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سايت جامع دانشجويان و مهندسين عمران 
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سمينار آموزشي  

تخريب روشها و ايمنـي  بررسي
در ساختمانـها در ساختمانـها 

)ويژه مهندسان ناظر و مجري(

رياحیمهندس اميدرضا : ارائه دهنده

معرفي ارائه دهنده اميدرضا رياحي

گرايش مهندسي و مديريت ساخت–كارشناس ارشد عمران 

دانش آموخته دانشكده فني دانشگاه تهران

(HSEQ)محيط زيست –بهداشت –ايمني –مدرس و مشاور سيستمهاي مديريت كيفيت 

از وزارت كارآموزشهای عمومی ايمنی داراي پروانه صالحيت و تاييديه  

از وزارت كارايمني ساختمان در زمينه مشاور حفاظت فني و خدمات ايمني داراي پروانه صالحيت و تاييديه 

داراي پروانه صالحيت آموزش مديريت كيفيت از سازمان ملي استاندارد ايران

وزارت كار–عضو كميته تدوين و بازنگري آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني 

گردآورنده و تدوين گر كتاب مجموعه قوانين و مقررات ايمني در پروژه هاي اجرايي

سابقه كاري اجرايي و مديريتي در شركتهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور۱۴داراي 

و مديريت كيفيت HSEدوره و كارگاه آموزشي در زمينه چهارصد برگزاري بيش از 

)۸۹آبان  -  ۸۷آذر  –خانه عمران ( دبير و عضو كميته علمي اولين و دومين همايش ملي ايمني در كارگاه هاي ساختماني 

)۹۱مهر –دانشگاه صنعتي اميركبير ( دبير نخستين همايش ملي مهندسي تخريب در صنعت ساختمان 

)۸۹بهمن –۸۷دي ماه –وزارت كار و امور اجتماعي (  HSEعضو كميته علمي اولين و دومين همايش ملي 

ه  ا لل ا ل   ال ا  ان ا  كنف ش ا داث د  ن ا ت د  د ل فن   ا نه  دد د ز ت ا  ان  خن قاالت  

Riahy.or@Gmail.comE‐mail 

http://Riahy.Persianblog.irWeblogs

http://www.facebook.com/riahi.omid

Ir.linkedin.com/in/omidriahi

0484- 249 - 0912

مقاالت و سخنراني هاي متعدد در زمينه مسايل فني و مديريتي در صنعت احداث در همايشها و كنفرانسهاي ملي و بين المللي ارايه 
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محيطدرسالمتوايمنمسائلزمينهدرافزايهمواطالعاتتبادلهدفباگروه  محيط در سالمتي و ايمني مسائلزمينهدرافزاييهمواطالعاتتبادلهدفباگروهي
زيست محيط به توجه و زندگي و كار

 و مقاالت - مقررات و قوانين   - آموزنده و متنوع مطالب - اخبار دريافت به تمايل اگر
 حوزه در نمايشگاهها و سمينارها اخبار -شغلي فرصتهاي - آموزشي فيلمهاي - نرم افزارها
HSEQ بپيونديد ايمني اول گروه به و مراجعه زير آدرسهاي از يكي به داريد

http://groups.google.com/group/Safety_First

http://groups.yahoo.com/group/Safety‐First

http://www.facebook.com/groups/safetyfirst.ir

مطالب و سرفصلها

كشور در ساختمانها تخريب موجود وضع به نگاهي

تخريب مقوله به كشورها ساير رويكرد

تخريب تكنيكهاي و روشها

آن كليدي نكات و ايمن تخريب براي الزم اقدامات يزم نريببر يوي ني

تخريب و بيمه

راهكارها و پيشنهادها
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 ملي همايش نخستين
صنعتدرتخريبمهندسي ي رريبه
 پنجشنبه تاريخ در ،ساختمان

