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و  تحوالت  تكنولوژي،  روزافزون  گسترش  به  توجه  با 
تعامالت انساني، ايجاد محيطي ايمن كه در آن سالمت 
و امنيت افراد تضمين گردد بسيار مهم مي باشد. به 
عبارت ديگر مي توان گفت وقتی نيروي كار سالم در 
يك فضاي سالم به كار گرفته شود، طبيعي است كه 
بود.  خواهد  بهتر  كيفيت  داراي  فرايند  اين  محصول 
چنين اصولی از اين قبيل مورد توجه شركت معدنی 
سالمت  هفته  مناسبت  به  است.  گهر  گل  صنعتی  و 
مديريت  توسعه  معاون  عليدادی  مجيد  مهندس  با 
كه  نشستيم  گو  و  گفت  به  انسانی شركت  سرمايه  و 

گوشه هايی از آن در ادامه می آيد. 
 چه نگاهی بر شرکت گل گهر در حوزه ایمنی و 

سالمت حاکم است؟
ايمنی و سالمت همكاران سرلوحه كار است، در واقع 
باور است،  ايمنی بعد كار در گل گهر يك  اول  شعار 
سالمت پرسنل با هيچ ارزش مادی قابل معامله نيست، 
اين كه مديريت ايمنی و بهداشت گل گهر در شركت 
های معدنی و صنعتی سرآمد است ناشی از نگاه ويژه 

مديران ارشد به حوزه سالمت و ايمنی است.
 ارتباط ایمنی و سالمت محیط کار با توسعه و 
تولید یک شرکت معدنی و صنعتی از دیدگاه شما 

چیست؟
عقل سالم در بدن سالم است، اعتقاد داريم در صورتی 
كه سالمت همكاران سرلوحه كار قرار گيرد، همكاران با 
جديت و اعتماد بيشتری به كار پرداخته و باعث توسعه 

خواهند شد.
 جدای از دستورالعمل های معمول شرکت ها در 
این  ایمنی، شرکت گل گهر در  و  بهداشت  حوزه 
داشته  متمایزی  کلی  کارهای  دستور  چه  حوزه 

است؟
با  ايران صدور مجوز معدن كاری  بار در  اولين  برای   

ارائه پرميت از طرف ايمنی در معدن گل گهر صورت 
پذيرفت. ادغام دستورالعمل های ايمنی و تعميراتی كه 
باعث كاهش خطای انسانی شده است. اجرای سيستم 
كارت قرمز باعث كاهش خطای انسانی در اتصاالت برق 
و كاهش حوادث شده است. دستورالعمل پايش ماشين 
متمايزی  اقدامات  ازجمله   )MDVR( معدنی  آالت 

است كه در گل گهر صورت گرفته است.
 بسیاری جدای از سالمت جسم، سالمت روح 
موثر  بسیار  کاری،  محیط های  در  نیز  را  روان  و 

می دانند. نظر جنابعالی در این رابطه چیست؟
اعتقاد دارم سالمت روح و روان هماند سالمت جسم و 
شايد بيشتر از اهميت ويژه ای برخوردار است. روح و 
روان سالم است كه سالمت جامعه و سالمت محيط كار 
را تضمين می كند. برای پرداختن به اين مهم شركت از 
طريق استفاده از مشاوران و ارائه خدمات به همكاران و 
خانواده ها درصدد باال بردن روحيه همكاران و خانواده 
است كه اميدواريم با همكاری تمامی همكاران بتوانيم 

در اين مسير موفق شويم.
نیروهای  جذب  در  که  حساسیتی  مورد  در   
وجود  زیست  محیط  و  بهداشت  و  ایمنی  حوزه 

دارد بفرمایید.
از  بهداشت  و  ايمنی  حوزه  در  انسانی  نيروی  جذب 
از  حساسيت ويژه ای برخوردار است، سعی می شود 
استفاده شود، در  ای  ماهر و حرفه  نيروی متخصص، 
همه حوزه های ايمنی، بهداشت آتش نشانی و درمان، 
جذب نيرو از طريق آزمون های بسيار دقيق همراه با 
رعايت سالمت جسم و جان پرسنل متقاضی صورت 
گرفته و در دوران خدمت هم مدام آموزش های الزم به 

همكاران داده می شود.
بین  ارتباط  با  رابطه  در    دیدگاه های مختلفی 
معدنی  صنایع  خصوصا  صنعت  و  زیست  محیط 

وجود دارد. نظر شما در این باره چیست؟
سه  معموال  صنعت  و  زيست  محيط  بين  ارتباط  در 
صنعت  توسعه  و  رشد  به  ما  كه  دارد  وجود  ديدگاه 
همراه با احترام به محيط زيست و رعايت قوانين زيست 
محيطی اعتقاد داريم، بر اين باور هستيم كه صنعت 
در يك تعامل با محيط زيست و پرداختن به قوانين 
زيست محيطی و ايجاد فضای سبز می تواند صدمات 

و خسارات وارد شده به محيط زيست را جبران كند.
شركت گل گهر ضمن احترام به قوانين محيط زيست 
با دستگاه های نظارتی اين حوزه تعامل سازنده داشته 
از  كه  هايی  آالينده  كاهش  جهت  ات  كرده  سعی  و 

انجام  ای  ارزنده  اقدامات  شود  می  توليد  كارخانجات 
ايجاد  و  آنالين  پايش  های  سيستم  اندازی  راه  دهد، 

فضای سبز از جمله اين اقدامات است.
 در پایان اگر صحبتی مانده، بفرمایید.

