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 پیام

 

 1398به مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای سال 

 

به  کار ای با شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور و تهدید کننده سالمت در محیطبهداشت حرفه       

 از وقوع حوادث و بیماریهای ناشی از کاار در جامهاه   منظور سالم سازی محیط کار و حفظ سالمت نیروی کار

 .کاهدمی

های ناشای  ون کارگر از حوادث شغلی و بیماریمیلی 78/2بر اساس آمار سازمان بین المللی کار ساالنه        

شاوند  ار از کارافتادگی موقات و دامام مای   میلیون کارگر نیز دچ 374دهند و از کار جان خود را از دست می

های ناشی از کار بسیار دردناک بوده و بیماریث گذشته از خسارات اقتصادی، آالم انسانی ناشی از وقوع حواد

ای در محایط کاار از یریام آماوزش ماداوم کاارگران و       بستن موازین ایمنی و بهداشات حرفاه  که با به کار 

 کارفرمایان تا حد زیادی قابل پیشگیری است. 

و درصد مار    69شاهد کاهش  1396تا  1389ای از سال بستن موازین ایمنی و بهداشت حرفهبا بکار       

 ایم که ضمن ارتقاء سالمت نیروی کار سبب رشد اقتصاد کشور نیز بوده است.میر ناشی از کار در ایران بوده

المللی کار، هشدار داده است مر  هر نیروی کار، به یور مستقیم یک میلیارد تومان باه اقتصااد    سازمان بین

رود. براسااس آمارهاای    روز کاری نیز از بین مای   7500زند و با مر  هر کارگر، حدود  هر کشوری آسیب می

هاای حاوادث و     ها صار  هزیناه  درصد تولیاد ناخاالد داخلای کشاور     5تا  4المللی، حدود  این سازمان بین

بر این اساس امروزه اقتصاددانان نیروی انسانی را به عنوان یک ثاروت ملای   شود.  های ناشی از کار میبیماری

 به شمار می آورند. 

توسهه  "و با تاکید بر هد   "آینده کاری ایمن و سالم"در راستای شهار امسال سازمان بین المللی کار       

    رسالت ما تضمین  "های نوینرویکرد مدیریت مشارکتی و فن آوریپایدار با تامین محیط کار ایمن و سالم با 

تن ایمنی و سالمت در کاار باه عناوان    های کاری ایمن و سالم خواهد بود و خواستار به رسمیت شناخمحیط

های ن در سایه توسهه همکاری و مشارکتیک اصل بنیادی و حم یبیهی کارگران در محیط کار هستیم و ای

 .شداجتماعی حاصل خواهد 
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و هشاتم اردیبهشات    2019آوریال   28فرا رسیدن روز جهانی ایمنی و بهداشات حرفاه ای مصااد  باا          

ای، کاارگران، کارفرمایاان و   ص کارشناسان سخت کوش بهداشات حرفاه  به خصو مدورا به همکاران خ1398

 ای کشور تبریک می گویم.درکاران ارامه خدمات بهداشت حرفهکلیه دست ان

در دولت امید است  در سال جاری« رونم تولید» نامگذاریهبری و های مقام مهظم ربا عنایت به رهنمود     

بین المللی کار سالمت شاغلین و تحقم شهار سازمان ر راستای ارتقاء سطح تدبیر و امید با تالش مضاعف د

باشیم که با یک هماهنگی و مشارکت چند جانبه و با برای نیل به اهدا  مورد نظر گام برداشته و شاهد آن 

   فن آوری های بروز فرصت ایجاد آینده کاری ایمن و سالم فراهم آید.استفاده از 

 

 
 
 

                                                                                                 

 