 محل در 1391 مهرماه 27
  با اميركبير صنعتي دانشگاه

 نگرش و رويكرد تقويت هدف
 تخريب به مديريتي و مهندسي

آ وموجودوضعشناسيآسيب و
 كاربردي علمي، راهكارهاي ارائه

.شد خواهد برگزار اجرايي و

حاميان معنوي همايش
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مسائل و مشكالت موجود در حوزه تخريب
مهندسي و فني نگرش فقدان

تخريب عمليات  و فرايند مديريت و ريزي برنامه عدم

ا ا ش ن ان تخ ا تخريب استاندارد های شيوه نبود

نوين متدهاي و روشها بكارگيري عدم و سنتي تفكر وجود

موجود نامه هاي آيين و الزامات در ضعف

زيست محيط و سرمايه ها انساني، نيروي بر تخريب سنگين تبعات

ساختمانها تخريب برای  خاص دستورالعملهاي و ضوابط نبود

 تخصصي شركتهاي و موسسات كمبود و فقدان

ذيصالح كار نيروي كمبود و فقدان

ذيربط سازمانهاي و دخيل عوامل توسط تخريب فرايند بر كافي نظارت عدم

)همجواري ها ( ساختمانها صفر عرضي فاصله و زمين قطعات کوچک اندازه

...
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همجواري ها
) خشتي / سنگي / آجري ( بنايي مصالح ساختمان هاي

  مناسب فني مشخصات فاقد -  مالت با آجري يا سنگي مصالح
مقاومومناسبعناصرفاقد مقاومومناسبعناصرفاقد
قائم و افقي كالف هاي فاقد
يكپارچه و صلب ديافراگمي سقفهاي فاقد

)زياد قدمت بعلت( هوازدگي و فرسايش پوسيدگي، دچار استفاده مورد مصالح
  نبوده مناسبي ديوارنسبي داراي معموالً

نيستند بهرمند مستحكم و منسجم شالوده از
جذبيچاهبصورتفاضالبسيستم م وربي بيچب ج
 يا و بوده مشترك تخريب دست در ساختمان  با مرزي ديوار هاي از بخشي
.مي باشد بزرگ بازشو هاي يا و كم ضخامت داراي
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ماده ۳۲

ماده ۴۵
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تخريب مقوله به كشورها ساير رويكرد

است مديريت و ريزي برنامه داراي تخريب عمليات

درخواست
انتخاب پيمانكار

ارزيابي ريسك

تخريب روش تعيين

تخريب برنامه تهيه و

تخريب انجام

آن بر نظارت و

بازيافت
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برنامه ريزي
اوليه هاي بررسي -۱

ميداني بازديد - ۱- ۱ ي يب ي

سازه اي بررسي - ۱- ۱

تخريب روش تعيين -۲

ريسك ارزيابي -۳

تخريب اجرايي برنامه تهيه -۴

ساختمان از ميداني بازديد -۱-۱

بنا فرسودگي و قدمت طبقات، تعداد ساختمان، موجود وكاربري برداري بهره تاريخچه
ها دسترسي ،)چاهها – انباري ( فضاها و موقعيتها اقليمي، شرايط محيطي، شرايط

لگ نخاله تخليه و تخريب هنگام در سايت به دسترسي
اثرات بررسي و سازه ها و ساختمانها ساير با  مشترك امكانات و پيوستگي و ارتباط بررسي
رطوبت و ترك بررسي
)فاضالب سيستم - برق انتقال خطوط ( آنها بمنظوركنترل عمومي تاسيسات و سرويسها شناسايي
نگهدارنده ديوارهاي زمين، شيب و سايت شرايط تعيين
عمومي فضاي در آن تاثير و ساختمان ارتفاع

كك سرپوشيده راهروي كشي، حصار به نياز ترافيكي، تاثيرات و اطراف ترافيكي شرايط و پياده روها
برقي و مكانيكي تاسيسات وضعيت
ترافيك لرزش، وخاك، گرد سروصدا، به مجاور ساختمانهاي حساسيت

