در ﺣﻮادث ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﺎﻟﮏ ،ﺑﻬﺮه
ﺑﺮدار و ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻘﺼﺮﻧﺪ
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ﻣﻬـﺪی ﭘﻮرﻗـﺎﺿﯽ در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻣﻬـﺮ اﻇﻬـﺎر ﮐـﺮد :ﻣـﺎ در
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد .
وی اداﻣﻪ داد :اﺟﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای آن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻢ اﺳﺖ  .از ﻟﺤﺎظ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ـﺘﻨﺪ.
ـﺪ ﻫﺴـ
ـﺘﺎﻧﺪارد در آن واﺣـ
ـﯽ و اﺳـ
ـﺮای اﯾﻤﻨـ
ـﺌﻮل اﺟـ
ـﺪﻧﯽ ﻣﺴـ
ﻣﻌـ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارت ﮐﺎر ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮزده از اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻮاردی را در ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺬﮐﺮ
داده و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ واﺣﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻣﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ
ﻃﻮر دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ اﺟﺮا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﭘﻮرﻗﺎﺿﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﮐﻢ ﮐﺎری ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن  ۴۳ﻣﻌﺪﻧﮑﺎر
ﺷﺪ .دراﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ در رخ دادن اﯾﻦ
ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﻌﺖ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی در
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻈﺎرت در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺎر و ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺣﻮادث وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن  ،وزارت ﮐﺎر ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺑﻬﺮه
ﺑﺮدار و ﺣﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻘﺼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﯾﮏ ﺳﻬﻤﯽ
در اﯾﻦ رﺧﺪاد دارﻧﺪ.
ﭘﻮرﻗﺎﺿﯽ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم را ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد و از ﻫﯿﭻ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﺑﺮ اﺟﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺶ از
دﯾﮕﺮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﻬﺎﻣﺪاران و

ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺎﻟﮏ و دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻧﻈﺎرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺎن و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ در ﺳﺎﯾﺮ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻢ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺟﺰء ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻔﻆ ﺟﺎن
و ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﺖ.
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