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مازندران

در سالگرد زلزله بـم

میزبان کنفرانس ملی HSE

z zبرچسب مصرف انرژی برای ساختمان ها الزامی می شود

z zمرگ روزانه چهار کارگر ساختمانی بر اثر حوادث در کشور
 80z zدرصد حوادث کار ساختمانی به دلیل خطاهای انسانی است
z zکاهش حوادث ساختمانی با فرهنـگ سـازی
 z zحوادث ساختمانی درکشور از استاندارد جهانی باالتر است
z zکاهش اثرپذیری ساختمان ها در برابر حوادث غیرمترقبه

در صنعت ساختمان
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HSE
معاون وزیر راه و شهرسازی:

برچسب مصرف انرژی برای ساختمان ها الزامی می شود

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید
بر اهمیت مبحث  19مقررات ملی ســاختمان در صرفه
جویی انرژی اظهار داشت :برچسب مصرف انرژی برای
ساختمان ها الزامی می شود.
حامد مظاهریان در مراســم افتتاحیه کنفرانس ملــی  HSEکه روز
یکشــنبه پنجم دی ماه در مجتمع نفت محمودآباد برگزار شد اظهار
داشت :در این طرح ،ساختمان ها همانند لوازم خانگی موظف به دریافت
برچســب انرژی می شوند و مهندسان نیز در این ارتباط آموزش های
الزم را برای برچسب گذاری در سطح کشور فرا می گیرند.
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت که طرح اصالح مصرف انرژی در
واحدهای ساختمانی در دولت مصوب و تا پایان سال جاری ابالغ می
شود.
مظاهریان افزود:با ابالغ این طرح ساختمان های دولتی در مرحله اول
موظفند تا در مدت 2سال نسبت به دریافت برچسب انرژی اقدام کنند و
حداقل در یک پروسه زمانی پنج ساله نیز باید این طرح را به طور کامل
در ساختمان های دولتی اجرا کنند.
وی اضافه کرد:ســاختمان هــای دولتی که در این مدت نســبت به
دریافت برچســب و اصالح الگــوی مصرف انــرژی در ادارات خود
تاخیر داشته باشــند تا  2برابر هزینه مصرف انرژی جریمه می شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت که دریافت برچسب انرژی برای تمام
واحدهای ساختمانی در دست احداث از سال آینده اجباری می شود.

مظاهریان اظهارداشت:برای ساختمان های ساخته شده فعلی نیز داشتن
برچسب انرژی در هنگام خرید و فروش الزامی می شود و خریدران می
توانند متناسب با برچسب انرژی ساختمان مورد نظرشان را خریداری کنند.
وی اضافه کرد:هم اکنون  23میلیون واحد مســکونی در سطح کشور
برپاست و ارایه برچســب انرژی برای تمام این واحدها دشوار خواهد
بود و برای تسهیل صرفا در زمان نقل و انتقال این کار باید انجام شود.

معاون وزیر راه و شهرســازی دلیــل ورود دولت برای اصالح مصرف
انرژی را در کشــور باال رفتن مصرف انرژی در ایران دانســت و گفت
اکنون میزان مصرف انرژی در کشور چهاربرابر میانگین جهانی است
و این روند تولید ناخالص ملی کشــور را مورد تهدید قرار داده اســت.
وی باال بودن جمعیت شهرنشینی کشور نسبت به میانگین کشوری را
دلیل دیگری برای اجرایی شدن اصالح مصرف انرژی در ساختمان ها
دانست و افزود:هم اکنون  72درصد از جمعیت ایران در شهرها سکونت
دارند که این میانگین جمعیت شهری در جهان حدود  54درصد است.
* فرونشست  40سانتی زمین در تهران
معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرســازی گفت که در حال
حاضر در سال  40ســانت زمین های دشت تهران فرونشست دارند.
مظاهریان افزود:این فرونشســت در دشت سبزوار و مشهد در خراسان
رضوی نیز وجود دارد که می تواند تهدید کننده باشد.
وی دلیل این فرونشســت را ناشــی از افزایش بی رویه مصرف آب
زیرزمینی اعالم کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت که با روند فرونشست زمین در دشت
تهران و برخی شهرهای خراسان رضوی ساخت و سازهای ما در این
شهرها در معرض تهدید قرار دارد.
وی در پایان بر اجرایی شــدن مبحث  19مقررات ملی ساختمانی در
واحدهای ساختمانی کشور تاکید کرد.

مدیرکل بازرسی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

مرگ روزانه چهار کارگر ساختمانی بر اثر حوادث در کشور

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت که روزانه
چهار کارگر ساختمانی در کشور به صورت مستقیم بر اثر حوادث ناشی
از کار جان خود را از دست می دهند.
محمد اصابتی روز یکشنبه در کنفرانس ملی ایمنی  ،بهداشت و محیط
زیست در صنعت ساختمان در محمود آباد مازندران افزود  :همچنین روزانه
 20تا 24کارگر ساختمانی نیز بر اثر بیماری های ناشی از کار جان می بازند .

وی گفت  :تنها در سال گذشته افزون بر یک هزار و  400نفر از کارگران
ساختمانی در حوادث ناشی از کار جان باختند و آمار سال  93هم حدود
یک هزار و  800نفر بود.
اصابتی افزود  :از ســال  89تا سال  94در یک پروسه زمانی پنج ساله
حدود  10هزار کارگر ســاختمانی در حوادث ناشی از کار جان خود را از
دست دادند.
وی افزود  :تنها در ســال  93سازمان تامین اجتماعی حدود پنج هزار
میلیارد رال مستمری به از کار افتادگان ناشی از حوادث کار پرداخت کرد.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون خسارت ساالنه ناشی از حوادث کار
در کشور را برابر با بودجه هدفمندی یارانه ها اعالم کرد.
اصابتی همچنین گفت که در سال گذشته با افزایش میزان نظارت بر
ساخت و ساز و رعایت ایمنی  ،حوادث کارگری در واحدهای ساختمانی
 21درصد کاهش یافت.