 بنا در استفاده مورد آميز مخاطره مصالح / اشتعال قابل مواد /شيميايي مواد وجود
آب آلودگي امكان و زهكشي شرايط /محيط زيست بر تخريب فرايند تاثير

بازيافتي مصالح از مجدد استفاده امكان بررسي
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بررسي ارتباط و پيوستگي و امكانات مشترك  با ساير ساختمانها و سازه ها و بررسي اثرات

سازه اي بررسي - ۲- ۱

است سازه اي دانش و درك نيازمند اصولي تخريب

ي ر
) تركيبي -فلزي – بتني – آجري ( اسكلت نوع

)وجود عدم يا وجود( سازه اي سيستم مشخصات
ساخت و اجرا روش
As / موجود محاسبات و ها نقشه Built

سازه پايداري
ساختمان در شده بكاررفته مصالح و مواد

سازه قسمتهاي جز به جز بررسي و بازرسي يي
) مورد حسب ( اي سازه تحليلهاي انجام
بادبندها -  غيرباربر و باربر ديوارهاي ماهيت – ستونها – شاهتيرها و تيرها - تيرريزي جهت

سازه اي عناصر در ايراد يا و خرابي نوع هر
ساختمان ضعف و قوت نقاط شناسايي
) نورگيرها - تابلوها – سايبانها ( آنها استحكام و عناصرالحاقي و غيرسازه اي اجزا وضعيت
بالكنها -  طره اي قسمتهاي وضعيت
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تهيه گزارش پيش از تخريب

ي ساختمان پايداري وضعيت ريو ي پ

مجاور تاسيسات و بناها پايداري وضعيت

  صورت دوره اي و مداوم صورت به بايد بررسي ها تخريب، عمليات حين در :توجه
.گردند تهيه مرتبط گزارشهاي و گرفته

دستي روشهاي

مكانيكي روشهاي

روشها ساير ر
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اوليه اقدامات اوليه اقدامات

تخريب جزئيات و ها نقشه

ريسك كنترل راهكارهاي و روشها

تخريب روش گام به گام

اضطراري شرايط در واكنش برنامه

بازيافت و پسماند مديريت

است تخريب برنامه تهيه و طراحي نيازمند ايمن تخريب
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پيش از انجام

انتخاب پيمانكار تخصصي و مجرب

ن ايمن اشخاص  ده( تام وهاي س پوش )استفاده از حصارها، مناطق حايل، راه )استفاده از حصارها، مناطق حايل، راهروهاي سر پوشيده( تامين ايمني اشخاص 

استفاده از عاليم هشدار دهنده اطراف حصارها و در ورودي ها  

تامين دسترسي ها و محلهاي ورود و خروج امن

تامين ماشين آالت، تجهيزات و ابزار آالت الزم و رانندگان و اپراتورهاي حرفه اي

)اجرايي و نظارتي ( تامين نيروي انساني باصالحيت و آموزش ديده 

)تجهيزات حفاظت فردي (   PPEتامين   

)با همكاري سازمانهاي ذيصالح ( قطع و كنترل سرويسها و تاسيسات عمومي 

بكارگيري سازه هاي نگهبان و شمع هاي موقتي براي ساختمانهاي ناپايدار

آمادگي براي واكنش در شرايط اضطراري

)آژير( سيستم هشدار به كارگران و مجاورين 

)هشدار –درخواست –اطالع رساني –بررسي  (تعامل با همسايگان 
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مباحث مديريتي
)به علت باال بودن ريسك ( قوي  HSE/مديريت ايمني

