
 شماره 31  فروردین و اردیبهشت 96 24

روز 17 آوریــل ســال 2013 ، بــرای مــردم ایالــت تگــزاس آمریــکا روز تلخــی بــود، چون 
270 تــن مــاده آمونیــوم نیتــرات در مجتمــع شــیمیایی ایــن شــهر منفجر شــد و جان 
12 آتــش نشــان و امدادگــر آتــش نشــانی شــهر را گرفــت. اگرچــه ایــن انفجــار، تلــخ و 
مرگبــار بــود، امــا یــک دســتاورد مهــم داشــت. کمتــر از  صــد روز بعــد، یعنــی روز اول 
آکوســت ،2013، رئیــس جمهورآمریــکا، طــی یــک فرمــان تاریخــی، به تمامــی نهادها 
و ســازمان های دولتــی مســئول، در ایمنــی و امنیــت شــیمیایی، ســه مــاه فرصــت داد 
ــد.  ــی کنن ــا تمــام دســتورالعمل ها و رویه هــای اســتاندارد خــود را بررســی و بازبین ت
چــرا کــه گــزارش "هیئــت ژوری ایمنــی شــیمیایی )CSB(" نشــان مــی داد کــه قوانین 
موجــود بــا عمــری بیــش از بیســت ســال، کارایــی الزم بــرای پیــش بینــی و جلوگیری 
از چنیــن حوادثــی را ندارنــد. سیســتم "مدیریــت ایمنــي فرآینــد" بــراي اولیــن بــار 
در ســال 1990 توســط OSHA )ســازمان ایمنــي و بهداشــت شــغلي آمریــکا( معرفــي 
شــده و نســخه کامــل و نهایــي آن در ســال1992  انتشــار یافتــه بــود و حــاال بــه فرمان 
رئیــس جمهورآمریــکا، بایســتی طــی یک رونــد مشــورتی و مشــارکتی، مــورد بازنگری 

و ارزیابــی مســتقل قرارمی گرفــت و تقویــت می شــد.
مدیریــت ایمنــی فرآینــد بــا اجرای سیســتم مهندســی و مدیریتــی یکپارچــه و فراگیر 
بــه طــور پیوســته و سیســتماتیک و پرهیــز از نگــرش غیرجزیــره ای، به تعریــف کاهش 
و مدیریــت ایمنــی خطــرات فرآینــدی و ایمن ســازی تاسیســات بــه منظــور شناســایی 

ریســک ها و کنتــرل و کاهــش پیامــد حاصــل از آنهــا می پــردازد.
در صنایــع فرآاینــدی؛ تولیــد، ذخیــره، حمــل، اســتفاده و دفــع مــواد شــیمیایي بالقــوه 
ــاال اســت. در بیــن  ــار در آن ب ــوده و پتانســیل رخــداد حــوادث فاجعــه ب ــاک ب خطرن
ــواد  ــل اشــتعال، م ــه دلیــل ماهیــت قاب ــع فراینــدي، تأسیســات پتروشــیمي ب صنای
ــوادث، از  ــوع ح ــي از وق ــاي ناش ــدت پیامده ــي و ش ــرایط عملیات ــده، ش ــرآوري ش ف

اهمیــت بســیار باالیــي برخــوردار اســت.   
 انتشــار ناخواســته گازهــا و مایعــات قابل اشــتعال و واکنــش شــیمیایي در فرآیندهایي 
کــه داراي مــواد شــیمیایي خیلــي خطرنــاک هســتند در طی چند ســال گزارش شــده 
اســت. حــوادث همچنــان، در منابــع متفاوتــي کــه از مواد شــیمیایي خطرناک، ســمي، 
ــاق  ــد اتف ــا اســتفاده مي کنن ــي از آنه ــا ترکیب ــل اشــتعال، انفجــار و ی واکنــش زا، قاب

رويکرد  سیستمی به  »مديريت ايمني فرآيند«

 علی رضایی

آسیب شناسی
 حوادث هفت سال اخیر پتروشیمی
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مي افتــد. جــداي از صنعتــي کــه ایــن نــوع 
ــتفاده  ــری را اس ــا پلیم ــیمیایي ی ــواد ش م
ــوع  ــیل وق ــه پتانس ــر لحظ ــد، در ه مي کن
ــه  ــی ک ــواد در زمان ــن م حــوادث نشــت ای
بــه درســتي کنتــرل نشــده باشــند، وجــود 
دارد. ایــن موضــوع مي توانــد بــه نوبــه خــود 
ــي  ــردد. ط ــه گ ــک فاجع ــوع ی ــث وق باع
ــه  ــا 2002 در اتحادی ــاي 1985 ت ــا ل ه س
اروپــا،17 درصــد از تعــداد کل حــوادث 
ــه صنایــع پتروشــیمي  صنعتــي، مربــوط ب
بــوده اســت کــه گویــاي شــرایط خطرنــاک 
و حادثــه خیــز بــودن صنعــت پتروشــیمي 
اســت. جهــت ارتقــاي ایمنــي در ایــن 
صنایــع، اســتقرار سیســتم مدیریــت ایمني 
ــه  ــات ب ــن اقدام ــي از مؤثرتری ــد یک فراین
ــي  ــرات ناش ــه خط ــي رود، چنانک ــمار م ش
ــس از اجــراي  PSM حــدود  از حــوادث، پ
ــاله از  ــر س ــه و ه ــش یافت ــد کاه 80 درص
ــورد  ــر و  1534 م ــرگ و می ــورد م 264 م
جراحــت یــا بیمــاري جلوگیــري مي شــود. 