محيط زيست سرمايه ای است كه متعلق به نسل های 
آينده هم هست؛ بايستی اين سرمايه را به بهترين نحو 
تحويل نسل های آينده بدهيم. لذا بر همه ما واجب 
است كه محيط زيست را آلوده نكنيم. برای سالم نگه 
داشتن محيط زيست بايستی هم از طرف شركت ها و 
سازمان ها اقداماتی صورت گيرد و هم به عنوان يك 

فرد ياد بگيريم به محيط زيست احترام بگذاريم.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شرکت گل گهر:

ایمنی و سـالمت همکاران سـرلوحه کار است
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شهرستان  كرونا  بيماری  مديريت  ستاد  سخنگوی 
سيرجان گفت: شركت معدنی و صنعتی گل گهر و 
از دو جنبه در مقابله  شركت های منطقه گل گهر 
با شيوع بيماری كرونا در شهرستان سيرجان كمك 
شايانی داشته اند. يكی حمايت ها و پشتيبانی های 
پزشكی  علوم  دانشكده  از  كه  تجهيزاتی  و  مالی 
سيرجان و ستاد مديريت كرونای شهرستان داشته 
و در مقابله با كرونا همراهی كردند و ديگری وضع 
مقررات متناسب با شيوع اين بيماری در داخل منطقه 

و شركت ها در اين دوران می باشد.
دكتر محمد موقری پور افزود: از همان ابتدای شيوع 
اين  درگير  ها  استان  بسياری  كه  زمانی  در  كرونا 

مرحله  به  هنوز  سيرجان  در  و  بودند  شده  بيماری 
بحران نرسيده بوديم، شركت گل گهر و ساير شركت 
های منطقه جلو آمده و با خريد تجهيزات و كمك 
های مالی، بيمارستان ها و بهداشت و درمان را تقويت 
كردند. اعمال محدوديت ها، وضع دستورالعمل های 
كاركنان  وضعيت  مستمر  رصد  متناسب،  داخلی 
با  و همكاری  گهر  بزرگ گل  منطقه  در  كارگران  و 
در  منطقه  اين  داخلی  اقدامات  از  بهداشت  بازرسان 
نگرانی  تا  شد  موجب  كه  بوده  كرونا  شيوع  دوران 
در  فاجعه  و  گسترده  شيوع  از  شهرستان  مسئولين 
اين  در  انسانی  نيروی  باالی  تعداد  وجود  با  منطقه 
شركت ها، بر طرف شده و مشكل خاصی به وجود 

نيايد.
معاون بهداشتی دانشكده علوم پزشكی سيرجان به 
اهميت بيماری های غيرواگير هم اشاره كرد و ادامه 
داد: در كنار اهميت بيماری های واگيردار و ويروس 
چاقی،  ديابت،  همچون  واگير  غير  های  بيماری  ها، 
اهميت  دارای  زندگی  در  نيز  و...  كليوی  فشارخون، 
بيماری ها هم  نوع  اين  با  رابطه  زيادی هستند. در 
ارائه  با  و  است  داشته  ويژه  توجه  گهر  گل  شركت 
تحليلی،  و  غربالگری  آموزشی،  مختلف  برنامه های 
وضعيت كاركنان و كارگران خود را در بيماری های 
غيرواگير بررسی می كند و انشااهلل راه كارهای اعمال 

شده هم چاره ساز است.

صنعتی  و  معدنی  شركت  سالمت  كاروان 
گل گهر در دومين روز از هفته سالمت و با 
شعار مشاركت اجتماعی، همدلی و وفاق ملی 
در مناطق كم برخوردار و صعب العبور منطقه 
چهارگنبد سيرجان به ارائه خدمات رايگان 

سالمت پرداختند.

الملل  بين  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
شركت گل گهر، اين تيم سالمت شامل ۱۰ 
اطفال،  و  داخلی  متخصص  پزشكان  از  نفر 
پزشك عمومی، كارشناسان شنوايی سنجی، 
شركت  پزشكی  فوريت های  روانشناسی، 
گل گهر بودند كه خدماتی از جمله ويزيت، 

اقالم  توزيع  و  درمانی  اوليه  مراقبت های 
بهداشتی ارائه كردند.

درمانی  تيم  توسط  شده  تجويز  داروهای 
و  بهداشت  واحد  توسط  سالمت،  كاروان 
درمان شركت گل گهر از طريق داروخانه ها 

تهيه و تحويل بيماران مذكور می شود.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان:

در مقابـله با کرونا، گل گهر همراه سـالمت سـیرجان بود 

با راه اندازی کاروان سالمت صورت گرفت؛
ارائه خدمات درمانی توسـط گل گهر  به خانواده های 

کم برخوردار روستایی و  عشـایری
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شركت  زيست  محيط  و  بهداشت  ايمنی،  مديريت 
معدنی و صنعتی گل گهر زير نظر معاونت توسعه 
مديرت و سرمايه انسانی شركت فعاليت می كند و 
متشكل از بخش های ايمنی، آتش نشانی، اورژانس، 
محيط زيست، بهداشت حرفه ای، طب كار و بهداشت 
محيط است. به منظور آشنايی با عملكرد و اقداماتی 
كه در اين حوزه انجام گرفته است با مهندس حمزه 
زيست  محيط  و  بهداشت  ايمنی،  مدير  بخشی  اله 

شركت گفت و گو كرديم كه در ادامه می خوانيد.
مهم ترین  از  کوتاه  شرحی  بخواهید  اگر    
موضوعات و محورهای فعالیت مدیریت ایمنی، 
چه  کنید،  اشاره  زیست  محیط،  و  بهداشت 

هستند؟
شامل   HSE حوزه  در  ها  ماموريت  مهمترين 
سياست گذاری، هدايت، حمايت، نظارت، كنترل و 
بهبود امور مرتبط با HSE شركت است. همچنين 
حركت  با  زيست  محيط  و  انسانی  نيروی  صيانت 
بهره وری، رشد و  افزايش  پايدار،  توسعه  در جهت 
و  حفظ  تامين،  از  اطمينان  نيز حصول  و  بالندگی 
ارتقاء سطح HSE شركت و ايجاد محيط كار سالم 

