :این جشــنواره به
عنوان نخســتين فعالیــت و رویداد انجام شــده
و با نــگاه ترویجــی درخصــوص  HSEعملیاتی
و در مرحلــه اجرا قــرار گرفته اســت .اینبار قرار
است سیاســتهای ترویجی جای سیاستهای
تنبیهی را گرفته و مشــکالت کارگاههای کشور با
فرهنگسازی حل شود؛ نه برخوردهای قهری.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان در تکمیل
این خبر به «شهروند» میگوید :وقتی ماشینی در
مسیر درستی به حرکت میافتد ،میتوانید امیدوار
باشید که افراد بیشــتری به مرور سوار آن خواهند
شد .کارگاههایی که درسال گذشته برای پیوستن
به این جشنواره مقاومت میکردند ،بعد از برگزاری
آن قطعا از عدم همراهی با این مجموعه درســال
 95پشــیمان خواهند شــد .نتایج این جشنواره
نتایج جذابی خواهد بود و همین نتایج سازمانها
و کارگاههای ســاختمانی را برای شرکت در این
جشنواره برای سالهای بعد تشویق خواهد کرد.
او ادامه میدهــد :یکی از مهمتریــن ابزارهای

تشویقی ما مشــاورههای رایگان برای کارگاهها و
سازمانهایی است که به طرح  HSEمیپیوندند.
مانیفر درباره میانگیــن هزینههای احتمالی و
افزایش ســطح کیفیت کارگاه گفت :واقعیت این
است که نمیتوان هزینه و زمان یک کارگاه را برای
بهبود از سطح یک به ســطح  7ستاره پیشبینی
کرد ولي میتوان این اطمینان خاطر را به مجریان
بدهیم که با ارتقاي ســطح کیفیــت دیگر دچار
حوادث کارگاهی نمیشــوند؛ چرا که ما معتقدیم
حادثه خبر میکند وقتــی در برابر وقوع آن آماده
و مجهز باشیم.
او تأکید میکنــد :هزینههای ایمنســازی به
مراتب کمتر از هزینههای خساراتی است که بعدها
برای راهانــدازی کارگاههای ناایمن و در ســطوح
پایین کیفی متحمل خواهند شــد .این حســاب
حساب پیچیدهای نیست و یک دو دوتا ،چهارتای
ساده اســت .محورهای مدیریتی در کارگاههای

دیوان را الزماالجرا میداند.
البته این نخســتينبار نیســت که
دستگاههای دولتی نسبت به حکمهای
دیــوان عدالــت اداری بیاعتنایــی
میکنند .دریافت آبونمان در قبوض گاز
از حکمهای پرچالش این دستگاه قضا
بوده که با وجود گذشــت چندین ماه از
اجرای آن وزارت نفت زیر بار اجرای آن
نرفته است.
حاال اینبار وزارت صنعت در برابر حکم
دیوان قدعلمکردهوگویا قصدندارد تعرفه
واردات خودرو را تغییر دهد .با وجود این
محسن قائمینســب میگوید :دستور

ما بسیار ضعیف اســت .باید بدانیم برای هر کاری
چقدر هزینه میکنیم و این هزینه چقدر ضرورت
دارد و آیا روش این هزینه درست است؟ پاسخ این
پرسشها در یک فرآیند آموزشــی داده میشود
و این فرآیند بخشی از پیوســتن به طرح  HSEیا
همان سالمت ،ایمنی و محیطزیست است.
معیارهای ارزیابی کارگاههای ساختمانی
چیست؟
جزییــات ماجرا دیــروز در جمــع خبرنگاران
تشریح شد .فرآیند معیارهای ارزیابی کارگاههای
ساختمانی طی اقدامی مطالعاتی و علمی از سوی
دانشگاه تهران استخراج شد و ضرایب و امتیازهای
الزم آن نیز از ســوی این نهاد دانشگاهی به دست
آمد.
مانیفــر خبــر داد :همچنیــن در ایــن حوزه
نرمافزاری تحت عنوان نشــان تعالی  HSEنیز از
سوی دانشگاه تهیه و طراحی شد که امروز نتیجه