واگذاری به بخش خصوصی
 و رویکرد بیمه در ایران

وقــوع حــوادث در صنایــع شــیمیایی و 
ــای  ــتن پیامد ه ــر داش ــالوه ب ــدي، ع فراین
و   دارایی هــا  بــه  آســیب  و  انســانی 
اقتصــادي  خســارت های  و  تجهیــزات 
ناشــي از آن، نشــر انــواع آالینــده در کشــور 
ــي  ــز در پ ــط زیســت را نی ــب محی و تخری
دارد.  ضمــن اینکــه هزینه هــای مســتقیم و 
غیــر مســتقیم حــوادث، چیــزی شــبیه کوه 
یــخ اســت کــه بخــش کوچکــی از آن قابــل 
لمــس و مشــاهده  اســت. در زیر لیســتی از 
حــوادث 7 ســال اخیــر صنعت پتروشــیمی، 

ــت.  ــده اس ــردآوری ش گ
ــش از 35  ــته، بی ــال گذش ــول 7 س در ط
ــا تعــداد بیــش از 40 نفــر  حادثــه مهــم )ب
کشــته و بیــش از 40 نفــر مصــدوم( در 

ــاده اســت.  ــاق افت صنعــت پتروشــیمی اتف
حــوادث  توالــی  و  ترتیــب  بررســی  از 
پیداســت کــه تعــداد حــوادث از ســال 
89 و بــا افزایــش خصوصــی ســازی در 
ــش  ــاره افزای ــه یکب ــت پتروشــیمی ب صنع
یافــت. ســال هایی کــه براســاس اصــل 
ــازی در  ــی س ــی، خصوص ــون اساس 44 قان
کشــور بــه شــدت ســرعت گرفــت و اکثــر 
بخــش  بــه  پتروشــیمی  مجتمع هــای 
خصوصــی واگــذار شــدند و قــرار شــد 
ــی  ــش مدیریت ــا در نق ــادر، تنه ــرکت م ش
عمــل کنــد و تمــام پتروشــیمی ها در 
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــگ ب ــب هلدین قال
واگــذار شــوند. امــا افزایــش آمــار حــوادث 
ــش  ــن بخ ــه زمی ــوپ، ب ــا ت ــد ت ــث ش باع
ــوع برخــی  ــه شــده و وق خصوصــی انداخت
حــوادث نفتــی در دو ســال قبل تــر را 
ــه  ــذار شــده ب ــای واگ ــه بخش ه ــوط ب مرب
بخــش خصوصــی، بداننــد. در همین راســتا 
ــای  ــش انفجاره ــل افزای ــریح دالی و در تش
ــمی،  ــتم قاس ــه رس ــود ک ــت ب ــت نف صنع
وزیــر نفــت طــی نامــه ای بــه شــمس  الدین 
حســینی، وزیــر اقتصــاد نوشــت "همــه این 
انفجارهــا در واحدهــای واگذارشــده بــه 
بخــش خصوصــی رخ داد و اغلــب آنهــا هــم 
از ســهل انــگاری یــا انجــام نــدادن یــک کار 
بســیار کوچــک ناشــی شــد. حوادثــی کــه 
بــه تازگــی در حــوزه صنعــت نفــت رخ داده 
در پتروشــیمی ها یــا پاالیشــگاه های تحــت 
مالکیــت وزارت نفــت اتفــاق نیفتــاده اســت. 
ــی رخ داد  ــوادث در واحدهای ــن ح ــه ای هم
ــم از تامیــن  ــه بخــش خصوصــی اع کــه ب
ــای بازنشســتگی و  ــدوق ه ــی، صن اجتماع

امثــال آنهــا واگــذار شــده اســت".
چنــد ماه بعد و پس از حادثه ی پتروشــیمی 
ــر در امــور  ــت وقــت وزی ــام، معاون بنــدر ام
پتروشــیمی، درباره سیاســت های اتخاذشده 
ــای  ــوادث در مجتمع ه ــش ح ــرای کاه ب

ــرای کاهــش  ــرد: "ب ــالم ک پتروشــیمی، اع
حــوادث جانــی و مالــی در واحدهــای 
ــران، از ســه ســال  ــف پتروشــیمی ای مختل
گذشــته تاکنــون بازنگری در اســتانداردهای 
ــط زیســت و  ــش نشــانی، محی ــی، آت ایمن
بهداشــت بــا شــاخص های ســختگیرانه 
تدویــن و بــه تمامــی مجتمع هــای دولتــی 
و خصوصــی پتروشــیمی کشــور ابالغ شــده 
ــختگیرانه ی  ــاخص های س ــن ش ــت. ای اس
ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســتی دائمــا 
ــالوه  ــد، ع ــرار می گیرن ــزی ق ــورد ممی م
بــر ممیزی هــا، مانورهــا و رزمایش هــای 
ایمنــی در واحدهــای مختلــف پتروشــیمی 
عملیاتــی  و  اجرایــی  ســال،  طــول  در 
می شــود" و البتــه همزمــان "در مکاتباتــی 
بــا ســازمان خصوصی ســازی، دربــاره ی 
ــز  ــی و  پرهی ــب ایمن ــه ضری ــی ب بی توجه
از گرایــش ســود محــور نســبت بــه مســائل 
ایمنــی و تاکیــد بــر آمــوزش، در قراردادهــا 

