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 ساختمانی حوادثبرای  پیشگیرانه عامل مانساخت ایمنی پلیس پیشنهادی طرح

 

 

  رستم قهرمانی1
  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیر کبیر1

 r.ghahremani@aut.ac.ir 

 

 

 :چکیده

 کشور آمارها طبق و افتد می اتفاق ساختمانی های پروژه در کار از ناشی حوادث از% 53 از بیش کشور در اینکه به توجه با     

 دهنده، تکان آمارهای این. شود می متحمل را حوادث از ناشی مرگ خسارات جهان متوسط آمار از بیشتر برابر سه ایران

 و درکارگاه ایمنیو آموزش  فرهنگ ترویج عدم یا و قوانین اعمال در ضعیف عملکرد یا و گذار قانون نقص یا و بودن نادرست

تولید از عوامل مهم  ساز و ساخت در صحیح تکنولوژی نداشتن مهمتر همه از و زمینه دراین مکفی امکانات نبود همچنین

 پلیس طرح فعلی وضعیت بهبود برای موجود های چالش و مشکالت بررسی با مقاله این.خسارات جانی و مالی محسوب میشوند

 [3[]5].بود خواهد پیشگیرانه عامل با هدف گذاری طرح این.است نموده پیشنهاد و بررسی را ساختمان ایمنی

 ساخت،چالش،پلیس ایمنیحوادث،فرهنگ ایمنی،تکنولوژی  :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:r.ghahremani@aut.ac.ir&
http://www.sid.ir


 
 

 :مقدمه - 1

 می اتفاق دستی باال عوامل و دولت های گذاری قانون و ها روش نمودن پیاده سایه در کشورها در سازی فرهنگ از بخشی 

 و قوانین اعمال با بود توجه قابل و باال بسیار دور چندان نه سالهای در ای جاده حوادث اینکه به توجه با ایران کشور در. افتد

 ، آالت ماشین و ها جاده ی توسعه نسبت به... مختلف جرایم ایمنی، کمربند طرح برای انتظامی محترم نیروی بازرسی و کنترل

 اهرم و دارنده باز عوامل ساختمانی های سازه و ساخت در متأسفانه. است یافته کاهش حوادثخوشبختانه تلفات جانی ناشی از

 تاکتیک با بعضاًو صرف هزینه در این خصوص  ایمنی قوانینبه جای رعایت  جویان سود و ناقص بوده قانونی و کنترلی های

 همان که مملکت سرمایه ترین ارزش با حقوق خود، از مسئولیت سلب و کارگاه و نفرات نمودن بیمه مصداقا مسئولیت انتقال

 طرفی از. است نداشته  دیگری ی نتیجه حوادث بردن باال از غیر به تفکرات این نتیجه که کرده پایمال را باشد انسانی نیروی

 و مشخص قوانین اعمال با ساختمان ایمنی پلیس طرح. نیست مشخص اختصاصا ساختمان در ایمنی بازرسی و کنترل متولی

 [6[ ]3] . داشت خواهد را ساختمانی فعالیتهای از ناشی حوادث چشمگیر کاهش در سعی آشکار

 : حوادث وقوع در گذار تاثیر عوامل–2

  ساخت صحیح های روش در بروز تکنولوژی و اصول نداشتن2 -1

  است نموده فراهم ها پروژه در را متعدد حوادث و ساز و ساخت ضعیف کیفیت متاسفانه اصولی ساخت تکنولوژی نبود   

 تکنیک نداشتن محصول ساخت کیفیت عدم ادامه در و حوادث از ای عمده بخش که است آن از حاکی کارشناسی های بررسی

 یقین قطع .باشد شده ریزی برنامه و تخصصی ها کارگاه در ساخت های روش اگر .باشد می ها کارگاه در صحیح تکنولوژی و

ریسک ها و پتانسیل خطر ها و مدیریت این  شناسایی .شد خواهند اجرا تری مطلوب کیفیت با نیز ها پروژه و کمتر حوادث