وی اضافه کرد  :با ارتقا فرهنگ ایمنی کار و آموزش و رعایت درست
مقررات ایمنی  ،بهداشت و محیط زیست می توان همچنان این حوادث
را در کشور کاهش داد.
اصابتی گفت  37 :درصد از حوادث کارگری در کشور مربوط به واحدهای
ساختمانیاستواینبخشرتبهاولرادرکشوربهخوداختصاصدادهاست.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون علت  52درصد از حوادث ساختمانی
در کشــور را ناشی از نبود نظارت دانست و گفت که بسیاری از ناظران
ساختمانی نسبت به وظایف خود اشراف ندارند.
وی افزود  :این در حالی اســت که از لحاظ قانون  ،ناظر مسئول اصلی
ساخت و ساز است و باید در برابر حوادث ساختمانی نیز پاسخگو باشد.
اصابتی ضعف فرهنگ ایمنی  ،کمبود کارگران ماهر ساختمانی  ،فقدان
تفکر سیســتمی و نبود آموزش را از مهم ترین عوامل افزایش حوادث
ناشی از کار در کشور برشمرد.
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مدیرکل مقرارت ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی:

 80درصد حوادث کار ساختمانی به دلیل خطاهای انسانی است
مدیرکل دفتر مقرارت ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و
شهرسازی اظهار کرد 80 :درصد حوادث ناشی از در حوزه
ســاختمان به دلیل خطاهای انسانی است ،با برآوردهای
ســازمان جهانی  98درصد از حوادث ســاختمانی قابل
پیشگیری است.
به گزارش کمیته اطالع رسانی همایش ،حامد مانیفر روز یکشنبه پنجم
دی ماه در کنفرانس ملی  HSEمازندران ،با اعالم اینکه باید در جهت
تخصصی کردن فعالیتهای ساختمان اقدام کنیم ،افزود :فعالیتهای
ساخت و ساز باید توسط افرادی انجام شود که داری صالحیت باشد.
وی با بیان اینکه شعار اول ایمنی و بعد کار تنها در محیطها خودنمائی
میکند و قابلیت کاربردی ندارد ،یادآور شد :به صورت عملیاتی اعتقادی
به این جمله در محیطهای کاری وجود ندارد.
مانیفر اظهار داشــت 80 :درصد حوادث ناشی از در حوزه ساختمان به

دلیل خطاهای انسانی است ،با برآوردهای سازمان جهانی  98درصد از
حوادث ساختمانی قابل پیشگیری است.
وی یادآور شــد :برخی از فعاالن این عرصه توجه به مباحث ایمنی را
هزینه منظور میکنند ،این در حالی اســت که توجه به مباحث ایمنی
سرمایهگذاری است.
مدیرکل مقرارت ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی خاطر
نشان کرد :سرمایه گذاری در حوزه مربوط به تجهیزات سه و نیم برابر
بازده اقتصادی را متوجه کشور میکند به این دلیل که  10تا  15درصد
از سرانه جامعه در حال حاضر صرف هزینههای بی احتیاطی در بخش
ساخت و ساز میشود.
وی با اعالم اینکه مقررات ملی ســاختمان تالش دارد که ساختمان
ایمن در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد ،افزود :با رعایت مسائل ایمنی
توسعه پایدار در کشور ایجاد میشود

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان مازندران تاکید کرد:

کاهش حوادث ساختمانی با فرهنـگ سـازی
وی بــا اعــام اینکه در در صنعت ســاختمان نیروی انســانی مورد

رئیس نظام مهندســی ساختمان اســتان مازندران با
اشــاره به استقرار دبیرخانه مبحث دوازدهم در مازندران
اظهار داشت :برگزاری کنفرانس ملی  HSEآغاز برنامه
هــای دبیرخانه مبحــث دوازدهم مقررات ملی اســت.
مهران فرصت در مراســم افتتاحیه کنفرانس ملی  HSEبا تاکید بر
اهمیت اســتان مازندران اظهار کرد :وجود  33هزار مهندس و نحوه
پراکندگی اعضا در شهرها و ترکیب در رشته های مختلف ،شرایط ویژه
ای دارا می باشد.
رئیس نظام مهندسی ساختمان اســتان مازندران با اشاره به ویرایش
مبحث دوم مقررات ملی ســاختمان اظهار داشت :بومی سازی ساخت
و ســاز در استان با توجه به شرایط زیست محیطی از اهمیت بسزایی
برخوردار اســت و ویرایش این مبحث با توجه به اقلیم مازندران باید
بومی سازی شود.
وی با اعالم اینکه ایمنی در ســاخت و ساز مورد توجه مسئوالن نظام
مهندسی ساختمان استان مازندران است ،گفت :پژوهشهای زیادی در
مبحث ایمنی ساختمان از سال  89در استان انجام شد.
فرصت اضافه کرد :در سال  91کمیسیون ایمنی حفاظت کار در نظام
مهندسی اســتان شروع شد و با اقدامات انجام شــده  18هزار کارگر

اهمیت ویژهای قرار دارد ،گفت :به دلیل عدم آگاهی مردم نســبت به
حساسیتهای مباحث ساخت مشکالتی در این بخش وجود دارد که
باید تالش کنیم به صورت برنامهریزی شــده میزان حوادث را کاهش
دهیم.
فرصت با اعالم اینکه در بحث تخریب ،گودبرداری ،ســقوط از ارتفاع
بیشترین حوادث ایجاد میشــود ،گفت :آیین نامههای مربوط به این
بخشها باید به صورت جدی پیگری شــود و باید با فرهنگ ســازی
ساختمانی و  10هزار مهندس تحت آموزش قرار گرفتند.
وی یادآور شــد :بر اســاس اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت راه
و شهرســازی دبیرخانه مبحث دوازدهم به استان مازندران واگذار شد.
رئیس نظام مهندسی ساختمان استان مازندران خاطر نشان کرد :اولین
برنامه دبیرخانه دائمی مبحــث  ، 12برگزاری کنفرانس ملی HSE
بود و با تمام تالش در جهت کاهش دغدغههای حوزه ســاخت اقدام
میکنیم.

مناسب نسبت به کاهش حوادث ساختمانی اقدام کنیم.
وی با اشــاره بر نقش دســتگاه های اجرایی مختلف در پیاده سازی
 HSEاظهار داشت :نبود سیستم نظام مند و یکپارچه در اجرای قوانین
و عدم آگاهی مردم نســیت به اهمیت «ایمنی  ،بهداشــت و محیط
زیست» و همچنین ورود برخی افراد فاقد صالحیت در ساخت و ساز ها
از جمله عوامل مهم در حوادث کار است.

مدیر کل راه و شهرسازی مازندران:

حوادث ساختمانی درکشور از استاندارد جهانی باالتر است
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان مازندران با اشاره به
اقدامات صورت گرفته در اســتان در حوزه  HSEاظهار
داشت :حوادث ســاختمانی درکشور از استاندارد جهانی
باالتر است.
حیدر نوروزی تصریح کرد :مازندران در حوزه ساخت و ساز کشور جایگاه
ویژهای دارد و رعایت مباحث ساختمان در این استان بسیار مهم است.
مدیر کل راه و شهرسازی مازندران با بیان اینکه میزان حوادث ساختمانی
در کشور از نرم بینالمللی باالتر است ،گفت :در استان مازندران اقدامات
خوبی برای کاهش حوادث ساختمانی انجام شد.