ــی بعمــل آمــد". هماهنگی های
پــس از انجــام اقدامــات الزم و مفیــد 
خصوصی ســازی، معادلــه ای شــکل گرفــت 
ــود  ــت: "س ــم داش ــور مه ــه فاکت ــه س ک
ــرای  ــی ب ــالش ایمن ــد،  ت ــده از تولی برآم
کاهــش ریســک، نقــش بیمــه بــرای انتقال 

ــده". ــک باقیمان ریس
ــن صنعــت بیمــه دو رویکــرد مهــم  بنابرای
تعطیلــی  از  ناشــی  خســارت های  دارد؛ 
کارخانــه یــا واحــد پتروشــیمی بــه مراتــب 
تخریــب  خســارت های  از  بیش تــر 
تجهیــزات اســت کــه در صنایــع ایــران بــه 
نــدرت شــامل بیمــه می شــوند و نکتــه مهم 
دیگــر این کــه بیمــه، تأثیــر اقدام هــای 
کنترلــی بــر کاهــش خســارت های ناشــی از 
حریــق و انفجــار را بــرآورد کرده و محاســبه 
ــه ای  ــوان پای ــه عن ــز ب ــارت ها نی ــن خس ای
بــرای تعییــن حــق بیمــه ناشــی از انفجــار 
ــرار  ــیمیایی ق ــع ش و آتش ســوزی در صنای



 شماره 31  فروردین و اردیبهشت 96 26

ــات  ــاده تر اقدام ــان س ــه زب ــرد. ب می گی
ــه  ــرای بیم ــری ب ــی، ارزش مهم ت کنترل
داشــته و ایــن باعــث می شــود تــا بخــش 
ــرای کاهــش حــق بیمــه ی  خصوصــی ب
ســنگین واحد هــای پتروشــیمی، نســبت 
بــه اقدامــات پیشــگیرانه اقبــال کمتــری 
نشــان دهــد، چــرا کــه اقدامــات کنترلی، 
بیشــتر ظاهــر ملمــوس، فیزیکــی و قابــل 
ــه چشــم می آیــد و  مشــاهده داشــته و ب
البتــه اثــر مســتقیم کاهشــی بــر تعییــن 
ــه در  ــری ک ــذارد. اث ــه می گ ــق بیم ح
اغلــب صنایــع  توســعه یافتــه دنیــا، 
سیســتم های مدیریــت ایمنــی فراینــد و 
مدیریــت ریســک بــر میــزان حــق بیمــه 

دارد. 
بررسي  اثر بخشی PSM و  میزان 

 :OHSAS  و HSE-MS انطباق آن با
ــر  ــروری ب ــگاه تخصصــي و م ــک ن ــا ی ب
فهرســت حــوادث ســال های گذشــته 
در ایــران، در مي یابیــم کــه مبنــاي 
ــته  ــادي نداش ــوع زی ــوادث، تن ــاد ح ایج
و اغلــب در زمــان راه انــدازی و  طــرح 
توســعه بــرای افزایــش تولیــد و اکثــر این 
ــر  ــوع نشــتي، ایجــاد اب حــوادث نیــز از ن
بخــار و انفجــار اســت. حــال ســوال ایــن 
اســت کــه بــا توجــه به ســابقه چندســاله 
ــد و  ــی فراین ــت ایمن ــم مدیری ورود عل
تــالش بــرای پیاده ســازی مــدل صنعتــی 
ســال های  همــان  از  کشــور،  در  آن 
آغازیــن، چــرا نتوانســته ایم از وقــوع 
ــري  ــابهی جلوگی ــوادث مش ــن ح چنی
کنیــم. واقعیــت  ایــن اســت کــه بخــش 
عمــده ایــن حــوادث قابــل پیش بینــی و  
پیشــگیري بودنــد. اگــر بندهــا و عناصــر 
مدیریــت ایمنــی فراینــد بــه خوبــي پیاده 
ــوادث،  ــای ح ــد و  پیامده ــازی می ش س
ــت.  ــرار می گرف ــورد واکاوی ق ــع م به موق
ــدان  ــه چن ــی ن ــب علم ــان مطال در می
ــادی کــه در زمینــه بررســی حــوادث  زی
ــت، دو  ــده اس ــر ش ــران منتش ــر ای اخی

ــل توجــه و  ــق، قاب نوشــته علمــی و دقی
تعمــق هســتند:  

" HSE  اولویــت آخــر تولیــد، واکاوی 
 فنــی آتش ســوزی پتروشــیمی بوعلــی" ،

  ماهنامه چشم انداز نفت شماره 27 
ــوزي  ــش س ــوادث آت ــر ح ــروري ب -" م
دو ســال اخیــر صنایــع نفــت ،گاز و 
پتروشــیمي ایــران" ، همایــش مهندســی 