 ولوازم عینک و کاله و کفش ایمنی لوازم فقط کارفرمایان ها، مرتبه بلند فلزی های اسکلت ی اجرا  در مصداقاریسک ها ، 

 کمر اتصال طوریکه ، کارگران استقرار ومحل سکو الزاما طبقات در صورتیکه در دهند می قرار کارگران اختیار در انفرادی ایمنی

 [4[ ]2] .گردد اجرا و ،هزینه طراحی باید کمربندها مهار منظوره ب طبقات در شده طراحی های بوکسل سیم به بند

 کارگران ایمنی های گواهینامه نداشتن و الزم های آموزش عدم2-2

 در هنوز موضوع این های زیرساخت .ندارند ایمنی و فنی مهارت کارت هیچگونه ساخت عوامل ساختمانی های کارگاه بیشتر در

 زیادی روحی و جسمی مشکالت که افرادی معتادین، پیرمردها، سال، 11 زیر جوانان فنی، غیر افراد .است نشده فراهم کشور

 [1] شوند می یافت وفور به ساختمانی های کارگاه در دارند

 :ناظر مهندسین به آن مسولیت تحمیل و ساختمان در ایمنی کنترل عامل نبود  3-2

 .شده است ناظرین متوجه انتظارات بیشتر که است حالی در این بوده، ساخت صنعت در جدی های چالش از همیشه ایمنی

 امر یک نظارت صورتیکه در. دانند می ساختمان در ایمنی کنترل به موظف را ناظرین ملی مقررات قوانین و ها بخشنامه

 در و دارد مهندسی شخصیت یک ساختمانی ناظر است، مطلوب وضعیت با موجود وضع کنترل نظارتهدف  است، ای مشاهده
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 ایمنی موارد رعایت عدم از ناشی خسارات تحمیل و ایمنی موارد کنترل. شود گرفته کار به باید ساخت کیفیت بهبود جهت

 ساخت عوامل تربیت در کارآمد و مطلوب زیرساخت اگر. باشد ندارد بازدارندگی عامل هیچگونه که ساختمانی ناظر متوجه نباید

 ها هزینه و کرد نخواهد آفرینی معجزه تنهایی به نظارت باشد، نداشته وجود ایمنی خاطیان برای دارنده باز وعوامل نگردد میسر

 [4[ ]2] .رفت خواهد باالتر و ثابت ها کارگاه در مرگ حوادث آمار همچنان و یافت خواهد افزایش پنهان و آشکار خسارات و

  ساختمان ملی مقررات دوازدهم مبحث  در ضعف 4-2

 در ، ایران ساختمان ملی مقررات دوازدهم مبحث 12-1-3 بندهای در تفسیرمبهم و استناد با متأسفانه اخیر سالهای در       

 .شود می منظور ناظر مهندسان عهده به ، افتد می اتفاق کارگاه در که حوادثی مسئولیت از صدی

 وزیران هیأت 5/7/72 مصوبه اجرا حین در کار حفاظت و ایمنی ایران ساختمانی ملی مقررات دوازدهم مبحث 3-1-12 بند

 سپس کرده الذکر فوق مبحث عمومی ایمنی تأمین و حفظ جهت الزم اقدامات انجام به مکلف و ملزم را کارفرمایان ابتدا

 وظیفه علیرغم ناظر مهندسان صورتیکه در.  است نموده ایمنی تأمین امر بر کنترل و نظارت به موظف نیز را ناظر مهندسین

 با. دارند بسزایی نقش کارگاه در ایمنی موارد پیماش  در و بوده حاضر کارگاه در نیز وقت نیمه بصورت ای، مرحله چند نظارت

و از همه مهم تر نبود امکانات مکفی  ندارند فنی مهارت گواهینامه و کارت که ندیده آموزش نیروهای و ماهر غیر کارگران وجود

 و کند می تهدید را ساختمانی های کارگاه همواره خطرپتانسیل  و احتمال .کنولوژی غلط در اجرای ساختمان هاایمنی و ت