نــوروزی با بیان اینکه رعایت ایمنی ،بهداشــت و محیط زیســت در
پروژههای ساختمانی بسیار مهم اســت ،گفت :در دنیا به این مباحث
توجه ویژهای شد و در کشور نیز اقداماتی در حال انجام است و باید از
فرصتی که در این کنفرانس به وجود آمد زمینهای ایجاد شود تا شاهد
کاهش حوادث ساختمانی باشیم.
وی با اعــام اینکه بعد از کنفرانس به مباحث فرهنگ ســازی باید
توجه ویژه شــود ،گفت :دبیرخانه مبحث دوازده به دنبال ایمن سازی
کارگاههای ساختمانی است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران با اعالم اینکه عالوه بر توجه
به مباحث ایمنی برای کارگران باید حساسیت ویژهای در حوزه ناظران،

مجاوران ایجاد شود.
وی در پایان گفت :امید اســت که با همکاری همه جانبه مسئوالن و
انبوه سازان شــاهد به ثمر رسیدن پروژههای عمرانی با استانداردهای
مناسب باشیم.
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HSE
استاندار مازندران با تاکید بر ضرورت کاهش حوادث کار عنوان کرد :

کاهش اثرپذیری ساختمان ها در برابر حوادث غیرمترقبه
اســتاندار مازندران ظهر روز یکشنبه پنجم دی ماه در کنفرانس ملی
بهداشت ،ایمنی و محیط زیســت در صنعت ساختمان در محمودآباد
افزود :ســاالنه برای  6میلیون متر مربع ساخت و ساز در این استان به
ارزش  6هزار میلیارد تومان پروانه صادر می شود .
ربیــع فالح گفت که بــا توجه به این که در مجموع ســاالنه یکصد
میلیون متر مربع پروانه ســاخت و ســاز در کشــور صادر می شود،
مازندران با این آمار از اســتان های پر ســاخت و ســاز کشور است.
وی آمار باالی صدور پروانه و ساخت و ساز در مازندران را بیانگر اهمیت
ایــن صنعت در ارتقا  ،پویایی و تحول اقتصاد جامعه دانســت و اظهار
داشت:دغدغه اصلی ما در صنعت ساختمان  ،کاهش خسارت و تلفات
انسانی است .
استاندار مازندران گفت:متاسفانه پارسال شاهد  700مورد سانحه منجر
به فوت و صدمه در استان در صنعت ساختمان بودیم که باید به سمت
کاهش این آمار حرکت کنیم .
وی ظرفیت های جامعه مهندسی ساختمان در کشور را باال ارزیابی کرد

و افزود:سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با بهره مندی از توان
 33هزار نفر عضو می تواند با برگزاری کنفرانس های مختلف در سطح
ملی و استانی و آموزش و فرهنگ سازی در جامعه  ،فصل جدیدی از
ساخت سازهای اصولی را در کشور پایه گذاری کند.

** کاهش اثرپذیری ساختمان ها در برابر حوادث غیرمترقبه
نماینده عالی دولت در مازندران  ،ایمنی را نخســتین انتظار و مطالبه
مجموعه مسئوالن استان بویژه استانداری دانست و تاکید کرد:فرهنگ
سازی در زمینه پدافند غیر عامل هم انتظار دیگری است که در صنعت
ساختمان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
فالح توجه به وقوع حوادث غیرمترقبه متنوع در مازندران را یکی از نکات
پایه ای در صنعت ساختمان دانست و گفت:تنها در طوفان شهریور ماه
سال جاری سقف بیش از یکهزار خانه در استان تخریب شد.
وی افزود :انتظار می رود در اینگونه ســمینارها برای انتقال تجارب و
دانش و استحکام بخشی و ایمن سازی ساخت و سازها در برابر حوادث
غیرمترقبه هم راهکاری موثر اندیشیده شود.
استاندار مازندران تاکید کرد:تنها راه کاهش تلفات و خسارات در صنعت
ساختمان در روند ساخت و سازها و همچنین در برابر حوادث غیرمترقبه،
رعایت اصول فنی و مهندسی است .

کنفرانس ملی  HSEدر استان مازندران به کار خود پایان داد

بیانیه پایانی کنفرانس ملی  HSEدر صنعت ساختمان
کنفرانس ملی «ایمنی  ،بهداشــت و
محیط زیست در صنعت ساختمان» با
قرائت بیانیه کنفرانس ،ارائه گزارش
عملکرد اقدامات انجام شده و نیز تجلیل
از عکاسان ،ارائه کنندگان مقاله و نیز
فعاالن گارگاهی به کار خود پایان داد.
دکتر شــیبانی ،مهندس اصابتی ،دکتر شاهین
عارفی ،دکتر معین پور ،دکتر نصیر احمدی ،کمیته
آموزش شرکت کوه ویسی ،دکتر معینی ،دکتر
مظفری ،دکتر روانشادنیا در بحث برگزاری کارگاه
موفق به دریافت لوح تقدیر این کنفرانس شدند.
همچنین لوح تقدیر مقاالت به مهرداد مسعود
نژاد ،منیر آرام ،ســحر ثقفی ،ســاغر سالجقه،
عبدالستار صفائی ،فرناز شاکری ،نوید تنکابن،

محمدباقر اسدپور و فروغ قنبری تعلق گرفت.

تجلیل از عکاسان شرکت کننده در این کنفرانس
از دیگر برنامههای اختتامیه این کنفرانس بود که

عکاسان در دو بخش دوربین عکاس و عکاسی

با موبایل مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش دوربین عکاســی جمشــید فرج وند

هبانمخدا

فردا از شهرســتان بیجادر  ،سید رضا مهری از
شهرستان سبزوار وعباس اسالمی از لندن موفق
به دریافت دیپلم افتخارو تندیس شدند.
همچنین از امیرحسین قنبری از ساری و علی اکبر
شیخی از میاندورود با اهدا لوح تقدیر قدردانی شد.
در بخش عکاســی موبایل از ابراهیم فالح از
مازندران ،سید معصومه اسماعیلی از مازندران و
سعیدبرجیانازبروجن،بااهداءلوحتقدیرتقدیرشد.
برای تجلیل از اقدامات داوران مسابقه عکاسی از
اقدامات استاد سیداحمد طاهرپور ،مهندس عقیل
تشکری ،سید ولی شجاعی لنگری و مهندس مهدی
بابکی با اهداء لوح تقدیر و تندیس نیز تجلیل شد.
درخاتمهباقرائتبیانیه،اینکنفرانسبهکارخودپایانداد.
متن بیانیه به شرح ذیل می باشد.