ــال 95 ــد س فراین
آقایــان  تحقیقــی  کار  حاصــل  کــه 
ــد  ــدری در واح ــی و حی ــا نجوم علیرض
HSE  شــرکت SPGC می باشــند. در 

ــای  ــه درده ــان، ب ــتار ایش ــای نوش انته
مهــم صنعــت نفــت و گاز در ایــران اشــاره 
ــرای  ــا ب ــا تقاض ــه همان ــت ک ــده اس ش
ــگام  ــدازی پیــش از موعــد و زود هن راه ان
و رســیدن بــه اهــداف مالــی و اقتصــادی 
ــت  ــی اس ــش خصوص ــرای بخ ــژه ب بوی
کــه بــه دلیــل تجربــه و شــناخت بنــده 
ــکل  ــن مش ــدازی، ای ــی راه ان ــر ایمن از ام
ــی  ــرده ام. وقت ــا لمــس ک ــا و باره را باره
ــرات  ــا تعمی ــد ت ــالش می کن ــری ت مدی
ــن  ــان ممک ــریع ترین زم ــی در س اساس
بــه اتمــام برســد، در واقــع می پذیــرد کــه 
ــه  ــه جــای خطــر، ب ــه روش ســنتی، ب ب
زودی حوادثــش را مدیریــت کند. طراحی 
ــی از  ــداوم بعض ــابقه کار م ــی و س قدیم
ــی  ــل بزرگ ــی معض ــه تنهای ــا، ب واحده

ــت. اس
حاصــل واکاوی مقالــه فــوق در ماهنامــه 
چشــم انــداز نفــت، در ده بنــد ارائــه 
شــده اســت کــه نشــان می دهــد دالیــل 
ــا  ــي ب ــه راحت ــی، ب ــن حوادث ــروز چنی ب
اجــرای دقیــق بندهــا و ممیزی هــای 
ــش  ــد در دو بخ ــی فراین ــت ایمن مدیری
ــودن  ــل ب ــه و کام ــد از حادث ــل و بع قب
چرخــه اقدامــات پیشــگیرانه و رفع کامل 
عــدم مطابقت هــا، قابــل آشــکار شــدن و 

ــت.  ــوده اس ــدن  ب ــرف ش برط
یکــی از ویژگی هــای نظــام مدیریــت 

ایمنــی فرآینــد ایــن اســت کــه در 
ــا  ــا ب ــت ت ــده اس ــالش ش ــن آن ت تدوی
ســایر سیســتم  های مدیریتــی موجــود در 
ــت  ــای مدیری ــر نظام  ه ــازمان ها نظی س
 18001  OHSAS ازجملــه  کیفیــت 
,  HSE-MS و خصوصــاً  TQM قابــل 
انطبــاق و ادغــام بوده و صنایع شــیمیایی 
ــد  ــان چن ــازگاری می ــدی از ناس و فرآین
سیســتم مدیریتــی مختلــف و متنــوع در 

ــان باشــند.  ام
و  الــزام   8 در   OHSAS بــا    PSM

مشــترک  الــزام   9 در   HSE-MS بــا 
ــات  ــن مقایســه الزام مي باشــند. همچنی
ایــن ســه سیســتم نشــان می دهــد، هــر 
ســه سیســتم در 6 الــزام شــامل تجزیــه 
و تحلیــل خطــرات فراینــد، آمــوزش، 
ــزي  ــداد، برنامه ری تحقیــق و بررســي روی
و واکنــش در شــرایط اضطــراري، ممیزي 
انطبــاق و مشــارکت کارکنــان مشــترک 
هســتند. از بیــن الزامــات اطالعــات 
ایمنــي فراینــد 4  الــزام شــامل مالحظات 
ایمنــي  فراینــد، مالحظــات ایمنــي پیش 
از راه انــدازي، یکپارچگــي مکانیکــي و 
مجــوز کار گــرم، مختــص  سیســتم 
ــوده و در دو  ــد ب ــي فراین ــت ایمن مدیری
ــده  ــاره ای نش ــا اش ــه آنه ــر ب ــدل دیگ م
ــامل  ــزام ش ــر، 4 ال ــرف دیگ ــت. از ط اس
خــط مشــي و اهــداف اســتراتژیک، منابع 
و پایــش و اندازه گیــري عملکــرد کــه بــه 
 OHSAS و HSE-MS طــور مســتقیم، در
وجــود دارنــد، بــه طــور واضح و  مســتقیم 
در PSM مــد نظــر قــرار نگرفته انــد. 
همچنیــن در مــورد الــزام اســرار تجــارت 
HSE- و OHSAS ــا ــن  PSM ب ــز بی نی

ــاق  ــتقیم انطب ــر مس ــور غی ــه ط MS  ب

ــود دارد. وج
در واقــع می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت 
کــه در اغلــب واحدهــای پتروشــیمی 
HSE- کــه دارای سیســتم هایی نظیــر

