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شغلی و بهداشت  یمنیا تیری.چه بسا مد می باشد هادر گرو اعتبار آن هیو سرما یدارد و کسب منافع مالخاصی  تیاعتبار سازمان ها اهم امروزه

به اعتبار  یخدشه بزرگ ستیز طیو مح ایمنی و بهداشت کارکنان اصول تیبا عدم رعا العکسب ایو  ضرر و زیان های اعتباری شود جلویبتواند 

 هیسرما نیتر مهمکه  ای یانسان یروینمی توان بهداشت و ایمنی پرسنل را حفظ نمود.  HSEهمچنین با پیاده سازی سیستم  . گرددوارد  رکتش

 و مولد تولید و توسعه اقتصادی می باشد و لذا ارزش آن را دارد که کارفرمایان برای آن ها سرمایه گذاری نمایند.  ها استسازمان ی

سازمان های بین المللی و دولت ها  نیز به موضوع ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی نگاه ویژه ای داشته اند و در این خصوص قوانین و 

 یبرا منیسالم و ا یکار یهاطیمح جادیا" میالدی را 2018( شعار سال ILOکار ) یالمللنیسازمان ببه عنوان نمونه  مقرراتی تنظیم نموده اند.

 "برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت قانون کار ایران نیز آمده : 85در ماده " نام نهاد.   ندهیو نسل آ کارگران جوان

، درمان و آموزش پزشکی )جهت  و وزارت بهداشت (ق شورای عالی حفاظت فنی )جهت تامین حفاظت فنیدستورالعمل هایی که از طری

تدوین می شود ، برای کلیه کارگاه ها ،کارفرمایان ، کارگران و  (جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار

واحد ،  نیمسئول ایکارفرما  یاز سومذکور  مقررات تیهر گاه بر اثر عدم رعاقانون کار آمده:"  95" همچنین در ماده کارآموزان الزامی است.

 "قانون مسئول است . نیمندرج در ا یمجازات ها زین و یو حقوق یفریمسئول مذکور از نظر ک ایرخ دهد ، شخص کارفرما  یحادثه ا

 

، صنایع کوچک در ایران آن طور که باید و شاید به این  HSEرات ملی و بین المللی و ضرورت توجه به متاسفانه علیرغم وجود قوانین و مقر

طبق  !موضوع توجه نمی نمایند و بعضاً با بهانه هایی از جمله مسائل اقتصادی، کمبود وقت ، نبود امکانات و... از زیر آن شانه خالی می کنند

درصد  70مقصر و  دهد یاز کار جان خود را از دست م یناش یها یمارینفر در اثر حوادث و ب کی هیثان 15در هر اظهارات مقامات رسمی  

خسارت  نیز تومان اردیلیهزار م 60. حوادث کار اصفهان، کارفرما و بزرگ ترین دلیل آن، عدم نظارت کارفرما بر کارگاه یا واحد تولیدي است

 باشد. یم رانیساالنه حوادث کار در ا

 

آیا واقعاً مانع اصلی مشکالت   !اهتمام ورزند، چیست؟ HSEصنایع کوچک کمتر رغبت می نمایند نسبت به اصول واقعی که علل  براستی

براستی چرا در طرح پس مطرح است،  زمانیاگر واقعاً مشکالت اقتصادی و محدودیت های  !است یا خیر؟و محدودیت های زمانی اقتصادی 

، میزان استقبال حداقل می  و از طرق مختلف اطالع رسانی می گردد تعریف می شود در محل آنان رایگانی که برای صنایع کوچک HSEهای 

تا زمانیکه مدیران ارشد به اصول  است.شغلی و حفظ محیط زیست و بهداشت  یمنیبه ا تیریاعتقاد مد، H.S.Eاستقرار  یگام برا نیاول !باشد

HSE و این بدان معناست که تولید در هر  باشند ، قطعاً شعار اول ایمنی بعد کار به عبارت اول کار بعد ایمنی تبدیل خواهد شد اعتقادی نداشته