و ارزش آفرين از ديگر محورهای اين حوزه است.
 دیدگاه مدیران ارشد شرکت به مقوله محیط 

کار سالم و سالمت چیست؟
يكی از مهمترين شاخص ها در حوزه HSE، تعهد 
مديريت  تعهد  های  نشانه  و  باشد  می  رهبری  و 
شرح  به   HSE مديريت  سيستم  به  نسبت  ارشد 
باالترين سطح  باشد: ۱-پذيرفتن  می  مشهود  ذيل 
مسئوليت و پاسخگويی در پيشگيری از حوادث،صدمه 
به اموال و دارايی و محيط زيست و همچنين ايجاد 
محيط كاری سالم 2-حصول اطمينان از استقرار و 
اجرای خط مشی و اهداف HSE و سازگاری آن با 
اهداف استراتژيك 3-تامين منابع مورد نياز در جهت 
 HSE استقرار، نگهداری و ارتقاء سيستم مديريت
4-در نظر گرفتن مالحظات HSE درتصميم گيری 
دستيابی  از  اطمينان  5-حصول  مديريتی  های 
نظر 6-در  مورد  نتايج  به   HSE مديريت  سيستم 
نظر گرفتن مالحظات HSE در شرح شغل كاركنان 
و  تحويل  زمان  تا  طراحی  فاز  )از  فرآيند  اجرای  و 

بهره برداری(.
مهمترين هدف تعريف شده، سازمان بدون خسارت 
با  كه  توليدی  يعنی  باشد،  می  صيانتی  توليد  و 
از  به كاركنان، پيشگيری  بروز آسيب  از  پيشگيری 

محيط  به  خسارت  و  صدمه  بروز 
زيست، پيشگيری از صدمه به اعتبار 
از  پيشگيری  و  سازمان  شهرت  و 
صدمه به اموال و سرمايه های مادی 
شركت و پيشگيری از توقف توليد 
اين  زمانی  باشد.  خدمات  ارائه  و 
موضوعات محقق خواهد شد كه در 
موضوع  اين  سازمان  كارهای  كليه 
حداكثری  ارزش  يك   HSE:كه
غيرقابل مذاكره است، مورد پذيرش 
قرار گرفته و تبديل به فرهنگ شود.
 اگر بخواهیم در حوزه ایمنی 
متمایز  عملکرد  و  اقدامات 
شرکت خارج از وظایف روتین را 

شرح دهید چه هستند؟
اقدامات شاخص اين حوزه عبارتند 
در  كشوری  نخست  رتبه  از: كسب 
توسط   HSEE عملكرد  ارزيابی 
سيستم  سازی  پياده  ايميدرو؛ 
شغلی   سالمت  و  ايمن  مديريت 
مديريت  و سيستم   45۰۰۱ ISO
زرين  نشان  كسب  ۱4۰۰۱؛   ISO زيست  محيط 
ايمنی و كسب باالترين امتياز در ارزيابی اداره كل 
ايمنی  پرميت  سيستم  جرای  كرمان؛  استان  كار 
معدن كاری برای اولين بار در معادن كشور؛ پياده 
سازی سايت جامع مديريت HSE؛ پيگيری اجرای 
ارزيابی ريسك(؛  بر  )بازرسی مبتنی   RBI سيستم
ساز  شبيه  دستگاه  ساخت  ISI؛  مقاالت  نگارش 
رانندگی تراک با همكاری دانشگاه خواجه نصيرالدين 
طوسی)برای اولين بار در ايران(؛ پيگيری و ساخت 
دستگاه تاير هندلر با همكاری شركت دانش بنيان 
رينگ؛  رفتن  در  و  تركيدگی  خطر  حذف  و  مانا 
اندازی  راه  بلدوزر؛  راپس  سيستم  طراحی،ساخت 
از  كه  سال   8 از  بعد  گهر  گل  مجتمع  آب  رينگ 
اعالم  سيستم  اصالح  و  تعويض  بود؛  خارج  مدار 
حريق كارخانجات فرآوری  chup fire؛ راه اندازی 
اتاق سرورهای دفتر  اعالم و اطفای حريق  سيستم 
تهران و سيرجان )FM200(؛ كسب رتبه های برتر 
كشوری توسط كارشناسان ايمنی در المپياد ايمنی 
كشورو كسب نشان سيمين و برنزی اشخاص حقيقی 

HSE توسط مديريت
 این عملکرد و اقدامات را در حوزه بهداشت 

نیز بفرمایید؟
بهداشت  واحد  عملكرد  های  شاخص  مهمترين 
اندازه گيری عوامل زيان آور در محيط  از:  عبارتند 
كار؛ انجام بيش از 395 اقدام كنتری انجام شده در 

زمينه عوامل زيان آور محيط كار؛ تدوين شناسنامه 
خطرات بهداشتی برای هركارگاه؛ تدوين شناسنامه 
ساعات  انطباق  و  بررسی  شاغل؛  هر  برای  شغلی 
كاری پرسنل؛ مديريت ايمنی مواد شيميايی؛ انجام 
معاينات طب كار و عقد قرارداد با پزشكان متخصص 
تهيه  ايشان؛  خانواده  و  همكاران  به  جهت خدمات 
اقالم؛  خريد  بر  نظارت  و  فردی  حفاظت  وسائل 

پيگيری و انجام اقدامات مورد نياز در دوران كرونا
 در حوزه محیط زیست چه طور؟ اقداماتی در 