 برخوردارند اجرائی و قانونمند ابزار چه از ناظرین گیرند می قرار اتهام مورد ناحق به خصوص این در که پروژه درگیر مهندسان

 [4[ ]2]. نمایند جلوگیری  بینی پیش قابل حوادث از باشند قادر که

 

 ساختمان ملی مقررات دوازدهم مبحث قانون ابهامات و ضعف-*

 .داردعملیاتی ن کنترلی اهرم و قدرت شده وضع که قانونی چارچوب این در ناظر مهندس _1

 .به کارفرما گزارش به عوامل باالدستی است اخطار دادن و نوشتن فقط ناظر مهندس ی بازدارنده نیروی_2

 .شود می کنترل مجدانه امر متولی کدام توسط و شاخص و تعاریف چه با کارفرما کنترل – 5

 .قرار نمی دهد کارگران اختیار در مکفی لوازمو سازنده  کارفرما – 4

 .و کارگران گواهینامه ایمنی ندارند نمی شود داده کارگران به الزم آموزش – 3

 .در کارگاه ها برابر استانداردها هیچ کمیته و کارگاه ایمنی برای عوامل ساخت تشکیل نمی شود – 6

حق الزحمه مهندسین ناظر در مقایسه با این مسئولیت ها نا چیز بوده که بیشتر مهندسین به دلیل این مسئولیت عالقه  _ 7

 [4[ ]2] .ندارندای به گرفتن نظارت 
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 :کار قوانین ضعف 5-2

 شورای مصوبات اساس بر مکلفند قانون این 13 ماده موضوع واحدهای کلیه مسئوالن و کارفرمایان ، کار قانون 11 ماده     

 اختیار در و تهیه را الزم امکانات و وسایل ، کار محیط در کارگران بهداشت و سالمت و حفاظت تأمین برای فنی حفاظت عالی

 نظارت بهداشتی و حفاظتی مقررات رعایت خصوص در و بیاموزند آنان به را الذکر فوق وسایل کاربرد چگونگی و داده قرار آنان

 باشند می کارگاه مربوطة دستورالعملهای اجرای و فردی بهداشتی و حفاظتی وسایل از استفاده به ملزم نیز مذکور افراد. نمایند

 [1]. است نداشته را حوادث باالی آمار جزء ای نتیجه مناسب ساختار بدون کلی قانون این کردن پیاده

 :  ای بیمه مات خد به ولیتئمس واگذاری 6-2

 عهده بر را غرامت پرداخت و خود مسئولیت که دارند تمایل مجریان و سازندگان بیمه، بر اعتماد افزایش با دیگر طرفی از    

 و کارگاه در ایمنی مناسب آموزش کردن مهیا از لذا،. باشند داشته ایمنی به کمتری توجه و نموده واگذار بیمه های شرکت

 کمک حوادث خاطیان به نوعی به گذار بیمه های شرکت بازار در رقابت طرفی از و. ورزند می امتناع کارگران بر کافی نظارت

 ای بیمه های شرکت. شوند انگارتر سهل ویا نداشته کار ایمنی برای را الزم تمهیدات و کوتاهی ولیتئمس قبال در تا نماید می

بیمه نمودن اقدام نهایی در فرایند ایمنی است که  .شوند می پیشگیرانه افکار مانع و نموده معطوف حوادث از بعد به را ها ذهن

 [4] .در ابتدا مورد توجه قرار گرفته و آلودگی سازندگان را در قبال حوادث تخمین می کند

 :موجود روند وتغییر حاکم اوضاع بهبود و راهکار – 3

 

 : ساخت عوامل آموزش مکانیزم نمودن فراهم 1-3

 عوامل تمامی است الزم است صنایع انواع درمیان صنعت نوع ترین خطرناک از یکی عمرانی های پروژه اینکه به توجه با 

. ببینند ایمنی های آموزش است% 111 آنها به جسمانی آسیب امکان و قراردارند خطر ی محدوده در تماما و مکررا که اجرایی