حمد و ســپاس خدای بزرگ را که به ما توفیق داد تا با همدلی و همراهی برای رســیدن به یک هدف انسانی ،فنی و زیست محیطی ارزشمند شاهد برگزاری اولین کنفرانس ملی ایمنی،
بهداشت و محیط زیست در صنعت ساختمان باشیم.
با عنایت به مأموریتهای سند چشم انداز توسعه به عنوان برنامه فرادست و پیرو مصوبات مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در تکریم و حفاظت از منابع انسانی ،صیانت از منابع زیست
محیطی و بنا بر ابالغیه معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت متبوع ،دبیرخانه دائمی «ایمنی ،بهداشت و محیط زیست در صنعت ساختمان» در استان مازندران تشکیل شد.
اکنون که فرصت مغتنم برگزاری این کنفرانس در روزهای پنجم و ششم دی ماه سال  1395خورشیدی به عنوان اولین اقدام دبیرخانه با اهتمام اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان مازندران تحقق یافت؛ شرکت کنندگان موارد ذیل را به عنوان دستور کار دبیرخانه پیشنهاد می نمایند:
1 .1تالش برای تخصیص فضای فیزیکی مناسب برای دبیرخانه دائمی با هدف توسعه ساختار سازمانی.
2 .2پیگیری برای تشکیل یا گسترش کمیته های مشترک هماهنگی بین دستگاهی در موضوعات مرتبط با .HSE
3 .3پیگیری مجدانه برای اجرایی نمودن تفاهمنامه سهجانبه منعقده در این کنفرانس به منظور تقویت فعالیتهای دبیرخانه.این تفاهم نامه ها به شرح زیر می باشد :
 تفاهم نامه سه جانبه بین اداره کل راه و شهرسازی  ،سازمان نظام مهندسی و دانشگاه علوم پزشکی
 تفاهم نامه سه جانبه بین اداره کل راه و شهرسازی  ،سازمان نظام مهندسی و اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 تفاهم نامه سه جانبه بین اداره کل راه و شهرسازی  ،سازمان نظام مهندسی و اداره کل حفاظت محیط زیست
 تفاهم نامه سه جانبه بین اداره کل راه و شهرسازی  ،سازمان نظام مهندسی واداره کل پدافند غیر عامل
4 .4پیگیری توجه به موضوع تخریب و گودبرداری در مباحث مقررات ملی ساختمان.
5 .5پیگیری بازنگری و تکمیل مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان.
6 .6حمایت از گسترش تحقیقات و پژوهشها در راستای اهداف دبیرخانه در قالب انتشار مجالت ،مقاالت علمی ،پژوهشی و ایجاد دورههای تخصصی و حرفهای در حوزه موضوعات .HSE
7 .7تالش برای ارتباط موثر با دانشگاهها ،مراکزعلمی و پژوهشی در راستای فعالیت حداکثری نخبگان دانشگاهی کشور با این دبیرخانه.
8 .8پیگیری الزام به مطالعات زیست محیطی در پروژههای ساختمانی به منظور کاهش اثرات مخرب زیست محیطی.
9 .9تالش برای بهینه سازی مصرف آب و جلوگیری از آلودگی منابع آن در فرآیند تولید و بهره برداری ساختمان.
1010توجه به «اصالح مصرف انرژی» در فرآیند تولید و بهره برداری ساختمان.
1111ایجاد بسترهای الزم فرهنگی برای ارتقاء آگاهیهای عمومی در حوزه  HSEبا هدف جلب مشارکت حداکثری.
بنا بر آنچه گفته شد شرکت کنندگان رجا واثق دارند تحقق دستور کار موصوف همکاری مجدانه و ارتباطات بین سازمانی دستگاههای اجرایی در سطوح ملی و استانی را طلب مینماید.

دی ماه   95شماره 2

دبیر کنفرانس ملی :HSE

رئیس کمیته علمی کنفرانس ملی:HSE

طرح آموزش همگانی مباحثHSE
در مازندران پیگیری میشود

دبیــر کنفرانــس ملــی  HSEبا
اشــاره به استقرار دبیرخانه مبحث
دوازدهم در مازندارن اظهار داشت:
طرح آمــوزش همگانــی مباحث
ایمنی ،بهداشــت و محیط زیست
در مازنــدران پیگیری میشــود.
ســیدمحمد محمدی تاکامی در مراســم
اختتامیــه کنفرانس ملی  HSEاســتان
مازندران که ظهر روز دوشــنبه 6دی ماه در
مجتمع نفت محمودآباد برگزار شد ،در ارتباط
با اقدامات انجام شــده برای ایجاد دبیرخانه
دائمی مبحث  12در استان مازندران ،گفت:
به دلیــل اقدامات اثر گــذاری که در حوزه
ایمنی ،بهداشت و محیط زیست در صنعت
ســاختمان در اســتان ارائه شد،مسؤولیت
دبیرخانه دائمی مبحث  12به استان مازندران
واگذار شد.
وی خاطــر نشــان کــرد :طــرح آموزش
ایمنــی  18هــزار کارگــر ســاختمانی و
 10هــزار مهنــدس از اقدامــات انجــام
شــده  HSEدر اســتان مازنــدران بود.
محمدی تاکامی با اشاره به اهمیت توجه به
مباحث ایمنی در صنعت ســاختمان استان
مازندران به دلیل شــرایط جوی اســتان،
گفت :با توجــه به بارندگی بودن اســتان
رعایت مسائل ایمنی در زمان تردد و ایجاد

سقفهای ساختمان باید مد نظر قرار گیرد.
دبیــر کنفرانــس ملی  HSEدر اســتان
مازندران خاطر نشــان کــرد :طرح آموزش
همگانی مباحث ایمنی ،بهداشــت و محیط
زیست در سطح شهرهای استان از مواردی
اســت که در مازندران پیگیری میشــود.
وی تصریــح کــرد :مازنــدران بــه لحاظ
شــرایط اقلیمــی و نیروی انســانی مورد
توجه فعاالن صنعت ســاختمان است و در
ساخت و سازها خســارت زیادی به نیروی
انســانی و محیط زیســت وارد میشــود.
دبیــر کنفرانــس ملی HSEیادآور شــد:
ســاالنه  700خســارت جرحی و مالی در
حوزه ساخت و ساز در استان ایجاد میشود.
وی بــا اعالم اینکه از این میزان خســارت
مالی و جرحی ســال گذشــته  21نفر فوت
کردنــد ،گفــت :در برخی از خســارتها
صدمات جبــران ناپذیری بــه خانوادهها و
فعاالن صنعت ســاختمان وارد میشــود.
تاکامی با اشاره به مشکالتی که ناشی از عدم
رعایت مباحث محیط زیست به استان وارد
میشود ،افزود :آلودگی صوتی ،ایجاد چاههای
جذبی و وجود نخالههای ســاختمانی که به
صورت نامناسب دفن میشود از مشکالت
زیست محیطی صنعت ساختمان استان است.
وی اضافــه کرد :با تهیــه بیلبردها و نصب
آن درســطح شــهرهای اســتان مازندران
تــاش داریــم به مــرور زمــان مقررات
ســاختمان را در سطح استان نهادینه کنیم.
محمــدی تاکامی به اقدامات انجام شــده
برای اطالع رســانی این کنفرانس اشــاره
کرد و گفت :ســه ویــژه نامه بــرای این
کنفرانس تهیه شد و که دو ویژه نامه در این
همایــش توزیع و یکی از ویژه نامهها بعد از
کنفرانس در سطح استانها توزیع میشود.
وی با اشــاره به راه اندازی وب ســایت این
کنفرانس ،یادآور شــد :در این وب ســایت