ارزیابی کارگاهها ضمن قرارگیری در این نرمافزار
مشخص و با یکدیگر مقایسه میشود.
او با بیان اینکه کار نشان تعالی  HSEیک فرآیند
ارزیابی است و یک فرآیند بازرسی نیست ،تصریح
کرد :در نگاه بازرســی کارگاههای ســاختمانی را
مورد رصــد قرار میدهیم و تنها اشــکاالت آنها را
مینویســیم و بعد از بابت نقصها و کاستیها که
در این کارگاهها از نظر ایمنــی وجود دارد ،به آنها
تذکر میدهیم.
مدیــرکل دفتر مقررات ملی ســاختمان افزود:
در نگاه ارزیابی بررســی از کارگاه ســاختمانی با
جزییات بیشتری انجام میشود که نتایج ارزیابی
به کارفرمایان و صاحبان کارگاههای ســاختمانی
منعکس و راهکارها بــرای رفع این نقصها به آنها
داده میشود.
او با اشــاره به تفاوت بین این دو نگاه و جنبه
ترویجی و آموزشی ارزیابی گفت :در این فرآیند

اطالعیه دیوان عدالت اداری

دستور موقت دیوان درباره تعرفه واردات خودرو الزماالجراست
موقت توقف مصوبه هیأت وزیران درباره
افزایش تعرفه واردات خودرو بر اســاس
ماده  34و  35قانون تشــکیالت و آيین
دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و
ن دادرسی سازمانها،
طبق ماده  39آيی 
ادارات -هیأتها و مأموران طرف شکایت
پس از صدور و ابالغ دستور موقت مکلفند
طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند
مستنکف محسوب میشوند که در این
صورتتبعاتقانونیدارد.

او دربــاره ادعای یکــی از وزرا مبنی بر
اینکه هنوز دســتور موقت دیوان ابالغ
نشــده و من ندیــدهام ،گفــت :مصوبه
افزایش تعرفــه واردات خودرو مربوط به
هیأت محترم وزیران اســت و طبعا آرا و
دســتورات دیوان عدالت اداری به مراجع
مربوطه ابالغ میشود که در این موضوع
نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات
اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی
ماه هیأت دولت به معاونت حقوقی هیأت

گزیده های هفتگی اقتصاد مقاومتی
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۱۸هزارمیلیارد تومان برای رونق صنعت

تسهیالت بدون محدودیت برای عشایر

۳۴درصد بودجه کشور عملیاتی است

محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه
با اشــاره به برنامه دولت بــرای ایجاد یکمیلیون
شــغل ،گفت :نزدیک به ۱۸هزارمیلیــارد تومان
تســهیالت برای رونق صنعت و تولید اختصاص
داده شــده اســت .او گفت :ســرمایهگذاریها و
راهاندازی خط تولید باید مطابق با سیاســتهای
کالن اقتصاد مقاومتی باشــد .او با اشــاره به این
مطلب کــه دولت برای رونق و تحــرک اقتصادی
و ایجاد و احیای فرصتهای شــغلی برنامهریزی
کرده اســت ،گفت :دولت  ۱۲برنامه اجرایی برای
ایجاد بیش از یکمیلیون شــغل درسال  ۹۷دارد.
نوبخت از توســعه طرحهای عمرانی با اختصاص
۴۲هزارمیلیارد تومان خبر داد

کرمعلی قندالی ،رئیس امور عشــایر کشور با بیان
اینکه محدودیتی در ارایه تسهیالت حوزه عشایر وجود
ندارد،گفت:ارایهتسهیالتبهرشدوشکوفاییاقتصادی
مناطق عشایری کشور کمک میکند .او با بیان اینکه
کونیممیلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی برای
ی 
توسعه اشتغال روســتایی و عشایری کشور در مجلس
شورای اسالمی تصویبشده است ،گفت :محدودیتی
برای ارایه تســهیالت حوزه عشایر وجود ندارد .قندالی
ضمن بیان اینکه عشایر میتوانند از تسهیالت زنجیره
تولیدگوشتبرایبهبودوضعمعیشتورونقاقتصادی
منطقه خود اســتفاده کنند ،افزود :عشــایر با داشتن
۲۴میلیون رأس دام بالغبر ۱۹۵هزار تن گوشت کشور
راتولیدمیکنند.

غالمرضا کاتب ،نماینده مردم گرمسار و آرادان در
مجلس درباره بودج ه سال آتی و همچنین تصویب
آن در کمیســیون تلفیق و صحــن علنی مجلس
گفت۳۴ :درصد بودجه کشــور بهصورت عملیاتی
انجام خواهد شد .او تأکید کرد :با تالش نمایندگان
مجلس ردیفهای متفرقه بودجه در مخارج کشور
که معموال خارج از دید نظارتی بــود از ۲۰درصد به
۱۱.۸درصد کاهش یافت .او افزود :ما در سال ۹۶بهجز
فروش نفت ،رشد 6درصد را در کشور تجربه کردهایم
ی سال آینده نیز همین میزان رشد
و برنامهریزی برا 
است؛ لذا در این راه مجلس تمام کمکهای الزم را به
دولت ارایه خواهد کرد تا در زمینه اقتصاد مقاومتی
بتوانیمشاهداقداماتخوبیباشیم.
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دولت دیگر کارخانه ایجاد نمیکند