این زمینه انجام شده است؟
مديران  در  كه  مثبتی  بسيار  نگاه  با  خوشبختانه 
در  بسيارخوبی  اقدامات  دارد  وجود  سازمان  ارشد 
حوزه محيط زيست شامل موارد ذيل انجام و يا در 
انتقال آب خليج  ملی  باشد: طرح  اقدام می  دست 
اجرای  و  طرح  آب؛  بازيابی  كارخانه  احداث  فارس؛ 
تغذيه مصنوعی؛ اجرای پروژه فاضالب شهر؛ احداث 
تامين  سبز؛  فضای  احداث  غبار؛  فرآوری  كارخانه 
سيستم های دمنده هوا ؛ سيستم های پايش آنالين؛ 
احداث  پروژه  سولفورزدايی؛  كارخانه  احداث  پروژه 
مخزن آب گيری زهاب معدن؛ تدوين برنامه مديريت 
ارزيابی های زيست  محيط زيست منطقه گل گهر؛ 
محيطی شامل EIA نظارت و بازرسی، ارزيابی؛ طرح 
خوداظهاری در پايش محيط زيست؛ تعيين راندمان 
های  پروژه  كارخانجات؛  غبارگيری  های  سيستم 

تحقيقاتی و ...
برنامه توسعه اي در حوزه  و  انداز  آیا چشم   
شرکت  در  زیست  محیط  و  بهداشت  ایمني، 

وجود دارد؟
 SIP در حال حاضر با توجه به اتمام برنامه قبلی
)برنامه بهبود ايمنی(، در حال تدوين سه برنامه در 
سه حوزه اصلی HSE می باشيم كه شامل  برنامه 
علوم  داشگاه  مشاركت  با  كاركنان  سالمت  جامع 
ورزش،  تغذيه،  های  زمينه  در  و  كرمان  پزشكی 
بهداشت  ای،  حرفه  بهداشت  اعتياد،  روان،  سالمت 

محيط و طب كار در حال تدوين می باشد.
 2۰3۰ استراتژيك  سند  زيست  محيط  حوزه  در 
محيط زيست كه به چالش های فعلی، آتی و برنامه 
پيشگيرانه  اقدامات  اجرای  و  بهبود  و  اصالح  های 
می پردازد شامل چهار حوزه معدن،فرآوری، گندله 
و  معدن  حوزه  كه  باشد  می  سازی  فوالد  سازی، 
فرآوری به انجام رسيده و حوزه گندله سازی  دارای 
باشد.  می  برنامه  در  پيشرفت   درصد  از 5۰  بيش 
با  ای  ساله   ۱۰ ارتقای  ی  برنامه  ايمنی  حوزه  در 
رويكرد امن ترين شركت بدون حادثه منجر به مرگ 
و ناتوانی تا 2۰3۰ تدوين شده كه وارد فاز اجرايی 

شده است.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت گل گهر:

ارتقـای حوزه HSE  با جـدیت دنبال می شود
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 دکتر میالد محمودآبادی
رییس بهداشت و سالمت شرکت گل گهر 

سالمتی  رابطه  توسعه ای،  برنامه ريزی های  در  امروزه 
و توسعه پايدار به نحو جدی مورد توجه قرار گرفته 
ايران  اسالمی  جمهوری  توسعه  چهارم  برنامه  در  و 
تهديد  راستای كاهش مخاطرات  اين موضوع در  نيز 
و  مقررات  تدوين  كار،  محيط  در  سالمتی  كننده 
دستورالعمل های الزم HSE مورد تاكيد واقع شده 
است. زيرا وضعيت بهداشتی انسان، تاثيری عميق بر 
عملكرد وی دارد و مانند ابزاری مهم برای دستيابی به 

باالترين حد بهره وری تلقی می شود.
امروزه همه كشورهای پيشرفته و در حال توسعه به 
اين نكته واقفند كه سالمتی ضامن دستيابی به توسعه 
پايدار و همه جانبه است. اين رويكرد عالوه بر مقابله 
با بيماری و آسيب، به زمينه های گسترده سعادت و 
رفاه زندگی و محيط كار می پردازد و معنای عملی آن، 
در آميخته شدن توليد اقتصادی با ايجاد سطح زندگی 
و كار مناسب و تعالی يافته است.  خوشبختانه  نگاه  
مثبت مديريت محترم عامل و مديران ارشد شركت 
معدنی و صنعتی گل گهر به حفاظت از محيط زيست 
و ارتقای سالمت و بهبود كيفيت زندگی، نيز نشان از 
رويكرد شركت گل گهر  به سمت مقوله HSE دارد. 
به خاطر داشت كه سه مقوله بهداشت،  بايد همواره 
يكديگر  بر  افزايی  هم  اثرات  زيست  محيط  و  ايمنی 
مراتب  به  كار  بهره وری  در  آنها  همزمان  اثر  و  دارند 

بيشتر و گسترده تر می گردد. 
عنوان  به  گهر  گل  شركت  و سالمت  بهداشت  واحد 
ايمنی و محيط زيست  زيرمجموعه مديريت سالمت 
در  همواره  انسانی  منابع  و  مديريت  توسعه  معاونت 
سطح  ارتقا  جهت  در  تا  است  بوده  كوشش  و  صدد 
بهداشت  حوزه  سه  در  همكاران  بهداشت  و  سالمت 
از  ثانويه متشكل  حرفه ای، طب صنعتی و بهداشت 

اورژانس و درمانگاه  قدم بردارد.
مدافعان  كه  رسيد  راه  از  شرايطی  در   ۱4۰۰ سال 
از ۱4 ماه است در  بهداشت شركت بيش  سالمت و 
راه مقابله با كرونا با همه وجود در ميدان حضور دارند 
و عالرغم خستگی ها و فشار ناشی از هم افزايی اين 
بيماری از كار ننشته اند و حتی منجر به اقداماتی در 
خور تحسين شده اند كسب رتبه اول و ممتاز در سال 
موفقيت   ، ايميدرو  سازمان  عملكرد  ارزيابی  در    99
شغلی،  بهداشت  حوزه  در   45۰۰۱  iso اخذ  در 
صدور تاييديه مركز بهداشت كار در كنار ارتقا سرانه 
ناوگان  نوسازی  با  همراه  سالمت  و  بهداشت  فضای 
درمانگاه،  و  اورژانس  در حوزه  تجهيزات  و  خودرويی 
استقرار دائمی نمايشگاه تجهيزات فردی و تكميل و 
بخش  در  حوزه  اين  متخصص  انسانی  نيروی  جذب 
و  بهداشتی  اقالم  توزيع   ، كاری  پيمان  و  كارفرمايی 
 99 سال  اقدامات  از  كوچكی  گوشه  فردی  حفاظت 