اقدامات انجام شده برای برگزاری کنفرانس
به صورت روزانه اطالع رســانی میشود و
اقداماتــی از قبیل تقویت برگزاری همایش،
ثبت نام و نیز مصاحبهها در این وب سایت
در اختیار شــرکت کنندگان قرار میگرفت.
دبیر کنفرانس ملی HSEبه ارتباط کمیته
اطالع رسانی این همایش با رسانههای ملی
و استانی اشــاره کرد و افزود :بیش از 300
خبر در رسانههای استان مازندران منشتر شد.
وی با اعالم اینکه برای بهره مندی از نظرات
مدیران کل استانهای کشور مرتبط با HSE
دریافت نظرات مدیران در برنامه کاری قرار
گرفت ،گفت :مصاحبه با مدیران کل استانها
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،راه و شهرسازی،
محیط زیست و روسای نظام مهندسی کشور
از اقدامات انجام شده برای اطالع رسانی بود.
محمــدی تاکامــی در ادامه بــه ثبت نام
 700مهنــدس در این کنفرانس  ،اشــاره
کرد و افــزود :حضور و همــکاری انجمن
انبــوه ســازان ،انجمن صنفــی کارگران
ساختمانی و انجمن شرکتهای ساختمانی
از نقــاط قــوت ایــن کنفرانــس اســت.
وی با اشــاره به برگزاری جشنواره عکاسی
برای استفاده از ظرفیت رسانههای تصویری
در این کنفرانــس  ،از دریافت بیش از 400
تصویر در دبیرخانه همایش خبر داد و گفت:
عکاسان برتر ارســال شده در این جشنواره
پس از داوری مورد تقدیر قرار گرفتند.
دبیــر کمیته ملی HSEاســتان مازندران
در پایــان گفت :باید تــاش کنیم که این
کنفرانــس زمینهای را فراهــم کند تا همه
مباحث  HSEدر سطح کشور اجرائی شود.

 107مقاله به دبیرخانه
کنفرانس ارسال شد

رئیــس کمیتــه علمی
کنفرانــس ملــی HSE
اســتان مازندران خاطر
نشــان کرد 107 :مقاله
به دبیرخانــه کنفرانس
ارسال شــد که  42مقاله
مورد پذیرش قرار گرفت.
فرشــیدرضا حقیقی اظهار کرد:
بسترســازی برای ارائه مقاالت
علمی و برگــزاری کارگاههای
متعدد آموزشــی از اقداماتی بود
که تالش کردیم مباحث علمی
و عملــی در ایــن کنفرانس به
صورت همه جانبه نهادینه شود.
وی تصریح کرد :برای بهرهمندی
از ظرفیت علمی همه مهندسان
فعال کشور فراخوان تهیه مقاله از
طریق سایت کنفرانس ارائه شد.
رئیس کمیتــه علمی کنفرانس
ملی  HSEاســتان مازندران
خاطر نشان کرد 107 :مقاله به
دبیرخانه کنفرانس ارسال شد که
 42مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.
وی اضافه کرد :هشت مقاله برتر
در محل کنفرانــس به صورت
شفاهی ارائه شد و مابقی مقاالت
برتر نیز به صورت کتابچه تهیه
و در سطح کشور توزیع میشود.
حقیقی با اعالم اینکه برگزاری
کارگاههــای آموزشــی مربوط
به مباحث ســاختمان از دیگر
مــواردی بــود که بــرای این
کنفرانس پیشبینی شد ،افزود:
در این کارگاههای تالش کردیم
که نــکات کاربردی و مورد نیاز
فعاالن صنعت ســاختمان ارائه

همزمان با برگزاری اولین کنفرانس ملی :HSE

چهار تفاهم نامه همكاري سه جانبه منعقد شد
در جهــت تحقــق اهــداف مندرج
در مبحــث دوازدهم مقــررات ملی
ســاختمان  ،طــی مراســمی در
کنفرانس ملــی  HSEچهار تفاهم
نامه همكاري ســه جانبه منعقد شد.
همزمان با برگزاری کنفرانس ملی  HSEدر
روز یکشنبه پنجم دی ماه  ،چهار تفاهم نامه سه
جانبه همکاری ،بین اداره کل راه و شهرسازی
و سازمان نظام مهندسی با دستگاه های تعاون
،کار و رفاه اجتماعی  ،علوم پزشــکی ،محیط
زیست و پدافند غیر عامل با رویکرد آموزش و
ترویج و و پیاده سازی مباحث  12و  21مقررات
ملی توسط منعقد شد.
اين تفاهم نامه در  3نسخه و  4ماده به امضاء
مدیران رسید .

HSE

شود.
وی در ارتباط بــا نحوه داوری
مقاالت گفت :بــرای باال بردن
سطح علمی کنفرانس از اساتید
برجسته کشوری استفاده کردیم
و داوران علمی کنفرانس دارای
رتبه باالی علمی کشور بودند.
دبیر علمــی کنفرانــس ملی
 HSEاستان مازندران با اعالم
اینکه برای عملیاتی شدن مباحث
مطرح شــده در کنفرانس انعقاد
تفاهمنامه بــا ادارات تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی ،دانشــگاه علوم
پزشکی مازندران ،محیط زیست
و نظام مهندسی ساختمان را در
دســتور کار قرار دادیم گفت :با
انعقــاد این تفاهمنامه ها تالش
داریم که از ظرفیت دستگاههای
مرتبــط با  HSEبــه صورت
جدی بهرهبرداری شود.
وی در پایان گفت :باید به صورت
همه جانبــه تالش کنیم که در
طــرح توســعه مباحث HSE
به صــورت ویژه توجه شــود.

5

6

HSE
معاون عمرانی استاندار مازندران:

ضرورت همکاری دستگاه های مرتبط در اجرای
محورهــای کنفرانس ملی  HSEدر کشــور

معاون عمرانی اســتاندار مازندران با اعالم
اینکه باید به صورت جدی مباحث کنفرانس
پیگیری و در کشور اجرا شود ،گفت :این امر
مهم نیازمند همکاری همه دستگاههای مرتبط
با  HSEاست.
علی نبیان روز دوشنبه ششم دی ماه در مراسم اختتامیه
کنفرانس ملــی HSEاظهار کرد :اقدامات بســیاری
مناسبی در زمینه مسائل ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
در این مدت در استان مازندران انجام شد.
ویتصریحکرد:بهدلیلاقداماتمناسبانجامشدهدرزمینه

عیــادت مدیــرکل دفتر
ســازمان های مهندســی و
تشــکل حرفــه ای وزارت
راه و شهرســازی ،رئیــس
نظام مهندسی ســاختمان
و جانشــین مدیرکل راه و
شهرسازی استان از کارگران
آســیب دیده در حادثه کار