زمانبندي انجام كار/ مديريت جبهه هاي عملياتي

مسئول تخريب ذيصالح/ حضور تمام وقت مسئول ايمني

آموزشهاي درجا براي كارگران 

انضباط كارگاهي فوق العاده

ان ل آمار كارگ ت و كنت ثبت و كنترل آمار كارگرانث

PPEاستفاده از 

مباحث فني
عمومي

:ايمني و بهداشت كار:ايمني و بهداشت كار
ماشين آالت و ابزار

داربست بندي و نردبانها
كار در ارتفاع

جوشكاري و برشكاري
حريق

وفضاهاي محدود و محصور
الكتريسيته
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مباحث فني
اختصاصي

رسبك سازي و تقليل بار ب يل و زي ب
و خارج نمودن از كارگاه...) كانال كولر و–دربها و پنجره ها ( جمع آوري اجزا غير سازه اي 
و قابل اشتعال...) آزبست ، سرب و ( جمع آوري مواد مخاطره آميز 

رعايت اصل اساسي تخريب
انجام تخريب تدريجي

جلوگيري از تخريب و ريزشهاي سنگين و ناگهاني
بارهاي ثقلي/ فشارهاي جانبي / كنترل ضربات 

در قسمتهاي مشترك با ساختمان مجاور، تخريب و برداشت  با روش ها و ابزار های بدون ضربه صورت  :  توجه (  وو ر ز ش ر ر ر
)گيرد

جلوگيري از انباشت نخاله ها در پاي ديوارها و روي سقفها
كنترل و پوشش قسمتهاي باز

تخليه نخاله ها با استفاده از شوتها
مرطوب كردن محيط با آب
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نظارت مداوم توسط اشخاص ذيصالح  

داراي اطالعات فني كافي ، تشخيص نقش و اهميت اجزا 

مختلف سازه اي 

ا ا آن ز ات و ا خاط ا  شناسايي مخاطرات و ارزيابي آنهاشنا

استفاده از چك ليستها

حصول اطمينان از رعايت اصول تخريب

جلوگيري از بروز شرايط و اعمال مخاطره آميز

پايش مداوم ساختمان و ساختمانهاي مجاور

تغيير شكلها–تركها  - كنترل و پايش نشستها

مستندسازی فرايند تخريب
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روشهاي تخريب

دستي روشهاي

مكانيكي روشهاي

روشها ساير ر
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رويكرد آيين نامه هاي بين المللي

دستيروشهاي 
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/...  برشابزار / جك / تخريب توسط دست و با استفاده از چكش بادي 

:كاربردوويژگيها
گستردهكاربردداراي•
 شهري مناطق در موثر•
حساسيت بودن باال موارد در•
مجاور ساختمانها با ارتباط وجود•
پايين انجام سرعت•
ا• ان تفاعااخت نا ا پايينارتفاعباساختمانهاي•
انساني نيروي براي باال ريسك و مواجهه•

:شروط اساسي روش تخريب دستي

استحكام محل كار  -۱
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يكي بر سر شاخه، بن مي بريد

:شروط اساسي روش تخريب دستي

تسلط تخريب چي بر موقعيت - ۲
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كاهش مواجهه افراد با تخريب

با ماشين آالت ساختمانيتخريب 
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توجه به اصل تخريب با ماشين آالت

)تسلط ماشين آالت بر ساختمان ( 

)پيكورها(بوسيله چكشهاي مكانيكي تخريب 
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آزاد سقوط                                   نوساني حركت

)گوي(با وزنه تخريب 

تخريب هاي انفجاري
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بوسيله كابلكشش 

روشهاساير 

زنی مته - برشكاري

شونده منبسط مواد

... و حرارتی روشهای
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روشي نوين براي تخريب ساختمان در ژاپن



Riahy.persianblog.ir

٢٧

تخريب و بيمه و تخريببيمه
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) منازل مسكوني(هاي مسكوني تخريب ساختمان خسارتهايي كه در بيمه 
:تحت پوشش قرار مي گيرد عبارت است از

ريبخسارتهاي معلول آتش سوزي ناشي از تخريب - ز ي وزي ش ول ي ه ر
خسارتهاي از بين رفتن و زير آوار قرار گرفتن  -
خسارت به ساير اماكن اطراف -
وسايل زندگي داخل ساختمان ها و ساكنين اطرافخسارت به  -
)جاني و مالي(خسارات شخص ثالث  -
مسئوليت مدني كارفرما -
مسئوليت مدني كاركنان -
پاكسازي محل و بازيافت مواد -
محيطيزيست مسايل ‐
‐...

