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مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیطزیست؛ الزمهی زندگی و صنعت
سردبیر  

پیش��رفت صنع��ت و ورود فنآوریهای
پیش��رفته به عرصهی زندگی و پررنگتر
ش��دن نق��ش تجهیزات و دس��تگاهها در
فرآیندهای کاری و افزایش تعامل انسان
با اجزای محیطهای صنعتی و سازمانها،
مخاط��رات جدی��دی را در خص��وص
موضوع��ات ایمن��ی ،بهداش��ت و محیط
زیس��ت پیشروی بش��ر قرار داده است.
بهطوری که تنها رعای��ت قوانین قدیمی
موجود ب��رای رهای��ی از ای��ن چالشها
کاف��ی بهنظر نمیرس��د .ب��رای نجات و
اعت�لای س��ازمانها و صنای��ع ،نی��روی
انس��ان و همچنین بقای محیط زیست و
جلوگیری از خسارت وارده به تجهیزات و
تأسیسات ،نیازمند مدیریت صحیح HSE
ب��رای خاتمه دادن به تمامی دغدغه های
موجود اس��ت .موضوع ایمنی ،بهداشت و
محیط زیس��ت در فرهنگ م��ا نه تنها از
دی��دگاه اقتصادی مدنظر اس��ت بلکه بر
اس��اس اعتقادات دینی و تم��دن ایرانی
نیز رعایت ایمنی و بهداش��ت و پرهیز از
خطر واجب بوده و حفظ محیط زیس��ت
وظیفهای ملی و دینی است.
 HSEاب��زاری مدیریت��ی ب��رای کنترل و
بهبود عملکرد بهداش��ت ،ایمنی و محیط
زیست در همهی برنامههای توسعه شامل
پروژههای صنعتی و تش��کیالت سازمانی
بوده اس��ت .بهطوری که با ایجاد بس��تر
فرهنگی خالق و نگرشی نو و سیستماتیک
در راستای توس��عهی پایدار و بهره گیری
از سیس��تم آموزش کارآمد ،ممیزیهای
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دورهای و ارزیابیها میتوان در راس��تای
به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت
بر محی��ط و به صفر رس��اندن حوادث و
آسیبهای ناشی از کار ،گام برداشت.
سیس��تم مدیریت  ،HSEبر اس��اس تغییر
نگ��رش واکنش��ی به نگ��رش پیش��گرانه
( )Proactiveدر برنامههای کنترلی حوادث
استوار اس��ت .نحوهی مدیریت برنامههای
مرتبط با کنت��رل حوادث ،با ایجاد روندی
سیس��تماتیک در وهلهی اول و توس��عهی
نگ��رش پیش��گیرانه در مرحل��هی بعدی،
صنایع را بهسمت طرح و برنامههای بهبود
یافته و اثربخش هدایت میکند.
امروزه صنعت باید بینش و آمادگی الزم
ب��رای مدیری��ت یکپارچ��ه ی برنامههای
بهداشت ،ایمنی و محیط زیست را داشته
باش��د؛ چراکه نظام مدیریت یکپارچه در

مس��یر دس��تیابی به اهداف (یعنی ایجاد
محیطه��ای کاری بدون حادث��ه ،بدون
آسیب و بدون آالیندهی زیست محیطی
است) را کوتاهتر میکند .بنابراین صنعت
نف��ت در راس��تای اس��تفاده از معیارها و
اس��تانداردهای معتب��ر جهان��ی و بهروز
کردن نظامهای مدیریتی همواره پیشگام
بوده و بر این اساس از حداکثر توان خود
ب��رای ایج��اد محیطهای کاری س��الم و
توسعهی پایدار تالش کنند.
در پایان از تمامی محققان دانش��گاهی
و هم��کاران محت��رم مدیری��ت HSE
ش��رکت ملی نفت ایران و شرکتهای
تابعه که با ارس��ال مقاالت علمی خود
در پربارتر کردن این ویژهنامه همراهی
نمودند کمال تشکر و سپاس را به عمل
می آورم.