MS  و  OHSAS هســتند، حــدود 70 
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درصــد الزامــات سیســتم مدیریــت ایمنــي 
فراینــد اجــرا شــده اســت، امــا حلقــه 
مفقــوده ایــن چارچوب هــای مدیریــت 
ــده کــه  ــه آن 30 درصــد باقیمان ــی، ن ایمن
توجــه بــه روح حاکــم در سیســتم مدیریت 
ــردن  ــه نک ــت. توج ــدی اس ــی فراین ایمن
بــه ایــن نکتــه کــه چرخــه ایمنــی، از فــاز 
ــد  ــا موضــوع بســیار مهــم خری طراحــی ت
تجهیــزات کنترلــی و پروسســی و داشــتن 
برنامــه مهندســی تعمیــرات )تعمیــرات 
پیــش بینانــه( و بازرســی های هوشــمندانه 
ــود.  ــامل می ش ــک را ش ــر ریس ــی ب مبتن
حلقــه مفقــوده، نداشــتن مدیریــت ریســک 
بــا رویکــرد سیســتمی، بــه تمامــی اجــزاء و 
ارکان ســه گانــه یــک ســازمان اســت؛ منابع 
انســانی کارفرمایــی و پیمانــکاری، تجهیزات 

ــا. ــا و فراینده و روش ه

لزوم بازنگری
 در پیاده سازی مدل مدیریت ایمني 

فرآیند در ایران 
ایمــن  بهره بــرداری  و  راه انــدازی  بــرای 
ــیون و  ــات پلیمریزاس ــرل عملی ــا کنت و ی
واحدهــای الفیــن، داشــتن برنامه ریــزی 
ــمار  ــه ش ــه ب ــات اولی ــتراتژیک از الزام اس
مــی رود. داشــتن برنامــه زمان بنــدی دقیــق 
ــد  ــوع تولی ــه موض ــر ب ــگاه یکپارچه نگ و ن
ــزوم داشــتن  ــه ل و ســود و ایمنــی، مــا را ب
ــاند. از  ــی می رس ــت ایمن ــتم مدیری سیس
ایــن رو اســت کــه وقتــی مدیریــت  ایمنــی 
یــک واحــد پتروشــیمی در ایــران، تصمیــم 
ــی از  ــود، یک ــه خ ــا در مجموع ــرد ت می گی
ــاده  ــي را پی ــت ایمن ــتم های مدیری سیس
ــی، ایــن اســت  کنــد، هــدف اصلــی و نهای
کــه امــور مربــوط بــه شناســایي و ارزیابــي 
ریســک ها را ارتقــا داده و از آتش ســوزی 
و حــوادث پتروشــیمی کــه داراي شــدت و 
تلفــات زیــاد هســتند، جلوگیری کنــد. یک 
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ســال ها از ورود 
ــت  ــتم های مدیری ــن سیس ــرای اولی و اج

کیفیــت و ایمنــی در ایــران می گــذرد، 
ــل  ــا دالی ــوز حــوادث مشــابه ب ــا هن ــا م ام
ــا  ــت آی ــوال اینجاس ــم !!!!  س ــابه داری مش
سیســتم  های موجــود کال  و در هیــچ جــای 
ــن  ــی ای ــا کارای ــد و ی ــی ندارن ــان کارای جه
سیســتم ها بــرای مــا قابــل دســت یابی 

نیســت.
ــن  ــه مهم تری ــم ک ــر می دانی ــروزه دیگ  ام
ــت  ــک سیســتم مدیری ــت ی ــل موفقی عام
و  مدیــران  فلســفي  درک  ایمنــی، 
ــرد  ــتن رویک ــت داش ــان از اهمی کارشناس
سیســتمی، بــه ایــن موضــوع  اســت. 
درک ایــن مفهــوم کــه "ایمنــی، بهداشــت، 
محیــط زیســت و کیفیــت"، یــک برنامــه ی 
پیچیده نیســت، بلکه ارگانیســمی متشــکل 
از عناصــری ماننــد انســان ، روابــط انســانی، 
عوامــل محیطــی، ابزارهــای ســخت افزاری 
و نرم افــزاری، مــواد متنــوع و روش هــا و 

ــت. ــا اس فراینده
ــراي  ــه ب ــی اینک ــتمی یعن ــرد سیس رویک
ایمــن کــردن و ایمــن نگــه داشــتن چنیــن 
سیســتمی، نیــاز بــه مدیریــت ریســک های 
هــر ســه رکــن  مجموعــه، یعنی "پرســنل، 
ــای کاری" مي باشــد و  ــزات و روش ه تجهی
ــع  ــت ریســک ســه گانه، در واق ــن مدیری ای
ــي  ــت ایمن ــدل مدیری ــی "م ــدف اصل ه

فرآینــد" اســت.          
کــه  گفــت  می تــوان  قطــع  بطــور 
مهم تریــن بخــش اســتانداردی ایــن مــدل 
مدیریتــی، تجزیــه و تحلیــل خطــرات 
ــق  ــري دقی ــت و بازنگ ــد )PHA( اس فرآین
ــد و  ــن اســت رخ ده ــه ممک ــي ک خطاهای
اینکــه چــه سیســتم هاي حفاظتــي ایمنــي 
ــته  ــار ناخواس ــا از انتش ــه کار رود ت ــد ب بای
انــرژی و مــواد شــیمیایي جلوگیــري شــود. 
شــرکت ها بایــد فرایندهایــي را کــه ریســک 
ــد شناســایي و  ــري ایجــاد مي نماین بزرگ ت
آنهــا را قبــل از بقیــه مــوارد ارزیابــي کننــد 
و یکــی از مهمتریــن ابزارهــای ایــن رویکرد، 
انجــام بازرســی ها و تعمیــرات پیــش بینانــه 