همكاران ما در سال 99 می باشد

بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
اثرات هم افزایی بر یکدیگر دارند

 یادداشـت 



خبر 4w w w . g e g . i r
G o l g o h a r _ c o

  وحید پاریزی
رئیس محیط زیست و بهداشت محیط شرکت گل گهر

در راستای ضرورت همگرايی برنامه ها و اهداف ميان مدت 
و بلند مدت سازمان ها با تحوالت محيطی، ضرورت اتخاذ 
رويكردهای نوين مديريتی كه همسو با چالش های متعدد 
در سطح ملی و بين المللی باشد، اجتناب ناپذير شده است.

بدين منظور واحد محيط زيست شركت معدنی و صنعتی 
گل گهر برای تسهيل در جاری سازی مدل مديريت سبز 
اجتماعی  اقتصادی،  های  مسئوليت  با هدف همگرايی  كه 
در  اخير  های  سال  در  و  شده  طراحی  محيطی  زيست  و 
رقابت با ده ها كمپانی برتر معدنی و صنعتی و سازمان های 
پيشرو در امر محيط زيست، به عنوان پيشتاز در امر توسعه 
پايدار همگام با حفاظت از محيط زيست اقدامات شايسته و 

مطلوبی را محقق نموده است.
در پی مجموعه تالش های نظام مند و هدفمند صورت گرفته 
در سال های اخير كه منجر به ارتقاء بلوغ صنعتی و معدنی، 
از يك سو و درک ضرورت توجه به  اجتماعی و مديريتی 
محيط زيست از سوی ديگر شده است، واحد محيط زيست 
را بر آن داشته تا با همكاری و نظارت فنی ساير واحدهای 

مرتبط مدل های مديريتی متمركز بر توسعه رويكرد سبز 
را بصورت تخصصی و بر مبنای نياز سازمان اجرا نمايد. اين 
مدل ها در يك دهه اخير مورد تاييد انجمن ها و سازمان 

های محيط زيستی ملی و بين المللی می باشند.
مهمترين شاخصه توانمند سازی و پيشبرد اهداف زيست 
محيطی هر سازمان، تعهد و حمايت همه جانبه مديريت 
ارشد آن سازمان می باشد. با توجه به اين مهم كه: ايجاد 
كارخانه سولفورزدايی و رفع آاليندگی، توسعه فضای سبز 
مطلوب و ايجاد بستری مناسب در راستای سالمت كاركنان 
منطقه گل گهر، توسعه زير ساخت های انتقال آب خليج 
فارس به فالت مركزی ايران بمنظور ايجاد طرح های عظيم 
معدنی و رفع خشكسالی های طوالنی مدت، ايجاد منطقه 
نمونه گردشگری با احداث پارک جنگلی به وسعت بيش از 
52۰ هكتار كه در نوع خود بی نظير است، اهتمام به بهره 
تغذيه مصنوعی  توسعه طرح  بازيابی آب،  پروژه  از  برداری 
جهت مديريت منابع آب، تاكيد بر اجرای دقيق و بی نقص 
پروژه فاضالب شهری، انجام مسئوليت های اجتماعی زيست 
محيطی،  زيست  های  طرح  از  حمايت  قالب  در  محيطی 
حمايت مالی از پروژه های سازمان حفاظت محيط زيست 
كشور و اداره كل محيط زيست كرمان و ده ها طرح عظيم 
از سوی  و  گرفته  قرار  ارشد  مديريت  كار  در دستور  ديگر 
ديگر ابالغ معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انسانی 
برنامه جامع استراتژيك  شركت در تدوين و جاری سازی 
محيط زيست در قالب سند توسعه ای سال 2۰3۰ ميالدی 
همگام با قوانين و مقررات بروز شده بين المللی و همچنين 
حمايت همه جانبه از انجام طرح های مورد اشاره در باال 
نمونه ای از تجلی اين مهم می باشد. لذا با توجه به اهميت 
موضوع، 36 طرح توسعه صنعتی و معدنی كه در حال اجرا 
هستند در دستور كار محيط زيست و تعامل كامل با اين 
واحد و تشكيل جلسات فنی قرار گرفته است. اميد است با 
رويكرد حال حاضر در تحقق اين مهم موفق و پيروز باشيم. 

 حمداهلل یاراحمدی
رئیس ایمنی و آتش نشانی شرکت گل گهر

صنايع  معدنی به عنوان يكی از صنايع با ريسك 
چراكه  می شود  محسوب  دنيا  در  باال  حوادث 
عمده فعاليت هايی كه در معادن صورت می 
پذيرد اپراتور محور بوده لذا خطاهای انسانی كه 
منجر به حوادث می گردد علی رغم آموزش ها 

و بهبود های فرهنگ ايمنی همچنان باالست.
 ILO( مطابق گزارش سازمان بين المللی كار
( هر ۱5 ثانيه يك كارگر در اثر حوادث در دنيا 
جان خود را از دست می دهد كه هزينه مربوطه 
بر اساس تحقيقات وزارت كار در ايران معادل 
۷2۰۰ روزكاری يا 4 ميليارد تومان به صورت 

مستقيم و غير مستقيم می باشد .
مديريت سالمت، ايمنی و محيط زيست شركت 
معدنی و صنعتی گل گهر با شعار ايمنی يك 