 ضرر طرفی از. است تر پایین بسیار ها، بیمه و ها دیه و خسارات پرداخت و تلفات های هزینه از آموزش این ی هزینه که چرا

 گواهینامه و وتعلیمات آموزش ما مهندسین حاضر درحال.باشد می جبران قابل غیر دیده آسیب اشخاص برای روانی روحی های

ی پتانسیل خطرهستند  که در محدوده خطر کمتر قرار دارند عوامل ساخت که کامال در محدوده گیرند می ایمنی مختلف های

 [3] .هیچگونه آموزشی نمی بینند

 ایمنی رعایت فرهنگ سازی پیاده 2-3

 این. است ساختمانی کارگاه ایمنی شدن شناخته ترویج و تبلیغ سیاست، و مشی خط برای محرک فاکتورهای از دیگر یکی   

 می دستیابی قابل کنند، می برآورده را «شغلی سالمت و ایمنی ارزیابی برنامه» الزامات ها شرکت اینکه از اطمینان با موضوع

 ایمنی استانداردهای باالبردن و ایمن کاری های شیوه ترویج ایمنی، از آگاهی در بهبود و تشویق مساله، این اصلی هدف. باشد

 [6] .باشد می ساختمان صنعت
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 ایمنی مالحظات با اجرا تکنولوژی طراحی 3-3

 فعالیت نوع اساس بر آنها طراحی و آنالیز بایستی می ساخت های روش همچنین الزم تمهیدات کارها و ها فعالیت تمامی در  

 .باشد داشته دنبال به را عمل خطرترین بی و خطر کمترین که شود عملیاتی و انتخاب طوری اجرا های روش .پذیرد انجام ها

 

 :متعارف چارچوب در ایمنی مکفی امکانات نمودن فراهم 3 -4

 عوامل اختیار در استاندارد نوع از را ایمنی لوازم و امکانات تمامی بایستی می،سازندگان،کارفرمایان  ها پروژه اجرای مسئولین

 . بگذارند ساخت

  نظارتی های ارگان های فعالیت سازی هماهنگ و یکپارچه 5-3

 سازمان و شهرسازی و مسکن سازمان اجتماعی، امور و کار وزارت ساختمان، مهندسی نظامسازمان  قبیل ازارگان هایی     

 ها کارگاه در ایمنی به توجه عدم اثر بر حوادث تکرار و وقوع خصوص در گیرانه سخت قوانین اعمال و ای حرفه و فنی آموزش

 در مجموعه وزارت کار و امور اجتماعی مانساخت ایمنی پلیس گیری شکل با

 کشور در معین متولی تعیین و ایمنی قوانین در اصالح 6-3

 آن متاسفانه.باشد می اجتماعی امور و کار اداره ی عهده به ساختمانی های کارگاه در ایمنی اصلی ولیتئمس اینکه به توجه با

 و فنی ی اداره ، ها ،شهرداری ساختمانی های ناظر مثل دیگر های نهاد از موجود وضع بهبود برای را خود انتظارات نیز اداره

 .دارد ای حرفه

  (.دهید انجام آن برای کاری االن همین بتوانید تا است حال زمان به آینده آوردن ، ریزی برنامه: گوید می الکین آلن) 

 مانساخت ایمنی پلیس طرح پردازی ایده فرآیند - 4

. باشد می( پیشگیری)بازدارنده نیروی عامل ها، کارگاه در ایمنی قوانین و ها سیاست اجرای در گذار تاثیر و مهم عوامل از      

 در بازدارنده نیروی نوع ساختمانی، حوادث تحلیل و تجزیه و بررسی در نظر مد مهم ابعاد از یکی موضوع این اهمیت به توجه با

 از جلوگیری و ایمنی ضد عوامل برابر در قاطعانه برخورد با مانساخت ایمنی پلیس. باشد می کارگاه در پرخطر رخدادهای برابر

 و مناسب بستر نمودن فراهم و تهیه خصوص در ایمنی قوانین اعمال.بود خواهد آینده در تاثیر و پیشگیری دید با حوادث