ــر ریســک اســت. و مبتنــی ب
ــی  ــئولیت هاي کارفرمای ــد مس در PSM بای
و پیمانکاریــی کــه در فرآیندهاي شــیمیایي 
ــن  ــي محــل ای ــا در نزدیک ــد ی کار مي کنن
فرآیندهــا، مشــغول بــه کارنــد، بــه صــورت 
واضــح مشــخص شــود تــا اطمینــان حاصل 
شــود که مســائل ایمنــي کارکنان شــرکتي 
و پیمانــکار هــر دو لحــاظ شــده اســت. ایــن 
ــات،  ــي عملی ــاي اجرای ــتاندارد، روش ه اس
آمــوزش کارکنــان، بازنگــري ایمنــي قبــل 
از شــروع بــه کار، ارزیابــي یکپارچگــي 
مکانیکي وســایل حیاتــي و بحرانــي و روش 
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ــر را نیــز شــامل  ــت تغیی ــي مدیری اجرای
شــود.

ــت  ــون مدیری ــواردي چ ــه م در PSM  ب
ــرات، مجوزهــاي کارگــرم، تحقیــق  تغیی
بــر حــوادث و شــبه حــوادث انتشــار مواد 
ــرایط  ــش در ش ــرح واکن ــیمیایي، ط ش
اضطــراري، ممیــزي انطبــاق حداقــل هــر 
ســه ســال یکبار و حد و مــرز محافظت از 
اســرار تجــاری بــه صــورت ویــژه پرداخته 
ــدگاه  ــناخت دی ــراي ش ــت. ب ــده اس ش
ــاي آن،  ــدی و نیازمندي ه ــی فراین ایمن
کارکنــان و کارفرمایــان نیــاز دارنــد بدانند 
کــه OSHA چگونــه از اصطــالح فرآینــد 

ــد. ــتفاده مي کن ــث  PSM اس در مبح
 PHA, RA, SIMOPS, PSSR, SOP,
…PTW, Lo-To, ERP, MI, TBM, MOC

در مقــام تعریــف در ایــن چارچــوب 
ــه  ــروف ک ــي از ظ ــر گروه ــی، ه مدیریت
بــه صــورت داخلــي باهــم مرتبط باشــند 
ــرار  ــي ق ــه صورت ــه ب ــزا ک ــروف مج و ظ
ــار  ــیل انتش ــه داراي پتانس ــد ک گرفته ان
ــه  ــاک هســتند ب مــواد شــیمیایي خطرن
ــناخته  ــد ش ــد واح ــک فرآین ــوان ی عن

مي شــود.

اســتاندارد مدیریــت ایمنــي فرآینــد، 
ــر اســاس  شــامل 14 جــزء اســت کــه ب
ــن سیســتم  ــرای ای ــی از اج ــه ناش تجرب
15و16  فــاز  خشــکی  پاالیشــگاه  در 
و همچنیــن ســکوهای گازی پــارس 
جنوبــی )فازهــای 16،17،18،19،20،21( 
می تــوان ایــن عناصــر را بــه صــورت زیــر 

طبقه بنــدی کــرد.
ــد  ــری در رون ــن گام بازنگ ــوان اولی بعن
پیاده ســازی ایــن سیســتم مدیریــت، 
بایســتی پرســش نامه هــای ممیــزي بــر 
اســاس »راهنمــاي ممیــزي مرکــز ایمني 
فرایندهــاي شــیمیایي CCPS « تهیــه و 
روایي آن توســط کارشناســانان متخصص 
ایمنــي فرآینــد، بررســي و مــورد تأییــد 
قــرار گیــرد.  ایــن پرســش نامــه نیــاز بــه 
ســه قســمت اصلــي دارد کــه بخــش اول 
ســؤاالت، مربــوط بــه بررســي مســتندات 
موجــود، بخــش دوم مربــوط بــه مصاحبه 
بــا کارکنــان واحدهــاي فراینــدي و بخش 
ــي  ــه بررســي هاي میدان ــوط ب ســوم مرب
و بازدیــد از تجهیــزات و محیــط کار 
ــا ســؤاالت پرســش  اســت. الزم اســت ت
نامــه از کامــالً  نامنطبــق تــا کامــال 