مواردي خارج  از شمول بيمه و تعهد بيمه گر

اك ا ا ات ا ش تشعشعات اتمي  و مواد راديو اكتيوتش

سرقت به دنبال وقوع تخريب ساختمان

اسناد، فلزات قيمتي به هر شكل، جواهرات و مرواريد، سنگهاي قيمتي  
زيسوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطي و همچنين هزينه بازسازي نقشه،  ز ب زي ين چ و ي خ و و ر ر و

جمع آوري مجدد اطالعات و يا تنظيم دفاتر بازرگاني
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تحقق خطرات موضوع بيمه نامه چنانچه ناشي از هر يك از حوادث و وقايع زير باشد،  
:تحت پوشش بيمه نامه نخواهد بود، مگر آنكه صراحتاً خالف آن شرط شده باشد

.اقدامهاي احتياطي مقامات نظامي  و انتظامي براي كاهش اثرات تخريب ساختمان
.انفجار مواد منفجره مانند ديناميت، تي ان تي و باروت براي تخريب ساختمان

.گاراژي كه از خانه جدا است
، قايق ها، )اتوموبيل، كاميون، موتورسيكلت، ماشين هاي چمن زني(وسايل نقليه موتوري 

.تريلرها
.نرده ها، ايوان يا حياط، گردشگاهها، مناظر طبيعي، سيستم هاي آبياري

.خاكبرداري، خيابان بندي كردن و سيستم هاي آبياري
ها كا ها ك تال ك شها ش ف ظ آالت ل له از شخ ال ا از برخي از اموال شخصي از جمله بلورآالت و ظروف شيشه اي، كريستال، عكس ها، كارهاي خ

.هنري، سفالگري، ظروف چيني و آثار هنري
آسيب ها و خساراتي كه به زمين وارد مي شود به جز بخشي از هزينه هاي مربوط به 
.هزينه هاي مهندسي زمين و يا تثبيت زمين كه صراحتاً در بيمه نامه ذكر شده باشد

.استخرهاي شنا و چشمه هاي آب معدني و حمام هاي آب گرم
.چترها و يا سايبان ها و پوشش هاي ديگري كه در پاسيو يا حياط منازل مجاور مي باشد

فرانشيز

ز  تعهدي بيمه گر كه است خسارتياوشدهبيمهمبلغازدرصديفرانشيز هرروغزرر
  مي شود پيشنهاد فرانشيز نرخهاي انواع بيمه نامه ها در .ندارد آن جبران در
  اعمال از اصلي هدف .مي باشد %25 و %15 و %10 مثال عنوان به كه

 تخريب از ناشي مالي بار و هزينه ها از بخشي كه اينست فرانشيز
ا گكگگذاا ا  توانگري وضعيت در بيمهشركتوگرددبيمه گذارعهدهبهساختمان
.گيرد قرار بهتري
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بازيافت و 
مديريت پسماند تخريب
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پيشنهادها و راهكارها

 در تخريب حوزه در مسئوليتها و وظايف تعيين و كار گردش و سيستم تبيين

) فني و مديريتي بعد دو در ( شهري ساز و ساخت

پيمانكاران و مجريان توسط تخريب هاي برنامه ارائه و تهيه به الزام

موجود ضوابط بازنگري و ساختمانها تخريب دستورالعمل تدوين

مهندسان براي تخصصي آموزشي هاي دوره برگزاري و تدوين

تخريب ايمني مسئولين پرورش تخريب ايمني مسئولين پرورش

 موسسات و شركتها اندازي راه منظور به تشويقي سياستهاي بكارگيري

تخريب تخصصي

گران بيمه خدمات از بهره گيري
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ن  ا
ی  د درت   جای  