 می پذیر امکان مانساخت ایمنی پلیس توسط قوانین واعمال همگانی فرهنگ تروج برای الزم امکانات و آموزش نمودن عملیاتی

 نمود جلوگیری مشابه حوادث وقوع از توان می چگونه و پیوسته وقوع به چگونه و چرا حادثه که مساله این به رسیدگی با. باشد

 ثبت و گزارش و جامع کنترلی اهرم و سیستم یک وجود بدون. یافت دست حوادث کنترل برای جامع طرحی به نهایت در و

 و کارآیی افت به منجر که هایی موقعیت ماهیت و وسعت از درستی مدیریت آنها، از ناشی های زیان و حوادث و جرائم کامل

 ایمنی پلیس مند  نظام روش دقیق اجرای و طراحی با توان می لذا. داشت نخواهد شود، می ها ولیتئمس انجام در ساخت کیفیت
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 و آنها با مرتبط های داده آوری جمع بخشید بهبود توجهی قابل مرز تا را موجود وضعیت حوادث، از جلوگیری برای مانساخت

 خصوصیات از آن، پیامدهای و نتایج آتی، های حادثه بروز در اصلی و اساسی شرایط از کامل وآگاهی آن تحلیل و تجزیه

 [4] .است مانساخت ایمنی پلیس نام به عنصری

  مانساخت ایمنی پلیس تشکیل - 5

 درستی به ها ولیتئمس تفکیک همچنین و گردید فراهم ساخت عوامل آموزش در آگاهانه های ساخت زیر اینکه به توجه با    

 از که هایی دستورالعمل رعایت و کشور مادی منابع و انسانی نیروی صیانت برای. گرفت صورت کارفرمایان و سازندگان بین

 از وپیشگیری حوادث ،کاهش ها پروژه محصول کیفیت بردن باال همچنین گردد می صادر فنی حفاظت عالی شورای طریق

پلیس  .بود خواهد دهنده نجات و بخش نتیجه اهداف این ی همه به رسیدن برای کنترلی تخصصی واحد یک ایجاد حادثه بروز

 .ایمنی ساختمانی می بایست از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل و پیاده سازی گردد

 باید نیز را قضاییه ی قوه حمایت که قانونی اقدام و عملیاتی کامال شکل به ها پروژه در مانساخت ایمنی پلیس قوانین اعمال

 دولتی غیر و خصوصی های تشکل و ها نهاد از اگر مانساخت ایمنی پلیس .بود خواهد نهاد این ایجاد چگونگی از باشد داشته

.  بود خواهد مطلوباداره ی کار مهندسی نظام خدمات از گیری بهره با دولت ازسوی نظارت البته بود خواهد کارساز باشد

 ابتدا طرحی، چنین به دستیابی منظور  به. باشد داشته شده ریزی برنامه و منسجم طرحی باید حادثه به منجر جرائم با برخورد

 شرایط و نقدی جریمه میزان و تخلفات تعداد شدن روشن. شود مشخص ساخت های پروژه در خاطی با برخورد شدت و مراحل

 با. کند پیاده آنرا باید مانساخت ایمنی پلیس که دارد کاملی ریزی برنامه نیازمند ها پروژه در متخلفان با شدیدتر برخوردهای

 عالوه و شود سپرده فراموشی به یا شده وتحول تغییر دچار سریع خیلی است ممکن حادثه هر دالیل و ها نشانه اینکه به توجه

 دالیل و مدارک به دستیابی و رسیدگی کار نتیجه، در ساخت های پروژه در موجود پرخطر تخلفات تنوع به توجه با این بر

 ها نشانه گردآوری برای توان می را مختلفی منابع و ها روش. شود ثبت مانساخت ایمنی پلیس توسط سرعت به بایست می مربوط

 ثبت  همچنین و قطعات ها، موقعیت افراد، مانند حوادث مدارک و شواهد آوری جمع اصلی منابع. نمود استفاده حوادث مدارک و

 [4] .شد خواهد اعمال مانساخت ایمنی پلیس توسط که ها بایگانی و
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