ــدي  ــات PSM امتیازبن ــا الزام ــق ب منطب
ــه  ــه مصاحب ــوط ب ــؤاالت مرب ــوند. س ش
بــا کارکنــان، بایســتی بــراي تمامــي افراد 
شــرکتی و پیمانــکار واحــد مورد بررســي، 
ــاز ســؤاالت در  ــن امتی ــل و میانگی تکمی
نظــر گرفتــه شــود. ســؤاالت مربــوط بــه 
ــراي  ــد ب ــز بای ــي نی ــي هاي میدان بررس
کلیــه تجهیــزات واحــد شــامل پمپ هــا، 
حرارتــي،  مبدل هــاي  کمپرســورها، 
رآکتورهــا، درام هــا، مخــازن تحــت فشــار 
و مخــازن ذخیــره، خطــوط لولــه و اجزاي 
آن، تجهیــزات اطفــا حریق، سیســتم هاي 
تهویــه، تجهیــزات برقــي و ابــزار دقیــق، 
ــاي  ــیرها و درب ه ــرات، مس کارگاه تعمی
ــود و در  ــل ش ــراري تکمی ــروج اضط خ
ــن  ــز میانگی ــزات مشــابه نی ــورد تجهی م
امتیــازات در نظــر گرفتــه شــود. در پایان، 
اســتقرار  نظــر  از  واحــد  ضعف  هــاي 
ــای  ــده و خال ه ــایي ش ــتم، شناس سیس
موجــود از جملــه تهیــه دســتورالعمل ها 
و روش هــاي اجرایــي جدیــد و یــا  اصالح 
برخــي از روش هــاي اجرایــي موجــود 
ــتم  ــا سیس ــل ب ــت کام ــت مطابق جه
اســتاندارد، پــر شــده و اصــالح می گــردد.

تحقیــق در حــوادث و تحلیــل ریشــه اي 
ــران  ــته در ای ــوع پیوس ــه وق ــوادث ب ح
ــیاری  ــل بس ــه عوام ــد ک ــان می ده نش
ــغلي  ــدي ش ــدم رضایت من ــون ع همچ
پرســنل، عــدم وجــود سیســتم آموزشــي 
نداشــتن  و  ســهل انگاري  توانمنــد، 
رویکــرد پیشــبینانه در انجــام تعمیــرات 
ــاي  ــي از بخش ه ــذف برخ ــي، ح اساس
ظاهــرا غیــر ضــروري بــراي کاهــش زمان 
تعمیرات اساســي، بی مســئولیتی نســبت 

بــه مســایل ایمنــي، نداشــتن تخصــص و 
ــرام  ــدن احت ــم ش ــي، ک ــه، بي میل تجرب
بــه رعایــت اســتانداردهاي طراحــي، عدم 
توجــه به نظرات کارشناســي و مهندســی 
ــد  ــرور و مقــدم دانســتن تولی ــی، غ ایمن
و بهــره وری بیشــتر بــر مســایل ایمنــي... 
حــوادث  ایجــاد  عوامــل  از  مي توانــد 
باشــند کــه در صــورت داشــتن برنامــه و 
ــوع  ــوان از وق ــی، مي ت حــذف عامــل اصل

ــه جلوگیــري کــرد.  حادث

ــه  ــوادث، ب ــق در ح ــک تحقی ــدون ش ب
ــاي  ــي از پایه ه ــول آن یک ــوم معم مفه
ــازمان ها  ــي س ــا ســطح ایمن ــي ارتق اصل
ــن  ــرد، در بهتری ــن رویک ــد. در ای مي باش
حالــت پــس از بــروز حــوادث و تحمیــل 
ــایي  ــا شناس ــا آن، ب ــط ب خســارات مرتب
ــف، ســعي  ــا در ســطوح مختل ــل آنه عل
و  اتفــاق  آن  تکــرار  از  مي شــود کــه 
ــا  ــود. ام ــري ش ــابه جلوگی ــوادث مش ح
ایــن مي توانــد حداکثــر نیمــي از راه 

قوی سیاه 
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باشــد. نیــم دیگــر آن در ایــن نظریــه آقــای 
اریــک هولنایــگل نهفتــه اســت کــه ایمني؛ 
ــاق  ــوز اتف ــه هن ــد ک ــي ان ــوع حوادث مجم
نیافتــاده انــد. پــس در تحقیقــات حــوادث، 
ــدن  ــراي فهمی ــود را ب ــي خ ــالش اصل ت
دالیــل حوادثــي بگذاریــم کــه هنــوز اتفــاق 

ــد . ــاده ان نیافت
همچــون  محققانــی  کــه  همچنــان  
ــا ایمــن،  ــد اعمــال ن ــش« معتقدن »هاینری
باعــث بــروز 88 درصــد حــوادث شــده 
ــروز  ــگیري از ب ــدي در پیش ــل کلی و عام
حــوادث را، شناســایي و درک عوامــل موثــر 
ــن  ــد، ای ــراد می دانن ــي اف ــار ایمن ــر رفت ب
سیســتم PSM  نیــز، درکنــار نــگاه فنــی و 
توجــه بــه تأسیســات و تجهیــزات،  انســان 
ــر  ــه تغیی ــی ک ــن معن ــت. بدی ــور اس مح
نگــرش و رفتــار و فرهنگ کاری و ســازمانی، 
ــه  ــیدن ب ــت رس ــی  ترین گام در جه اساس
باالتریــن ســطوح ایمنــی به شــمار مــی رود. 
شــاید از همیــن روســت کــه اهمیــت 
ــور  ــه منظ ــوزش ب ــر آم ــه عنص ــادی ب زی
ــرش  ــرای پذی ــتگی« الزم ب ــاد »شایس ایج
ــی  ــدی در ایمن ــای کلی ــرای نقش ه و اج
ــت  ــک واقعی ــت. ی ــده اس ــد داده ش فرآین
تجربــی ایــن اســت کــه الزمــه پیاده ســازی 
اثــر بخــش سیســتم هایی ماننــد »مدیریت 
رویکــرد  داشــتن   ، فرآینــد«  ایمنــی 
سیســتمی و  مدیریــت خطــرات فرآینــدی 
بــه جــای مدیریــت حادثــه در یــک واحــد 