ت ا ل و ف وه ند تیاز ل ا وه  و  ند  یاز

يگروههاي اينترنتي ر ي ي ه رو

اول ايمني
زندگيو محيط كار در ايمني براي استفاده از مطالب آموزشي و متنوع در زمينه 

روي يكي از لينكهاي زير كليك نموده و به عضويت يكي از گروهها درآييد

http://groups.yahoo.com/group/Safety‐First

http://groups.google.com/group/Safety_First  

Join These Groups



گزارش تلخي از وضعيت ایمني در برخي كارگاههاي ساختماني
امید رضا رياحي، کارشناس ارشد عمران، مدرس و مشاور ايمني

اينجا کارگاه ساختماني است، کارگاهي از نوع ساخت و ساز شهري که 
آمارها مي گویند باالترین نرخ حوادث صنعت احداث و حتي تمامي صنایع 

را به خود اختصاص داده است. 
اینجا شــباهتي به کارگاه هاي عمراني ندارد کــه در آنها کارفرما، مهندس 
مشاور )دستگاه نظارت( و پیمانکار ذیصالح حضور دارند. اینجا صاحب کار 
معنــاي مالک، دارد ولي متولي و صاحب ندارد. اینجا مجریش بالتکلیف 
اســت و از مهندس ناظر با حضور مرحله ایش انتظار نظارت ایمني تمام 

وقت مي رود؛ در این ساخت و ساز هر کسي ساز خود را مي نوازد. 
تخریب و گودبرداري را رانندگان بیل و لودر راهبري مي کنند و مدیریت 

نصب اسکلت هم بر عهده اپراتورهاي جرثقیل است. 
اینجا ماشین آالت و جرثقیلهایش تمایل عجیبي به واژگوني دارند!

اینجا بجاي مهندســي برچیدن ساختمان از واژه تخریب استفاده مي شود؛ 
عملیات تخریب نیز دامنگیر ساختمانهاي مجاور نیز مي گردد. 

اینجا در زمان گودبرداري، براي کنترل ریزش ساختمان مجاور، از تیرهاي 
چوبي و تیرآهنهاي ضایعاتي بهمراه گچ استفاده مي شود.

اینجا بسیاري از فعالیتها، شبانه صورت مي گیرد؛ آنهم با سر و صدا و گرد و 
غباري که تداعي کننده صحنه هاي جنگي است. اینجا دود قیرش به چشم 
همســایه مي رود و درختان داخل و اطرافش با دوغاب ســیمان، آهک و 

روغن سوخته از پاي در مي آیند.
اینجا رعایت حریم تاسیسات )بویژه برق( معنا ندارد.

اینجا هر وســیله  چندین کاربرد دارد؛ براي مثال از لودر عالوه بر برداشت 
خاک و نخاله، بعنوان باالبر، ســکوي کار، سایبان، منبع آب و... استفاده ها 

مي شود.
اینجا براي نصب داربســت ها و باال و پایین رفتن از اسکلت، به  شیوه مرد 

عنکوبتي عمل مي شود.
اینجا براي پیشــگیري از ســقوط بجاي نرده  حفاظتي نهایتاً از نوار خطر 
استفاده مي گردد و لبه ها و قسمتهاي باز داکتها، چشمه هاي راه پله، چالهاي 

آسانسور، داربستها و... مدام قرباني مي گیرند.
اینجا پیاده رو عمومي و بخشهایي از کوچه و خیابان تا پایان کار جزیي از 
انبار کارگاه محسوب مي گردد و خبري هم از راهروي سرپوشیده و عالئم 

و تابلوها نیست.
اینجا پوشش کارگران یادآور دوران انقالب صنعتي است. 