به گزارش کمیته اطالع رســانی کنفرانس
 ،در پی برگــزاری کنفرانس ملی «ایمنی
 ،بهداشــت و محیــط زیســت در صنعت
ساختمان» در طی روزهای پنجم و ششم
دی ماه در مجتمع نفت محمودآباد  ،شامگاه
روز دوشنبه ششم دی ماه منوچهر شیبانی
مدیر کل دفتر توســعه مهندسی و تشکل
های حرفه ای وزارت راه و شهرســازی به
همراه مهران فرصت رئیس نظام مهندسی
ســاختمان مازندران و سیدمحمد محمدی
تاکامی جانشــین مدیرکل راه و شهرسازی
اســتان و دبیر کنفرانس ملی  HSEاز دو
کارگرآســیب دیده در حادثــه کار عیادت
کردند.
ابراهیــم علیپــور و محمــد محمودی دو
کارگری بودند که بدلیل عدم وجود ایمنی
در کارگاه ساختمانی دچار حادثه شدند.

 HSEدبیرخانه دائمی مبحث  12به مازندران واگذار شد.
معاون عمرانی استاندار مازندران یادآور شد :باید از این
فرصت برای نهادینه سازی به مباحث ایمنی در صنعت
ساختمان توجه ویژه شود.
وی خاطر نشــان کرد :برای اثر بخشی این کنفرانس
چهــار تفاهمنامه با ارگانهای مرتبط در حوزه HSE
به امضاء رسید که مباحث آن در دبیرخانه دائمی استان
مازندران پیگیری میشود.
نبیان با اشــاره به حوادث و آسیب های کار افزود :عدم
توجه به مباحث ایمنی در صنعت ساخت و ساز مبتالبه
کل کشور اســت که باید با استفاده از ظرفیتی که در
این کنفرانس ایجاد شد نسبت به رعایت مباحث HSE
دقت نظر بیشتری شود.
وی با اعالم اینکه باید بــه صورت جدی مباحث این
کنفرانس پیگیری و در کشور اجرا شود ،گفت :این امر مهم
نیازمند همکاری همه دستگاههای مرتبط با  HSEاست.
معاون عمرانی اســتاندار مازندران خاطر نشان کرد :در
برگــزاری این کنفرانس همه عوامل نظام مهندســی
ساختمان همکاری مناسبی برای اجرا داشتند.

در حاشیه برگزاری اولین کنفرانس ملی :HSE

نمایشگاه عکس برپا شد

در حاشــیه برگــزاری کنفرانــس
ملی  HSEدر روز یکشــنبه پنجم
دی ماه  ،نمایشگاه عکس برگزار شد.
با توجه به برگزاری مسابقه سراسری عکاسی
در راســتای فرهنگ سازی و ترویج مبحث
دوازدهم مقررات ملی ســاختمان و رعایت
«ایمنی  ،بهداشت و محیط زیست» در کارگاه

های ساختمانی ،بیش از  400اثر از سراسر
کشور به دبیرخانه این موضوع ارسال شد .
 400اثر دریافت شده در هیأت داوران مورد
بررســی قرار گرفت و عکس های برتر در
روز کنفرانس در قالب نمایشگاه عکس در
معرض دید عموم قرار گرفت .
از نفرات برتر در مراسم اختتامیه تقدیر شد .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

کارگران ساختمانی مازندران
چکاب سالمت می شوند

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران گفت که براساس تفاهمنامه
چند جانبه بین دانشــگاه علوم پزشــکی و ســازمان نظام مهندسی
ساختمان مازندران تمام کارگران ســاختمانی این خطه شمال کشور
تحت معاینه پزشکی قرار می گیرند.
قاسم جان بابایی در حاشیه کنفرانس ملی ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
در محمود آباد مازندران در گفت و گو با خبرنگار نشریه کنفرانس افزود :
دانشگاه علوم پزشکی مازندران آمادگی دارد تا با به کارگیری نیروهای
مجرب بهداشتی و درمانی نســبت به معاینه این کارگران اقدام کند.
وی اضافه کرد  :به دلیل ازدیاد کارگران ساختمانی مازندران باید سازو کاری
تهیه شود که بتوانیم کارگران را براساس اولویت ها مورد چکاب قرار دهیم.
جــان بابایــی افــزود  :ســازمان نظــام مهندســی و یــا انجمن
کارگــران ســاختمانی اســتان مــی تواننــد ســاز و کار چگونگی
معاینــه کارگــران را تدویــن و در اختیار دانشــگاه علوم پزشــکی
قــرار دهند تا بتوانیــم ایــن کار را در کمترین زمــان انجام دهیم.
وی اظهارداشــت  :البته بخش زیادی از کارگران ساختمانی مازندران
تحت پوشش پزشکان خانواده قرار دارند و قطعا به صورت فصلی مورد
معاینه قرار می گیرند.
وی گفت کــه کارفرمایان و پیمانکاران در واحدهــای کارگری باید
بهداشت را در محیط کارشان رعایت کنند تا فشاز زیادی به کارگران
در واحدهای کاری وارد نشود.
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HSE

با شرکت کنندگان کنفرانس
برگزاری کنفرانس ،زمینه ساز اجرای مباحث ایمنی

توجه به برگزاری دوره های آموزش مهندسان

حســین اشــرفی در گفت و گو با خبرنگار ما در ارتباط با برگرازی
کنفرانــس HSEدر اســتان مازندران اظهار کــرد :برگزاری این
کنفرانس میتوانــد زمینه را برای اجرای مناســب مباحث ایمنی
ساختمان فراهم کند و باید برنامه ریزی شود که تا این کنفرانسها
در مدت زمان کوتاهتر برگزار شود.
همانطور که علم و تجهیزات روز به روز در حال پیشــرفت اســت.
تخصصها هم باید به روز و کارآمد و مطابق با نیازهای روز باشد.
این همایش باید هر  6ماه یکبار برگزار شود و برگزاری کالسها باید
تداوم داشته باشد تا زمینه کاهش مناسب حوادث ساختمانی فراهم شود.
عضو نظام مهندسی ساختمان مازندران در ارتباط با عدم اجرائی مباحث
ایمنی در ساخت و ساز گفت :مدیران مسئول به وظایف خویش عمل
نمی کنند و اگر ضابطه جایگزین رابطه شود مشکالت برطرف میشود.
برخــی از مدیــران تخصصی در حــوزه فعالیت خویــش ندارند
بــه همیــن دلیــل در اجرا بــه صورت جــدی مشــکل داریم.
قانــون به انــداز کافی در کشــور وجــود دارد ولــی در اجرا به
دلیــل عــدم توانمندی مدیــران با مشــکل مواجه میشــویم.

