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پيام مدیركل بازرسي كار و دبير شورای عالي حفاظت فني به مناسبت روز جهاني ایمني و بهداشت كار
فرهنگ هر جامعه با مبانی ارزشی و باورهای عمومی مردم آن شکل مکیگیکرد و از ایک
فرهنگهای متفاوت برخور دارند ،اما مورد قاب توجه ای
همه مل

جهان پذیرفته شده است و در ای

رو ملک مختلک

از

است که فرهنگ ایمنی کار به عنوان ارزش مشکتر

راستا منابع انسانی به عنوان مهمتری

دارایی کشورها از بنیانهای

توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب شده و بدون شک شلوفایی اقتصادی بدون داشت نیروی کار سالم میسکر
نخواهد شد.
در دهههای پیشی

موضوع ارتقای ایمنی کار تنها از وظای

دولتها به شمار میآمد ،اما امروزه با نگاهی سطحی

نیز میتوان دریافت که موضوع ایمنی و بهداشت کار ماهیتی فراتر از ارتباط آن بکا دولکت و اقشکار ککارگری و
کارفرمایی و در واقع با سالمت ک جامعه و همچنی

اقتصاد کالن کشورها در ارتباط است و با ای نگکرش همکه

افراد جامعه در آن مسئولیت دارند.
به رغم گذشت یک قرن از ایجاد سازمان بی المللی کار( )ILOو تاکید مستمر بر حق ککارگر در داشکت شکرای
کاری ایم

آخری

و سالم در چارچوب اصول کار شایسته لیل

آمار آن سازمان همچنان بیانگر رخداد بکی

 063میلیون حادثه شغلی و  063میلیون مورد بیماری ناشی از کار در سکال اسکت ککه نتیجکه آن مکر
میلیون نفر شام حدود  2/4میلیون نفر (بی

2/87

از  76درصد) به دلی بیماریهای شغلی و حدود  073,333نفکر

(نزدیک به  04درصد) در اثر حوادث ناشی کار است که لزوم توجه بیشتر به ای
پی

از

مقوله مهم در جهان را بکی

از

آشلار میسازد.

سازمان بی المللی کار با هدف خلق فرهنگ پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی روز  27آوری مقارن با 7
اردیبهشت ماه را روز جهانی ایمنی و سالمت شغلی نامگذاری نموده است که شعار سال جکاری آن بکا ممکمون
"آینده کاری ایم و سالم" تعیی شده و بیانگر مفهوم توسعه ایمنی و سالمت محی

ککار ،بکه عنکوان تعهکدی

بی المللی در راه رسیدن به پیشرفت اقتصادی و توسعه پایدار کشورها است.
تجارب کشورهای موفق در توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار نشان میدهد ،دوران نگاه سنتی به ای مبحک
با شیوه انفعال و انتظار به سرکشی بازرس کار از کارگاه به منظور ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشت به سر رسیده
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است و دیگر تنها با اتلاء به ای

سیاق نمیتوان ارتقای فراگیر سطح ایمنی و بهداشت کار در کارگکاههکای یکک

کشور را توقع داشت؛ امروزه ای

موضوع که کارفرما به عنوان صاحب یک کسب و کار باید الزامکات ایمنکی بکه

منظور حفظ سالمت نیروی انسانی شاغ در کارگاه خود را تامی و بر فرآیند ایمنی کار نظارت نماید بکه عنکوان
یک اص بدیهی در سراسر جهان پذیرفته شده است.
از سوی دیگر شواهد تجربی بیانگر ای

موضوع است که اصوالً کنترل همه مخاطرات محی

وضع مقررات ایمنی میسر نیست و در ارتقای شاخصهای ایمنی محی

کار نق

کار تنها با تدوی

و

شرکای اجتماعی به منظور

اثربخشی اقدامات پیشگیرانه بسیار با اهمیت است.
در کشورهای صنعتی ،نق
نزد کارفرمایان و افزای
بازرسی محی

بازرسی کار به تدریج طی دهه اخیر تغییر کرده است ،به ویژه با بلوغ فرهنگ ایمنی
مسئولیت کارفرمایان نسبت به سالمت و ایمنی شغلی کارگران ،ملانیسمهای خود

کار جایگزی

شیوههای بازرسی سنتی شده است و اقدامات بازرسان کار اکنون بیشتر بر

فعالیتهای پیشگیرانه و مشاورهای در کمک به کارفرما تمرکز یافته است.
در ای

خصوص با وجود ضرورت ایجاد ساختارهای نظاممند مبتنی بر تدوی

نظارت حاکمیتی بر آن که از وظای

مقکررات ایمنکی و سکالمت ککار و

دولتها است ،ماهیت اثربخشی بازرسیها تا حد زیادی به مشارکت ککارگر

و کارفرما و مسئولیتپذیری آنها در حوزه ایمنی و بهداشت کار به منظور اجرای الزامات قکانونی و توصکیههکای
بازرسان کار وابسته است.
اگر چه موضوع ایمنی و بهداشت کار همواره با چال

های جدید از سوی رقابت بنگاه هکای اقتصکادی ،ککارگران

مهاجر ،تغییرات نفوس و مخاطرات ناشی از فناوریهای نوظهور روبکرو مکیگکردد ،لکیل

کارفرمایکانی ککه در

جستجوی خلق کار شایسته هستند و رشد و موفقیت کسب و ککار خکود را در سکر دارنکد ،اقکدامات ایمنکی و
حفاظت فنی را مطابق با آخری یافتههای علمی مورد توجه قرار میدهند؛ در همی رابطه تبادل اطالعات میکان
برنامهریزان صنایع و بنگاههای اقتصادی ،شرکای اجتماعی ،کارشناسان و متخصصان سراسر جهان در زمینههای
مختل

تخصصی و حرفهای یک از مهمتری

ارکان تحقق ای مهم محسوب میگردد.