اینجا ضبط و ربط محیط کار معنا ندارد و بي نظمي در حد اعالست.
اینجا کارگرانش کارت مهارت که هیچ، برخي شناسنامه  هم ندارند. اینجا 
درب کارگاهش بــه روي کارگران فصلي، اتباع بیگانه و کارگراني که در 
سایر صنایع، کاري نیافته اند و صالحیت الزم را ندارند، باز باز است؛ و از 

کار نابلدان انتظار کار ایمن مي رود!
اینجا تغییر عادت بســیار بســیار سخت اســت و اجرا به شیوه سنتي بر 

بکارگیري تکنولوژیهاي نوین ارجحیت دارد.
اینجا بجاي برنامه ریزي براي اجرا، تعجیل در اجرا صورت مي گیرد.

اینجا مدیریت پروژه کمرنگ است، چه رسد به مدیریت ایمني.
اینجا به جاي شناسایي، ارزیابي و کنترل خطرات، با آنها تعامل مي شود.

اینجا ایمني را حداکثر معادل کفش و کاله و نوار خطر مي دانند و اگر هم 
مقداري تجهیزات خریداري شــود، در بخش ویژه اي در انبار یا نگهباني 
کارگاه نگهداري شده، آنهم براي روز مبادا. سختي کفشهاي ایمني باعث 
شده تا کفشهاي الستیکي و پوتین هاي سربازي ارج و قرب بیشتري داشته 

 باشند. اینجا کالههایش هم پشت گوش را زخم مي کنند.
اینجا براي همه چیز ریخت و پاش صورت مي گیرد و فقط ایمني است که 

مشمول صرفه جویي مي گردد. 
اینجا مالکان و کارفرمایانش دغدغه ایمني ندارند.

اینجا خرید بیمه مســئولیت مدني یعني ایمني. اینجا درمان نصفه و نیمه، 
بیشتر از پیشگیري طالب دارد.

اینجا اول ایمني بعد کار و HSE شعار و سرواژه قشنگي است که آنرا فقط 
بر روي تابلوي شکسته ورودي کارگاه مي توان دید.
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اینجا خبري از جعبه کمکهاي اولیه، کپسول اطفاء حریق و حداقل تسهیالت 
بهداشــتي و رفاهي نیست؛ و از ســرویس هاي بهداشتي پارک محله استفاده 
مي شود. اینجا کارگرانش همچون کارکنان شرکت گوگل)Google(، نهارشان 
را در محل کار و در کنار ابزار و تجهیزاتشــان مي خورند و همانجا استراحت 

مي کنند!
اینجا نه تنها به ایمني بلکه به بهداشت کار و محیط زیست هم کم لطفي مي 

شود.
اینجا مهندســانش، ایمني را در دوران تحصیل نیاموخته اند. اینجا طراحان با 

مفهوم طراحي ایمن بیگانه اند.
اینجا کسي از حقوق خود و دیگران خبر ندارد.

اینجا هدف از استخدام مســئول ایمني، واگذاري مسئولیت است. مسئوالن 
ایمني استخدام شــده نیز با ســاختار، روابط و ماهیت این صنعت و کارگاه، 

آشنایي کامل ندارند و مدام با کارفرما و دیگران در تعارضند.
اینجا براي اشــخاص )حقیقي و حقوقي( که تمایــل به رعایت ایمني دارند 

سیستم تشویقي وجود ندارد.
اینجا شرایط ناایمن و اعمال ناایمن به کّرات قابل مشاهده اند و بروز حادثه به  

راحتي قابل پیش بیني است. اینجا حوادثش تکراریند.
اینجا کسي از پنجاه و اندي آیین نامه حفاظت و بهداشت کار مطلع نیست.