متاسفانه برخی از کارفرمایان بر این باورند که به دلیل اینکه تاکنون حادثه  !شرایطی بایستی انجام شود ، حتی اگر جان کارگران درخطر باشد

سال  20و آنچه که در  حال آنکه این ساده لوحی است و حادثه هیچگاه خبر نمی کند !اند، لذا ملزم به رعایت اصول ایمنی نمی باشندشغلی نداشته 

ثانیه بوقوع پیوندد. برخی دیگر از کارفرمایان بر این باورند که با وجود بیمه مسئولیت ، دیگر ملزم به رعایت اصول  20رخ نداده ، می تواند در 

HSE یمقررات مصوب شورا مورد گزار موظف است حسب مهیکنند که ب یعنوان م تیمسئول یها مهیدر ب مهیموسسات بحال آنکه  !نیستند 

رخ دهد و  نامه مهیاست که در مدت اعتبار ب یحوادث یگزار برا مهیب تیگر منحصر به مسئول مهیتعهدات بو  دینما تیرا رعا یحفاظت فن یعال

مشمول  ینگهبان امور مال یشورا هیاستفسار و باتوجه به  شود گر اعالم مهینامه به ب مهیب یخسارت حداکثر ظرف دو سال پس از انقضا یادعا

از  اشتغال آمده در زمان شیاز کار پ یدر خصوص حوادث ناش یتوانند بعد از بازنشستگ یشرکت م کی شود، کارکنان یمرور زمان نم

 . باشد ینامه خارج م مهیاز شمول ب یماریاز هرگونه ب یخسارات ناشهمچنین  .ندینما یاقامه دعو انیکارفرما

 

و  لسونیو مزیج یهابه نام یکائیدو جرم شناس آمر یپنجره شکسته محصول فکر یتئور.  پنجره شکسته یتئوریک تئوری وجود دارد به نام 

شکسته باشد و مرمت نشود  یااگر پنجره ،است. به عنوان مثال ینابسامان کی جهیکردند که جرم نتدو کارشناس استدالل  نیبود. ا نگیجورج کل

زد. خواهد  یگرید شهیامر دست به شکستن ش نیجامعه به ا یتفاوت یرا دارد با مشاهده ب یاجتماع یقانون و هنجارها نبه شکست لیآنکس که تما

به . را به همراه خواهد داشت ییهاامیو با خود پ افتهیگسترش  یاحساس آنارشست نیاو  شودیشکسته م یشتریب یهاشهیکه ش دیپا ینم یرید

مسئولیت اجتماعی فعاالن حوزه لذا  مزاحم شما شود. یبدون آنکه کس دیانجام ده دیمجاز دیرا که بخواه یهر کارکه  دهد یرا م امیپ نیا یعبارت

HSE  . یمنیا لئدر قبال مساسازمان  نییارشد تا سطوح پا رانیتمام افراد از مدبایستی ایجاب می کند که در این زمینه اقداماتی اثربخش تر نمایند 

بازرسی های منظم باید ذهنیت اشتباه کارفرمایان در خصوص بیمه های مسئولیت اصالح شود. راهکارهایی از جمله باشند.  حساسو بهداشت 

انتقال  و کارگران وبرای کارفرمایان  HSEسمینارها، همایش ها و کارگاه های آموزشی بیشتر ، برگزاری از کلیه واحدهای صنعتی ادارات کار

ایجاد مشوق های بیشتر برای ،  HSEسازمان های مردم نهاد و تشکل های مرتبط با انجام فعالیت های بیشتر ، اطالعات و دانش های الزم به آنان

و  یمنیفرهنگ املزم نمودن کلیه واحدهای صنعتی به جذب مسئول ایمنی می تواند به ارتقاء ،  HSEنایع کوچک در راستای رعایت اصول ص

 در صنایع کوچک کمک نماید.  یبهداشت شغل

 

 کند. دایخود را در سازمانها پ یواقع گاهینقش و جا HSEکه  یروز دیبه ام

 