سازمان مدیریت توانایی ندارد

نیمی از دانشگاهها فاقد استاندارد

رضا رحمانــی ،قائممقام وزیــر صنعت ،معدن
و تجارت گفت :دولت براســاس اجرای اصل ۴۴
قانون در هیچ یک از اســتانها و شهرســتانها
ســرمایهگذاری نمیکنــد .او معضــل بیکاری
جوانــان را بــرای کشــور یــک تهدیــد بزرگ
دانست و افزود :دولت براســاس اجرای اصل ۴۴
قانون در هیچ یک از اســتانها و شهرســتانها
ســرمایهگذاری نمیکنــد ،برخیهــا اینطور
فکر میکنند اگر ســرمایهگذار فــرار کند ،دولت
ســرمایهگذاری خواهد کرد اما اینگونه نیســت
اگر از سرمایهگذار حمایت نکنیم بخش خصوصی
شاید به دیگر استانها و حتی خارج کشور جهت
سرمایهگذاری مهاجرت کند.

ســهیال جلودارزاده ،عضو فراکســیون امید
و شــورای مرکزی حــزب اســامی کار گفت:
سیســتم برنامهریزی و مدیریــت دولت نقص
کلی دارد؛ دولــت از عدم وجود یک ســازمان
مدیریــت و برنامهریزی کارآمــد رنج میبرد .او
با بیان اینکه تصمیمات غلط گذشــته موجب
شــده تا بنگاههای اقتصادی به سمت تعطیلی
برونــد ،تصریح کرد :هــم ســرمایهگذار و هم
کارگر در شــرایط بد زندگی میکنند که اینها
آســتانه تحمل را پایین میآورد وگرنه مردم بر
خواســتههای اجتماعی خود صبر میکنند؛ هر
چند کــه آن نیز کاهشدهنده ســطح مقاومت
است.

مجتبی شریعتی نیاســر ،معاون آموزشی وزارت
علوم گفت :بیــش از ۵۰درصد مراکز آموزش دولتی
ما فاقد استانداردهای الزم هستند و به همین دلیل
جلوی افزایــش جمعیت دانشــجویی را گرفتهایم.
معاون آموزشــی وزارت علوم اضافه کــرد :در حال
حاضر چهارمیلیــون و ۵۰۰هزار دانشــجو داریم و
درواقع ما چندین نظام آموزشی را اداره میکنیم که
شامل دانشــگاه آزاد ،غیرانتفاعی ،علمی-کاربردی،
دانشگاههای مهارتی و پیامنور هستند .مشکل ما این
است که مدیریت جزیرهای داریم .یکی از کارهایی که
میتواند تعامل ایجاد کند مدیریت منطقهای است .از
سال  ۹۳در طرح آمایش آموزش عالی استارت آن را
زدهایموامیدواریماجراییشود.

کارگاههــای ســاختمانی مکررا مــورد ارزیابی
و پایش قرار میگیرند و رونــد افزایش ضرایب
ایمنی خود را ادامــه میدهند که در این فرآیند
مراحل مختلفــی را طی خواهیم کــرد و امتیاز
کارگاههای ســاختمانی که مــورد ارزیابی قرار
میگیرند ،اســتخراج میشــود و با توجه به این
امتیاز مشمول دریافت تقدیرنامه یا نشان تعالی
 HSEقرار میگیرند.
مانیفــر با بیان اینکه نشــان تعالــی  HSEاز
درجهبندیهای مختلفی تشــکیل شده و شامل
تک ستاره تا هفت ستاره است ،اظهار کرد :با توجه
به امتیازی کــه کارگاههای ســاختمانی دریافت
میکنند ،نشان تعالی به آنها تعلق میگیرد.
او بــا تأکید بــر اینکه ایمنی در ساختوســاز
یکــی از مهمترین موضوعاتی اســت که در حوزه
ایمنی مطرح اســت ،بیان کــرد ۴۸ :تا ۵۰درصد
حوادث ناشــی از کار در حوزه ســاختمان است و