منظور  به  مذاكره  قابل  غير  حداكثری  ارزش 
بهبود و ارتقاء سيستم مديريت HSE شركت 

اقدامات متعددی را انجام داده است 
 در اين راستا اولين و مهمترين اقدام در صيانت 
از نيروی انسانی به عنوان سرمايه اصلی شركت 
ارشد  مديران  همكاری  و  مشاركت  همراهی 
ساختار  و  تجهيزات  ها  زيرساخت  بهبود  در 
سازمانی HSE  شركت وساير پيمانكاران زير 
مجموعه بوده است كه به لطف الهی اين مهم 

محقق شده است
نگارش  به  اقدام  در سال ۱395  مديريت  اين 
سال ۱4۰۰  تا  خود  ساله   5 ايمنی  راه  نقشه 
نمود كه منجر به كاهش حوادث شديد فوتی 
 99 و   98 سال  در  خوشبختانه  كه  ای  بگونه 
به صفر رسيد، همچنين كسب موفقيت هايی 
 HSEE مميزی  اول  رتبه  كسب  همچون 
صنايع  و  معدن  نوسازی  و  توسعه  سازمان 
سال  در  كشور  در  )ايميدرو(  ايران  معدنی 
اداره كل  از  ايمنی  ۱399، كسب نشان زرين 
تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان كرمان، پياده 
های  سيستم  های  گواهينامه  اخذ  و  سازی 
  ۱4۰۰۱ ISO 45۰۰۱  و   ISO مديريتی
و چاپ چندين مقاله ISI در ژورنال های بين 
المللی شد. مديريت سالمت، ايمنی و محيط 
شركت  انداز 2۰3۰  راستای چشم  در  زيست 
معدنی و صنعتی گل گهر اقدام به تدوين سند 
مديريت استراتژيك ايمنی 2۰3۰ نموده است، 
اميد است با مشاركت و همراهی مديران ارشد 
حادثه  بدون  سازمانی  شاهد  السابق  فی  كما 

باشيم .

ایمـنی یک ارزش حداکثـری جدیت در رویکرد حفاظت زیست محیطی در گل گهر
غیـر قابل مذاکره
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و  بهداشت  حوزه  واحدهای  كاركنان  و  مسئولين  مديران، 
سالمت شركت معدنی و صنعتی گل گهر سيرجان در اولين 
روز از هفته سالمت با حضور در آرامگاه شهدای گمنان در 

مجتمع، با آرمان های مدافعان وطن تجديد ميثاق كردند

مانور امدادی و بهداشتی نشت NAOH و پاشش آن بر روی 
صورت و چشم و دست اپراتور تعميرات، به مناسبت هفته سالمت 
در جنب ميكسر كارخانه گندله سازی ۱ و همزمان با روز جهانی 

ايمنی بهداشت حرفه ای برگزار شد.

درمان  و  بهداشت  كادر  واكسيناسيون  برنامه  ادامه  در 
شهرستان  درمانی  و  بهداشتی  مراكز  و  بيمارستان ها 
حوزه  و  اورژانس  پرسنل  كرونا،  بيماری  عليه  سيرجان 
سالمت شركت معدنی و صنعتی گل گهر نيز واكسن كرونا 

دريافت كردند.

بهداشت  ايمنی،  مديريت  پرسنل  ويژه  كتابخوانی  مسابقه 
برگزار  و محيط زيست شركت گل گهر در هفته سالمت 
شدنفر، ۱۰ از همكاران به عنوان برنده اين مسابقه مشخص 

شدند.
نظر به استقبال  همكاران از مسابقه كتابخوانی به مناسبت 

هفته سالمت كه در تاريخ ۷ ارديبهشت ماه در آخرين روز از 
هفته سالمت برگزار شد، از بين ۱5 نفر از همكاران كه موفق 
به كسب نمره كامل شده بودند، با حضور نماينده حراست 
قرعه كشی و ۱۰ نفر از همكاران به عنوان برگزيده معرفی 

شدند و هدايايی به ايشان تعلق گرفت.

تجدید میثاق با مدافـعان 
وطن در قبور شـهدای گمنام

برگزاری مانور امـدادی
NAOH و بهداشـتی نشت 

برگزاری مسابقه کتابخوانی 
هفتـه سـالمت

واکسـیناسیون پزشـکان، 
کارکنان اورژانـس و کادر 
سـالمت گل گهر علیه کرونا
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 دکتر فتح اله باستانی راد
متخصص کودکان و نوزادان

بالی  سهمگين  امواج  با  جهان  روزها  اين  سو  يك  از 
كرونا درگير است و همه نهادها و سازمان های كشوری 
و لشكری در پی كمك به وزارت بهداشت می باشند و 
از ديگر سو چون معادن ذاتا به دليل ماهيت فعاليتی 
می  انسان  و  زيست  محيط  به  هايی  آسيب  موجب 
شوند و شركت های منطقه گل گهر نيز از اين قاعد 
طبيعی جدا نيستند. همچنين اين معدن از بزرگترين 
حوزه  در  گرفتن  قرار  لحاظ  به  و  است  كشور  معادن 
شهرستان سيرجان به نظر می رسد بايد نقش بزرگی 
ديدگاه خوبی كه  با  تا  ايفا كند  اين شهر  در سالمت 
وجود دارد، با انجام اقدام های شايسه و به يادماندنی 
از سوی مسئولين فهيم معدن گل گهر در اين شهر به 

