
همایش استانی  بهداشت وایمنی در ساخت مسکن در آمل برگزار می شود

نوشته شده توسط مدير كل
يكشنبه ، 27 آذر 1401 ، 06:22 - 

ایران کنفرانس

همایش استانی بهداشت وایمنی در ساخت مسکن در آمل برگزار می شود  
  

عضو  نظام مهندسی ساختمان مازندران از برگزاری همایش استانی بهداشت، ایمنی و  محیط زیست با حضور فعالان حوزه
ساختمان سازی استان ۲۹ آذرماه به میزبانی  این انجمن در شهرستان آمل خبر داد.

  

به گزارش خبرنگار مهر،  سید نواب طاهری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این همایش با هدف تاکید  بر ایمنی و
شناخت و تغییر نگرش سازندگان مسکن و ساختمان به نیروی انسانی و  سلامت آنها در حین کار با همکاری ادارههای کل
راه و شهرسازی و تعاون، کار  و رفاه اجتماعی مازندران و غیره روز ۲۹ آذرماه در سالن همایشهای اریکه  آریایی آمل

برگزار میشود.

  

وی، شعار محوری این همایش را «ساختمان ایمن،  شهر ایمن» بیان کرد و افزود: در این همایش یک روزه که
صاحبنظران، مهندسان  حوزه ساخت و ساز مسکن، اساتید دانشگاهی عمران و مدیران کل استانی حضور  خواهند داشت، در

 همه فعالان حوزه ساخت مسکن و ساختمان به رعایت ایمنی در ساخت و سازها و رعایت شیوهآورشدنخصوص الزام 
 تاکید خواهد شد.هانامههای مربوط به استاندارسازی 

  

عضو نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره  به اینکه در همه بخشنامههای ابلاغی و بازدیدهای میدانی اعضای انجمن و
 انبوه سازان زیرمجموعه انجمن، رعایت همه نکات فنی و ایمنی هم در مراحل بر کارهاینیز  کمیتههای بازرسی و غیره 

ساخت برای کارگران وهم مصرف کنندگان ساختمان است، افزود: در همین راستا وبا  تاکید این انجمن، به منظور حفظ
سلامت و ارتقا ایمنی برای کارگران در مراحل  کار ساختمانی، از دو سال گذشته با بیمه قرارداد بسته شد که خوشبختانه 

دراین
مدت هیچ مورد ارجاعی به بیمه نداشتیم.

  

واطاهری، با استناد به آمارهای اعلام شده رسمی، سالانه مرگ و میرهای ناشی از حوادث کار در کشور متأسفانه وجود دارد 
ز

دست دادن جان کارگرها ناخوشایند است، گفت: خوشبختانه از این دست حوادث در  حوزه اعضای رسمی انجمن در دو
سال گذشته مورد فوتی نداشتیم و در واقع با  برگزاری همایش استانی بهداشت، ایمنی و محیط زیست به دنبال ارتقای سطح

ایمنی  درکارگاههای ساختمانی و حفظ جان و سلامت کارگران در این حوزه هستیم.
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