دولت ابالغ شده است.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت
اداری با اشــاره به اینکه رســیدگی به
مصوبات هیأت وزیــران در صالحیت
هیأت عمومی دیوان است ،تأکید کرد:
صدور دســتور موقت درباره مصوبات
هیأت وزیران در صالحیت شعب دیوان
است و معنی دستور موقت توقف تمام
عملیات اجرايی مصوبه مورد شکایت تا
تعیین تکلیف نهايی در هیأت عمومی
دیوان است.
قائمینســب درباره زمان رسیدگی به
موضوع تعرفه خــودرو در هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری نیز گفت :براســاس
قانون شــعبه صادرکننده دستور موقت
پس از صدور دســتور برای رسیدگی به
اصل موضوع پرونــده مربوطه را به هیأت
عمومیارسالمیکندوهیأتعمومیهم
طبق تشریفات و سازوکارهای خاص خود
تبادلالیحهانجاممیدهدودرکمیسیون
تخصصی با دقت رســیدگی میشود و
اگر اکثریت مطلق اعضای کمیســیون
تخصصــی رأی به ورود شــکایت دادند
موضوع جهت تصمیم نهايی برای طرح در
جلسه هیأت عمومی همراه با نظر هیأت
تخصصیارسالمیشود.

کارگاههای ساختمانی بیشترین خسارتها را در
حوزه فعالیتهای ســاختمانی به خود اختصاص
میدهند.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ســاختمان تصریح
کرد :دلیــل ایــن موضــوع تعــدد کارگاههای
ساختمانی در سطح مختلف و استفاده از افراد فاقد
صالحیت در آنها بیشــترین دلیل بر خسارتهای
ناشی از حوادث ساختمانی به شمار میرود.
او با اشــاره به حضــور داوطلبانــه کارگاههای
ســاختمانی در فرآیند ارزیابی نشان تعالی HSE
گفت :کارگاههای ساختمانی پیش از این از حضور
بازرســان خشــنود نبودند ،اما وقتی رویکرد را از
بازرســی به ارزیابی تغییر میدهیم ،کارگاههای
ساختمانی خود داوطلب ارزیابی میشوند.
مانیفــر ادامــه داد :بــا ارزیابــی کارگاههای
ســاختمانی میتوانیــم خروجی مجمــوع این
ارزیابیها را داشــته باشــیم ،ســپس نسبت به
بیشترین اشکاالت اطالع کســب و نسبت به رفع
آنها اقدام کنیم.
او در مــورد نتایــج ارزیابــی کارگاههــای
ســاختمانی بیان کرد :ارزیابیها در محورهای
محیط زیســت ،ســامت و ایمنی بــوده که در
محور محیطزیســت بیشــترین کســر امتیاز
را در بخــش انــرژی و مصــرف آن داشــتیم و
کارگاههای ســاختمانی نسبت به مصرف انرژی
در ساختوساز ،توجه به کاهش مصرف انرژی و
بهینهکردن آن توجه الزم را ندارند.
حادثه خبر میکند
افراد فاقد صالحیت بیشــترین خســارت را به
کارگاههای ســاختمانی میزنند .ایــن موضوع را
مانیفر مطرح کرده و میگوید :ســادهترین اصول
در کارگاههای ما رعایت نمیشــود .بســیاری از
کارگرهای ساختمانی در کشــور ما مورد آسیب
صوتی قرار میگیرند.
کاظمی نعیمــی مطلق هم که بهعنــوان دبیر
جشــنواره حضور داشــت ،افزود :دنبال برندینگ
کردن  HSEدر کشــور هســتیم؛ چرا که  HSEاز
مولفههــای اصلی توســعه پایدار اســت .بیش از
90درصــد کارگاههای کار در کشــور ما حتی به
سطح کیفی تک ســتاره هم نرســیدهاند و برای
رســیدن به تعالی آنها راه درازی داریم و 5ســال
زمــان را تخمیــن زدهایم البته سیاســتهای ما
سیاستهای تشویقی است نه تنبیهی.

استان
افشین فریدونی به سمت کمیسیون
اجتماعی و ایثارگران شورای اسالمی
قدس منصوب شد

طی حکمی از سوی ابوطالب آذربرا ریس کمیسیون
اجتماعی و ایثارگران شــورای اســامی شهرقدس “
افشین فریدونی “ به عنوان مشاور اجتماعی و ایثارگران
شورای اسالمی شهرقدس منصوب گردید.
فریدونی هم اکنون از کارمندان اســتانداری تهران و
شاغل در فرمانداری قدس است و به عنوان مدیر روابط
عمومی بخشداری و مســوول اجراییات و جلوگیری از
ســاخت و ســاز های غیر مجاز بخــش مرکزی قدس
فعالیت می کند.
وی پیش از این نیز به عنوان مشاور امور جوانان اداره
ورزش و جوانان شهرستان قدس فعالیت داشت.

5