در عصر حاضر ترویج بلارگیری سیستمهای خود نظارتی در کارگاهها دیگر یک انتخاب نیسکت بللکه بکه یکک
ضرورت تبدی شده است و در ای شل  ،نق

بازرسان ککار در کشکورهای توسکعه یافتکه از اهکرم فشکار بکر

کارفرمایان در الزام به رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار به سفیران اقتصادی تغییر یافته است به نحوی که آنها
با توصیه های ایمنی و تشریح منافع مالی حاص

از ارتقای شرای

ایمنی و بهداشت محی

کار سعی در ترغیب و

تشویق آنان در رعایت اصول ایمنی و متعاقب آن استمرار و بهبود کسب و کار آنها میکنند.
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بررسیها نشان میدهد ،عدم رعایت اصول ایمنی و سالمت شغلی نه تنها به دلی کمبود منابع مالی و زمان بلله
به دلی

کمبود دان

ایمنی و سالمت کار در میان کارفرمایان و کارگران قاب

از منافع ارتقای ایمنی و سالمت کار در رشد بهرهوری و کاه

است؛ چرا که چنانچه آنها

تعری

خسارات ناشی از بیماریها و حوادث شغلی بر

سرمایه اقتصادی خود آگاه بودند ،بهای بیشتری به ای موضوع میدادند.
با تغییرات فرهنگی و توسعه و تنوع کسب و کارها ،دیگر تدوی و تجویز مقررات ایمنی به تنهکایی پاسکخگوی
ارتقای شرای

ایمنی محی

کار نیست و امروزه اثربخشی دولتها در ای

مقوله نه در جایگاه ناظر عکالی صکرف

بلله به عنوان مروج گفتگوهای اجتماعی با رویلرد ایم سازی و سالمت شرای

محی

کار و همچنی

در سکطح

مشاغ و کارگاهها به منظور مشوق و مروج اقدامات پیشگیرانه با رویلکرد مشکارکتدهکی شکرکای اجتمکاعی
سنجیده میشود.
تنظیم ساختارهای گفتمان اثربخ

در کارگاهها یلی از مهمتری

شروط تامی

شرای

ایم

محی

ککار اسکت و

در ای

راستا ایجاد شبلههای مناسب ارتباطی میان شرکای اجتماعی ،بازرسی کار و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی

مرتب

با ایمنی و سالمت کار موجب هم افزایی و هملاری بهتر در دستیابی به اهداف مشتر

در ارتقای ایمنکی

محی

کار و بروز و ظهور آن در آینده کار کشور خواهد شد.

با اشراف به مولفه های اثرگذار در ارتقای ایمنی و سکالمت ککار و بکا لحکا

شکرای

کنکونی اقتصکاد کشکور و

محدودیتهای مترتب بر آن ،ضرورت رعایت آیی نامهها و دستورالعم های شورای عالی حفاظت فنی به عنوان
ارکان پایه ارتقای ایمنی کار در کارگاههای کشور بر کسی پوشیده نیست و در ای
با رویلرد اصالح رفتار منطبق با اصول ایمنی کار بی
مشتر

از پی

راستا توجه به مقوله آموزش

باید در نظر گرفته شود ،در ای خصوص تحقیقات

سازمان بی المللی کار و انجم بی المللی تامی اجتماعی نیز نشان میدهد ،سرمایهگکذاری در زمینکه

آموزش ایمنی و بهداشت کار میتواند با بازگشت پنج برابری سرمایه همراه باشد و از اینرو بسترسازی به منظور
ارائه آموزشهای ایمنی به نیروی کار باید با جدیت دنبال گردد.
چرا که فارغ از آثار زیانبار اجتماعی حوادث و بیماریهای ناشی از کار ،هزینههای اقتصادی ناشی از آن به
واسطه جبران خسارت ،هدر رفت زمان کار و تولید و هزینههای درمان باع

تمعی

اقتصاد و اشتغال

کارگاههای کشور و در نهایت توسعه اقتصاد ملی را متاثر میسازد.
در سالی که گذشت ،با کوش
و انشااهلل ای

همه فعاالن عرصه ایمنی و بهداشت کار نرخ حوادث شغلی در کشور کاه

مهم با تالش بیشتر در سال جاری نیز همچنان استمرار یابد .شایان ذکر است ،در ای
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یافت
سال

چندی آیی نامهها و دستورالعم نیز در شورای عالی حفاظت فنی تهیه و تدوی گردید که امید است ،فراگیری
آموزشهای ایمنی و بهرهگیری از ظرفیت آنها بتواند در تقویت ساختارهای ایمنی در کارگاههای کشور موثر
واقع گردد.
کالم آخر آن که به منظور تحقق شعار روز جهانی ایمنی و بهداشت کار برای تامی

آیندهای ایم

در دنیای کار

ضروری است تا دیگر دستگاههای متولی در حوزه آموزش کشور با ایجاد زمینههای الزم در ارتقای فرهنگ
ایمنی کار ،ارائه آموزشهای ایمنی و حفاظت فنی را در دروس آموزش و پرورش و آموزش عالی برای همه
دان

آموزان و دانشجویان لحا

حفاظت فنی پی

کنند تا بدی

طریق بستر آشنایی مبنایی کلیه آحاد جامعه با اصول ایمنی و

از ورود به بازار کار فراهم گردد.

علي مظفری
مدیركل بازرسي كار و دبير شورای عالي حفاظت فني
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