ســعید بهــرام نــژاد در گفــت و گــو بــا خبرنــگار مــا اظهار
کــرد :کیفــت برگــزاری کنفرانــس بســیار خــوب بــود.
دورههای آموزش مهندســان ناظر نیز باید مــورد توجه قرار گیرد،
حساسیتها در این بخش باید تقویت شود.
عضو نظام مهندســی ساختمان شــرکت کننده در کنفرانس ملی
 HSEتاکید کرد :عوامل انسانی در کاهش حوادث ساختمانی بسیار
موثر است که این موضوع بی ارتباط به مباحث فرهنگ سازی نیست.
کارگــران مهارت الزم بــرای فعالیت در این محیــط را ندارند از
طرفی فرهنگ اســتفاده از لوازم ایمنی در بین مهندسان ،کارگران
و مهندسان ناظر وجود ندارد.
بهرام نژاد یادآور شد :سختگیریهای قانونی در عدم رعایت مباحث
ایمنی وجود ندارد و جهت رعایت مباحث مربوط به  HSEنیاز به
همراهی همه جانبه دارد.

برگزاری کنفرانس نقطه مثبتی در عملکرد سازمان

اثرگذاری کارگاه های علمی

کاوه در گفت و گو با خبرنگار ما در ارتباط با نحوه پذیرش و هماهنگی
کنفرانــس ،افزود :در ابتدا برخی ناهماهنگی وجود داشــت ولی با
تالشهای انجام شده روند برگزاری همایش رو به بهبودی رفت.
به دلیل مشارکت مناسب مهندسان که انجام شد ،کیفیت برگزاری
کنفرانس مناسب است.
مدرسهای خوبی برای کالسهای آموزشــی در نظر گرفته شد.
وی در ارتباط با مشــکالتی در مباحث ایمنی ساخت و سازها وجود
دارد ،افزود :بنده بیشــتر شــاهد بودم که کارگران کمتر نسبت به
استفاده از لوازم ایمنی اقدام میکنند.
کارفرماهــا اقــدام بــه خریــد لــوازم ایمنــی میکننــد ولی
اعتقــاد بــه اســتفاده از لــوازم چنــدان جــدی نیســت.
باید نظارتها در این بخش تقویت شود ،گفتمهندس کاوه انتظار است
که دغدغه مباحث ایمنی در بین همه اقشار دست اندر کار ساختمان
نهادینه شود و آموزش کارفرمایان باید به صورت جدی پیگیری شود.

کاظم خرسندی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد :سهل انگاری در
عدم رعایت مباحث  HSEتنها مربوط به فعاالن ساخت و ساز نیست.
 HSEبایــد به صورت دغدغه جدی تبدیل شــود و رعایت این
موضوع به نفع توسعه کشور است.
این موضوع تنها مربوط به ایمنی نیست ،توجه به یک بخش نباید
باعث غفلت در سایر بخشها شود.
به صورت قانونی باید مباحث  HSEدر در ســطح کشور نهادینه
شــود ،و این درحالی است که در بســیار از پروژهها بزرگی نشان از
اقدامات مربوط به  HSEدیده نمیشود.
 HSEامری ناشــناخته در بســیاری از پروژههای بزرگ اســت.

صمد کریمی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد :مباحث ایمنی
بســیار خوب است و باید سریعتر شروع میشد .در ارتباط با HSE
باید وقت بیشتری صرف شود.
غیر از موارد ایمنی باید به سایر بخشهای این کنفرانس توجه جدی
شود و نقش محیط زیست در ســاخت و سازها باید به صورت اثر
گذارتر مشخص شود.
مباحث این کنفرانس باید پیگیری شود وبازخوردها نیز تهیه و نسبت
به پیگیریهای جدی تر باید اقدام شود.
دبیرخانه مبحث دوازده باید مباحث مربوطه را به صورت مدوام پیگیری
گفت :دغدغههای این دبیرخانه در ســطح اســتانها پیگری شود.

ارســان فالحتی در گفت و گو بــا خبرنگار ما در ارتباط با کیفیت
برگزاری این کنفرانس اظهار کرد :نحوه مدیریت این کنفرانس بسیار
مناسب بود.
وی تصریح کرد :اگر مباحث ایمنی در ساختمان رعایت شود بسیار
عالی است ولی به اینگونه مباحث توجه نمیشود.
درارتباطبامباحثایمنیبایداعدادوارقامیدرپروژههادرنظرگرفتهشود.
پیمانــکاران به دلیل هزینه بر بودن مباحــث ایمنی چندان زیربار
تعهدات ایمنی نمیروند.
بــرای توجه به مباحث ایمنــی تســهیالتی در پروژههای دولتی
اختصاص داده شود.

مشارکت مناسب مهندسان

مبحث  HSEدر سطح کشور نهادینه شود

مباحث کنفرانس پیگیری شود

مدیریت مناسب کنفرانس

شــاهپور علیزاده در گفت و گو با خبرنگار مــا در ارتباط با کیفیت
برگزاری دورهها گفت :انتظار بود زمان بیشتری برای برگزاری این
دوره دیده میشد.
ن شرکت
کارگاه های برگزار شــده در کنفرانس اثرگذار بوده و ذه 
کنندگان را به سمت مسائل ایمنی به خوبی سوق میدهد ولی زمان
برگزاری کالس بسیار کوتاه است.
این مهندس در ارتباط با مباحث ایمنی ،گفت :قوانین به اندازه کافی
وجود دارد ولی میزان تبصرهها بسیار زیاد است ،قوانین خیلی سفت
و سختی برای اجرا وجود ندارد ،تبصرهها باعث میشود که قوانین
به درستی اجرا نشود.
به دلیل اینکه همه دوست دارند از ساخت و ساز بهره مناسبی ببرند
چندان توجهی به مباحث ایمنی ندارند.

اس ای) نیاز به فرهنگ سازی دارد و این کار باید برای مهندسان و
کارگران به طور همزمان انجام شود.
نبود فرهنگ ایمنی باعث شده تا کارگران و مهندسان ساختمانی در
رعایت ایمنی در کارگاه ها غفلت کنند.