ــت. ــیمی اس پتروش
ــوی  ــاب »ق ــال 2007، کت ــه س ــاه م در م
ســیاه؛ تاثیــر پدیده هــای کامــال نامحتمل« 
ــر  ــار و تحلیلگ ــمند آم ــک دانش ــط ی توس
ریســک منتشــر شــد کــه  نظریــه تصادفــی 
بــودن و عــدم قطعیــت متمرکــز را ترویــج 
می کنــد. نســیم نیــکالس طالــب لبنانــی، 
معتقــد اســت یــک جامعه یــا ســازمان باید 
بتوانــد رخدادهایــی کــه پیش بینــی شــان 
ســخت اســت را محتمــل بداننــد و داشــتن 

ــنهاد  ــتم ها را پیش ــکنندگی در سیس پادش
می کنــد کــه بــه معنــای آگاه شــدن و 
منتفــع شــدن و رشــد از رخدادهــا، خطاهــا 
و نوســانات تصادفــی اســت. موضــوع اصلــی 
ایــن کتــاب مربــوط به نابینایــی مــا در برابر 
پدیده هــای شانســی اســت، و این کــه چــرا 
همــه مــا، گرایــش بــه ایــن داریــم کــه بــه 

ــم.  ــکه ها را ببینی ــکناس ها، س ــای اس ج
خــود او دربــارۀ ایــن کتــاب می گویــد ایــدۀ 
مــن ایــن اســت کــه مــردم را مجبور ســازم 
دربــاره ناشــناخته ها و قــدرت آنهــا، تفکــر و 
تأمــل کنند، بــه ویــژه درباره دســته معینی 
ــه تصــور و  ــم ب ــه نمی توانی ــا ک از رویداده
ــه  ــد هزین ــا می توان ــم، ام ــال درآوری خی
ــد؛  ــته باش ــان داش ــادی برایم ــیار زی بس
 رویدادهایــی نــادر، امــا بــا تأثیــری عظیــم. 
قبــل از اینکه اروپایي ها اســترالیا را کشــف 
کننــد هیــچ دلیلــي وجود نداشــت تــا باور 

کنیــم قوهایي بــه رنگي غیر از رنگ ســفید 
هــم مي تواننــد وجــود داشــته باشــند. اما با 
کشــف اســترالیا قوهاي ســیاه در آنجا دیده 
شــدند و مــا در باورهــاي خویــش تجدیــد 
نظــر کردیــم. دیــدن نخســتین قوی ســیاه 
بــرای چنــد پرنده شــناس بایــد شــگفتی 
جالبــی بــوده باشــد؛ امــا اهمیــت داســتان 

در ایــن نیســت. اهمیــت داســتان در ایــن 
اســت کــه شــکنندگی دانــش مــا را نمایان 
آموختــن  می دهــد  نشــان  و  می کنــد 
مــا از تجربیــات و مشــاهدات بــا چــه 
روبه روســت.  شــدیدی  محدودیت هــای 
ــی  ــدادی منف ــد روی ــیاه می توان ــوی س ق
مثــل یــازده ســپتامبر یــا بحرانــی همچون 
پالســکو و یــا پتروشــیمی بوعلی باشــد و یا 

رویــدادی ماننــد گســترش اینترنــت. 
ــوع  ــر ایــن اســت کــه ن در واقــع، تــالش ب
نــگاه و شــیوۀ اندیشــیدن مــا را تغییــر دهد 
ــد.  ــش بکش ــه چال ــج را ب ــای رای و الگو ه
نویســنده در تشــریح تئوري خــود مي گوید: 
 قــوي ســیاه مــن ســه خاصیــت دارد:

ــر اســاس دانــش  ــوع آن ب 1-  احتمــال وق
احتمــاالت بســیار پائیــن اســت.

2-  وقتــي اتفــاق مي افتــد تاثیري گســترده 
 و عظیــم بــر جــاي 

مي گذارد.
3- افــراد آمــدن 
از  قبــل  را  آن 

ــوع نمي بیننــد  وق
از  پــس  امــا 
ــوع هر کســي  وق
ند  ا مي تــــو
از  بـگـویـــد 
ــر  ــش خب آمدن

اســت. داشــته 
ــامدهای   ــا پیش ــه م اینک
ــم  ــه درک می کنی ــال را چگون ــته و ح گذش
انحرافــات  ایــن درک دچــار کــدام  و در 
باعــث  مســتقیم  بصــورت  می شــویم، 
می شــود تــا  مــا  نتوانیــم آینــده را  پیشــینی 
کنیــم. منطــق قــوی ســیاه موجــب می شــود 
ــر از  ــس بزرگ ت ــی ب ــا نقش ــته های م نادانس
دانســته هــای مــا داشــته باشــند. پیــام اصلی 
ــاي  ــه در محیط  ه ــت ک ــه اینس ــن نظری ای
کاري پیچیــده خــود، بدنبــال قوهــاي ســیاه 

باشــیم. همــه قوهــا ســفید نیســتند.