يادگار بماند.
همت  به  مهمی  های  گام  شركت  اين  كنون  تا  البته 
محيط  و  سالمت  حوزه  در  آن  مختلف  های  بخش 
بيمارستان  ساخت  همچون  است  برداشته  زيست 
جديدی كه اميد دارم هرچه سريعتر تكميل شده كه 
شركت  باشد.  مفيد  شهرستان  برای  بسيار  تواند  می 
بيمارستان  به  زيادی  های  كمك  همچنين  گهر  گل 
های شهر برای تامين اكسيژن و نيز تامين منابع مادی 
اپيدمی  آغاز  از  گهر  گل  شركت  است.  كرده  زيادی 
كرونا همكاری خوبی را با حوزه های متوليان سالمت 
شهرستان داشته است. حركات سالمت محور ديگری 
مانند ويزيت و ارائه خدمات اوليه بهداشتی درمانی به 
طور رايگان در روستاها و مناطق عشايری نيز از سوی 
شركت گل گهر با همكاری پزشكان زيرمجموعه خود 

صورت گرفته است كه جای تقدير دارد.
اما شايد علی رغم اين همه كارهای خوبی كه در حوزه 
با  هنوز  است،  انجام  دست  در  يا  شده  انجام  سالمت 
توجه توانايی ها و پتانسيل های اين مجموعه بزرگ، 
انتظارات بيشتر است. اينجانب كه خود پزشك كودكان 
 PICU اندازی بخش و نوزادان هستم توصيه به راه 
بخش   تجهيز  و  كودكان  ويژه  های  مراقبت  )بخش 
دارم  را  نوزادان(  ويژه  های  مراقبت  )بخش   NICU
زيرا نبودن بخش picu و كمبود امكانات برای بخش 
NICU كه حتی از دوران قبل از كرونا اين بخش ها 
نزديك  مادران  اعزام  نبوده است، در پی  در سيرجان 
زايمان سبب آسيب ها و مرگ های نوزادی برای مادر 
و  ها  خانوده  برای  بزرگ  ناامنی  يك  و  شده  نوزاد  و 
زندگی زنان باردار در اين شهر محسوب می شود كه 
و  دلسوز  و  هوشمند  مسئولين  دارم  اميد  بسيار  بنده 
پرتوان گل گهر در آينده در اين زمينه گامی بزرگ تر 
بردارند. تا يادگاری به يادماندنی از آنان به جا بماند. 
برای آنچه انجام داده ايد سپاس و آنچه انجام خواهدی 

داد اميد داريم.

    یادداشت

سالمت؛ 
 دکتر رضا قاسمی نژادگل گهر و انتظارات

پزشک اورژانس شرکت گل گهر
اين روزها به دنبال آغاز واكسيناسيون اين بيماری، بازار 
بحث و شايعه در خصوص انواع واكسن ها داغ و متاسفانه 
انتشار خبرهای نادرست از شبكه های اجتماعی و فضای 
مجازی، سبب بی اعتمادی و ايجاد تشويش و اضطراب 
در بخش نسبتا زيادی از جامعه گرديده است، كه می 

تواند به سالمت افراد جامعه آسيب جدی وارد نمايد.
اين مطالب بر اساس مقاالت سازمان جهانی بهداشت 
و مطالب مراجع معتبر علمی گردآوری شده است. در 
حال حاضر سه نوع واكسن عليه ويروس كوويد-۱9 وارد 
كشور ما شده است كه شامل واكسن اسپوتينگ ساخت 
روسيه، آسترازنكا توليد هند و واكسن چينی سينوفارم 

می باشد.
هرسه واكسن فوق پس از انجام مطالعات دقيق و بررسی 
عملكرد و عوارض طبق استانداردهای سازمان جهانی 
بهداشت ،مجوز توليد و صادور دريافت نموده اند ، لذا 
اينكه اين واكسن ها دارای عوارض شديد و يا اثربخشی 

كمی باشند به هيچ وجه منطقی به نظر نمی رسد.
تزريق  دوم  نوبت  از  پس  الذكر  فوق  های  واكسن   
از بروز بيماری  تا 4 هفته،  با فاصله بين 3  عضالنی، 
كوويد شديد منجر به فوت، با احتمال نزديك به صد در 

صد پيشگيری می نمايد.
عوارض و عالئم پس ازتزريق در افراد مختلف به صورت 
متفاوت بروز نموده و می تواند از سردرد، كوفتگی و 

ضعف و گاهی تب متغير باشد، نكته اينجاست 
مناسب  عملكرد  از  ناشی  عوارض  اين  كه 
ايمن  و  ايمنی  سيتم  تحريك  در  واكسن 
سازی به دنبال آن می باشد، كامال طبيعی 
بوده و طی دو يا حداكثر در موارد كمی، سه 
روز برطرف می شود.كه در اين موارد مصرف 
داروهای ازبين برنده درد و يا تب توصيه می 

گردد.
مدت زمانی كه پس از تزريق نوبت دوم واكسن 
در برابر ويروس كرونا مصونيت باقی می ماند 
تا هشت ماه تخمين زده  بين حداقل شش 
شده است، كه برای شكستن چرخه بيماری 

كافی ست.

نگرانی از جهش در ویروس کووید-19
مهمترين خصوصيت منحصر بفرد ويروس ها ، پديده 
موتاسيون يا همان جهش می باشد، كه سبب تغيير 
فرم و ساختار ويروس شده و كار را برای ساخت واكسن 
در  تغييرات  اين  نمايد.  می  دشوار  آن  عليه  مناسب 
ويروس كه برای زنده بودن وتكثير نياز يه داخل شدن 
به سلول بدن ميزبان )بيمار( دارد، در جهت افزايش بقا 
و امكان تكثير )توليد مثل( بيشتر می باشد، لذا اگر با 
افزايش شدت بيماری زايی موجب مرگ ميزبان گردد، 
عمال« چرخه توليد مثل را قطع نموده است، ولی برای 
افزايش سرعت تكثير، قدرت واگير خود را افزايش می 

دهد يعنی به عبارتی زود تر سرايت می كند. پس در 
عمل درصد مرگ و مير بيماران كاهش می يابد، ولی 
با افزايش تعداد بيماران اين كاهش درصد جبران می 

شود.
منظور ازطرح مطلب فوق نيل به اين منظور است كه 
جهش نگرانی ما را افزايش نمی دهد ولی نياز به توجه 
و دقت بيشتردر رعايت اصول هميشگی مانند، پرهيز از 
قرار گرفتن در اجتماعات به خصوص در فضای بسته، 
استفاده از ماسك ، ترجيحا« دو اليه و رعايت فاصله 

اجتماعی حدود 2 متر است. 