اینجا حوادثش روزانه اتفاق مي افتد اما آیین نامه هاي ایمني اش ده ســال یکبار 
بازنگري مي شود و این آیین نامه ها حتي مدارک راهنما و تفسیري هم ندارند.

اینجا نهادها و سازمانهاي متعددي براي ایمني، آیین نامه، مقررات، دستورالعمل، 
الزامات، ضابطه و... صادر نموده اند که هیچیک ضمانت و اهرم اجرایي ندارد.
اینجا قوانین و مقررات دور زده مي شوند و قانون گریزي در آن وصف ناپذیر 
اســت. اینجا توپ مسئولیت بخوبي پاس کاري گردیده و در دست نوشته ها، 

کلیّه ي )با تشدید بخوانید( مسئولیتهاي ایمني به طرف دیگر واگذار مي شود.
اینجا قراردادها شــفاهیند و صوري؛ و در این شــرایط، الزامات قانون کار و 

خواسته هاي آیین نامه ایمني امور پیمانکاري قابل پیاده سازي نیست.
اینجا تکمیل و ارســال فرم گزارش حادثه تامیــن اجتماعي معنا ندارد، چرا 
که ســري که درد نمي کند را دســتمال نمي بندند! و حتي حــوداث را براي 
عبرت آموزي و پیشگیري از تکرار مجددشان در آینده، ثبت هم نمي کنند چه 

رسد به بررسي.
اینجا در صورت بروز حادثه، دوســتان و همــکاران حادثه دیده، با اقدامات 
خودسرانه شان، بجاي امدادرساني، آسیب را تشدید مي نمایند و مصدوم را از 

چاله درآورده و به چاه مي افکنند.
اینجا بازرسان اداره کار را با عنوان بازرس حادثه مي شناسند نه با نام بازرس کار.
درحال بررسي وضعیت اسف بار ایمني این کارگاه بودم که ناگهان صداي داد 
و فریاد کارگران بلند شد، به سمت آنها دویدم. کارگري از داربست سقوط و 
در دم فوت کرده بود. شرایط نشان مي داد نه حفاظي در سکوي کارش نصب 
شده بود و نه وسیله و تجهیزي همراه داشت. برادرش زاري کنان داد مي زد که 

جواب زن و فرزنِد در راهش را چگونه بدهد.
ناگهان از خواب  پریدم. کابوس تلخي بود. کارگاهي که در خواب دیدم بیشتر 
به کارزار شــباهت داشت تا محل کار. مطئن شدم که این کارگاه در کشوري 
واقع شده که مسئوالن و دست اندرکارانش اقدامي عملي براي وضع ایمني و 
بهداشت آن انجام نداده اند و یا راهکارها و سیاستهایشان اجرایي نبوده است.

مطمئناً اگر در کشــور ما، چنین کارگاه یا کارگاههایي مشاهده مي شد، تمامي 
متولیان دست در دست هم نهاده و حداقل اتفاقات زیر مي افتاد:

براي آن، شرایط اضطراري و بحران اعالم مي کردند.
هفته  یا ماهي را به عنوان هفته یا ماه ایمني در کارگاههاي ســاختماني تعیین 

مي نمودند.
وزارتخانه ها، نهادها و ســازمانهاي دولتي و غیردولتي )بویژه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعي، وزارت راه و شهرســازي، وزارت کشــور، سازمانهاي 

نظام مهندسي ساختمان و شهرداري ها( با همکاري و هماهنگي یکدیگر 
طرحها و برنامه هاي بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت براي آن تعریف 

و نسبت به پیاده سازي آنها اقدام مي کردند.
صدا و ســیما، از تبلیغات خود کاسته و به فرهنگ سازي در این زمینه 

مي پرداخت.
اهرم هاي کنترلي نظارتي مشــخص و ضمانتهاي اجرایي جدي گرفته 

مي شد.
آموزشهاي ایمني عوامل دخیل در ساخت و ساز جدي تر گرفته مي شد.
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