تداوم برگزاری کالس های ایمنی
مریم تسلیمیان با اعالم اینکه برگزاری کنفرانس بسیار مناسب بود،
اظهار کرد :کالسهای ایمنی بسیار اثر گذار بود و باید این کالسها به
صورت مداوم برگزار شود .باید به اطالع رسانی در برگزاری کالسها
توجه بیشتری شود تا مهندســان در همه کالسها شرکت کنند.
این عضو نظام مهندسی شرکت کننده در کنفرانس HSEدر ارتباط
با عدم همکاری کارفرمایــان ،گفت :کارفرماها اطالعات کافی در
مباحث ساختمانی ندارند.
بــه دلیــل عــدم دقــت نظــر در مباحــث ایمنــی از جانــب
کارفرمایــان ،امــکان توجیــه کــردن آنها هــم وجود نــدارد.
برای نهادینه کردن مباحث ایمنی باید قانونگذار کمی سختگیرانه
تر با کارفرما برخورد کند.
برخی از افرادی که یک بار ساختمان میسازند تا حدودی در ارتباط
با مباحث ایمنی دغدغه دارند ولی سازندگان حرفهای چندان اعتقاد
به مباحث ایمنی ندارند.
عدم آشنایی مهندسان با مزایای HSE
مهدی نباهتی در گفتگو با خبرنگار مــا از برگزاری این کنفرانس
آموزشی ابراز رضایت کرد و گفت برگزاری این رویدادهای آموزشی
باعث افزایش سطح آگاهی جامعه مهندسان ساختمانی با مزیت های
رعایت ایمنی؛ بهداشت و محیط زیست در ساخت و ساز خواهد شد.
اکثر مهندسان ساختمانی با مزایای رعایت ایمنی ،بهداشت و محیط
زیست در واحدهای ساختمانی آشنایی ندارند و غفلتشان از این کار
باعث می شود تا خسارت های جبران ناپذیری را متحمل شوند.
رعایت مبحث مقررات ملی ساختمانی به خصوص مبحث  ( 12اچ

فاطمــه رنجبر گفت :برگزاری کالس های آموزشــی ایمنی برای
مهندســان ســاختمانی نیاز ضروری بود که از سوی سازمان نظام
مهندسی مازندران انجام شد.
فاطمه رنجبر در گفت و گو با خبرنگار نشریه کنفرانس ایمنی ،بهداشت و
محیط زیست افزود :باید دوره کالس های آموزشی در قالب کنفرانس
ها افزایش یابد تا مهندسان به صورت عملی با خطرات ناشی از رعایت
نکردن مباحث مقررات ملی به خصوص اچ اس ای آشــنا شــوند.
تاکنون کمتر مهندســان ساختمانی در چنین کالس هایی شرکت
کردند و این دوره نقطه مثتبی در عملکرد نظام مهندسی ساختمان
مازندران است و با ید به صورت مستمر ادامه داشته باشد.
در شرایط فعلی ایمنی در کارگاه های ساختمانی کمتر رعایت می
شود و نهادینه شدن این کار نیاز به فرهنگ سازی و آموزش دارد.
ایمنی به مطالبه جدی فعاالن ساختمانی تبدیل شود
مهدی قلی پور در گفت و گو با خبرنگار ما در ارتباط با میزان رضایت
منــدی خویش از برگزاری کنفرانس در محمودآباد اظهار کرد :باید
آگاهی افراد فعال در حوزه ساخت و ساز را افزایش دهیم.
آگاهی مهندسان اعم از مجری ،ناظر و طراحان ساختمانی در کاهش
حوادث باید افزایش پیدا کند.
بســیاری از فعاالن ســاختمان نســبت به خطرات آگاهی ندارند
و برخیهــا هــم به ایــن موضوعــات توجــه چندانــی ندارند.
عدم اطالعات از نحوه دســتگاهها در حوزه ساخت هم زمینه ساز
حوادث میشود .وی با اعالم اینکه استفاده برخی از لوازم ایمنی در
محیط کار توســط فعاالن مورد استقبال قرار گرفت ،گفت :به نظر
میرسد باید نیاز سنجی مناسبی نسبت به وسائل مورد نیاز در ساخت
و ساز انجام شود.
آموزشهــا بایــد جــدی و بــه صــورت دورهای برگزار شــود.
ســیمنارها باید به صورت فصلی برگزار شــود تا ایمنی در سطح
کارگاههــا بــه مطالبه جــدی فعاالن ســاختمانی تبدیل شــود.
وی در پایــان از عوامــل برگزار کننده ایــن کنفرانس تقدیر کرد.
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در ایــن حــوزه باید تــاش کنیم که
مباحث ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
به صورت جدی مــورد توجه قرار گیرد.
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موثر در جهــت کاهش وی با اشــاره به بررســی صورت گرفته در خصوص ســطح آگاهی دستاوردهای مهم این کنفرانس در راستای کاهش حوادث کار بوده است.
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حوادث کار بوده اســت .شــرکت کننــدگان از مقوله  HSEگفت :حســب بررســی صورت رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به اعتبارات صرف شده
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نظامÓمهندســی ســاختمان و نیــز با توجه بــه ابعاد اجتماعــی و اقتصادی موضــوع ،در جهت از محل وجوهات پرداختی جهت ثبت نام شرکت کنندگان و حامیان مالی
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مازندران  ،با اشــاره به برگزاری مطلوب کنفرانس ملی  HSEدر طی نهادینه شــدن مبحــث «ایمنی  ،بهداشــت و محیط زیســت» در کنفرانس به ارزش تقریبی سه میلیارد ریال و اعتبار بودجه مصوب مجمع
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روزهای پنجم و ششم دی ماه اظهار داشت :برگزاری این کنفرانس با کارگاه های ســاختمانی برنامه های این حوزه تداوم خواهد داشــت .عمومی به ارزش یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال تامین شد.
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فرصت افزود :ارائه جزئیات برنامه ها و هزینه های کنفرانس در مجمع
¸~که
کشور
 1000میهمان و شرکت کننده را به همراه داشت ،گام موثری در آغاز کار با برگزاری  9کارگاه علمی در حوزه «ایمنی  ،بهداشت و محیط زیست « عمومی سازمان حضور تمامی اعضا ارائه خواهد شد.
دبیرخانه مبحث دوازدهم در مازندران و کاهش حوادث کار بوده است .همراه بود که با بهره گیری از اساتید برجسته اعم از دکتر منوچهر شیبانی وی با تاکید بر رویکرد سازمان در پاسخ گویی به افکار عمومی به ویژه
وی با اشاره به جایگاه آموزش در سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار  ،دکتر اصابتی  ،دکتر نصیر احمدی و دکتر روانشادنیا ،این کنفرانس تاثیر جامعه مهندسی اظهار داشت :هیأت مدیره سازمان با رویکرد پاسخ گویی
داشت :ارتقاء دانش فنی و کیفیت کار شاغالن در بخش های مهندسی بسزایی در انتقال دانش و مفاهیم به جامعه مهندسی کشور داشته است  .به افکار و شفاف سازی فعالیت های سازمانی و پیگیری مطالبات جامعه
ساختمان از اهداف اصلی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است و وی با اشــاره بــه برگزای نمایشــگاه جانبــی دو روزه در کنفرانس مهندســی آماده دریافت هرگونه نظر و پیشنهاد در حوزه های مختلف
برگزاری کنفرانس ملی با رویکرد آموزشی و فرهنگی در راستای دستیابی ملــی  HSEاظهار داشــت :در راســتای ماده 73آییــن نامه اجرایی سازمانی از طریق سامانه مربوط در وب سایت سازمان می باشد.

برگزاری کنفرانس ملی  HSEگامی موثر در جهت کاهش حوادث کار بوده است