آخـرین اطـالعات در خصوص واکسـن کووید-19

سازمان جهانی كار )ILO( به رسم سال های گذشته، 
در مورخ 28 آوريل )روز جهانی ايمنی و سالمت كار( 
شعار جهانی اين روز را به صورت رسمی منتشر نمود. 
شعار امسال با توجه به بحران همه گيری ويروس 
كرونا و تحت تاثير قرار دادن سيستم های مديريت 
ايمنی و سالمت كار در بسياری از صنايع كشورهای 
دنيا، به اين موضوع مهم اختصاص يافت: »پيش بينی، 
آمادگی و مقابله با بحران از طريق سرمايه گذاری بر 
استراتژی های افزايش تاب آوری در سيستم های 

ايمنی و بهداشت حرفه ای«
همه گيری بيماری كوويد-۱9 دولت ها، كارفرمايان، 
كارگران و عموم مردم را با چالش های بی سابقه ای 
تأثيرات  و  است  نموده  مواجه  ويروس  با  رابطه  در 
است.  داشته  همراه  به  كار  دنيای  در  را  بسياری 
با  بهداشت حرفه ای  و  ايمنی  روز جهانی  لذا شعار 
كار،  دنيای  تجربيات  و  آموخته ها  از درس  استفاده 
بر روی استراتژی های تقويت سيستم های ايمنی و 
بهداشت حرفه ای )OSH( با هدف افزايش تاب آوری 
سيستم های ايمنی و بهداشت حرفه ای در برابر بحران 

هايی پيش رو در حال و آينده تمركز دارد.
سال 2۰2۰  اوايل  در  جهانی  بحران  ظهور  زمان  از 
بيماری همه گير كوويد-۱9، بعنوان يك بحران جهانی 
در همه ی عرصه ها تأثيرات عميقی داشته است. اين 
بيماری همه گير، تقريباً همه جنبه های دنيای كار را 
تحت تأثير قرار داده است، از خطر انتقال ويروس در 
محيط های كاری گرفته  تا خطرات مربوط به ايمنی 
و بهداشت حرفه ای )OSH( كه منجر به شكل گيری 
ويروس  اين  انتشار  كاهش  برای  مهمی  اقدامات 
شده است. همچنين كرونا ويروس باعث شده است 
دستخوش  كلی  طور  به  مشاغل  ظاهری  شكل  كه 
و  خانه شود  در  كار  يا  دوركاری  تغييراتی همچون 
بعالوه، فرصت های شغلی بسياری را در اين دوران 
پاندمی فراهم آورد)كسب و كارهای اينترنتی(. اما از 
طرفی ريسك های ايمنی و سالمت شغلی بالقوه ای 
هم ايجاد شد كه از آن جمله می توان به ريسك های 

روانشناختی و ايجاد خشونت اشاره نمود.
كار  محيط  در  بهداشت  و  ايمنی  جهانی  روز  شعار 
ترفيعی  چارچوب  كنوانسيون  مطابق   2۰2۱ سال 

برای ايمنی و بهداشت حرفه ای سال 2۰۰6، بر روی 
استراتژی های توانمندسازی سيستم های ملی ايمنی و 
بهداشت حرفه ای، جهت افزايش تاب آوری برای مقابله 
با بحران های امروز و فردا با بهره گيری از آموخته ها و 

تجارب دنيای كار، تمركز دارد.
گزارش های جهانی نشان می دهند كه چگونه بحران 
تقويت  ضرورت  و  اهميت  ويروس،  كرونا  پاندمی 
از خدمات  اعم  ايمنی و سالمت كار،  سيستم های 

سالمت شغلی را نشان می دهد.
لذا سازمان جهانی كار از فرصت پيش آمده استفاده 
می كند تا آگاهی همگانی را در اين زمينه بهبود بخشد 
و زمينه را جهت افزايش تبادل نظر از باب اهميت و 
ضرورت ايجاد و سرمايه گذاری در استراتژی های تاب 
آوری سيستم های مديريت ايمنی و سالمت كار با 
استفاده از نمونه های منطقه ای و كشوری به منظور 
پيشگيری از شيوع ويروس كوويد-۱9 در محيط های 

كاری، ايجاد نمايد. 
با توجه به رهنمودها و شعار سال ۱4۰۰ رهبر معظم 
انقالب با عنوان “توليد، پشتيبانی ها و مانع زدايی ها 
“و نيز كليد اصلی در بيانيه سازمان جهانی كار در 
بهداشت حرفه ای سال2۰2۱  و  ايمنی  روز جهانی 
ايمنی و بهداشت در محيط  با عبارت “روز جهانی 
كار سال 2۰2۱ بر روی استراتژی های توانمندسازی 
سيستم های ملی ايمنی و بهداشت حرفه ای، جهت 
و  امروز  بحران های  با  مقابله  برای  تاب آوری  ايجاد 
فردا”، انجمن متخصصين بهداشت حرفه ای كشور 
، شعار منتخب بومی سازی شده روز جهانی ايمنی و 
بهداشت حرفه ای سال ۱4۰۰ را بدين صورت اعالم 

می دارد:
 »رفع موانع در توانمندسازی سيستم های ايمنی و 
بهداشت حرفه ای كشور با هدف تقويت تاب آوری در 

مقابله با بحران های امروز و فردا«
واحد بهداشت حرفه اي شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر

نگاهی به شـعار روز جهانی ایمنی و بهداشـت حرفه ای سـال 2021


