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اســـتراتژيك اســـت .بـــه ایـــن معنـــی کـــه در زمـــان طراحـــی اســـتراتژی هـــای ســـازمان
و تعیی ــن فراینده ــای اصل ــی کس ــب و کار ،بایس ــتی وضعی ــت ه ــای بحران ــی ه ــم در نظ ــر
گرف ــت و ب ــرای پیش ــگیری و مقابل ــه ب ــا آن برنام ــه ری ــزی ک ــرد .بعب ــارت دیگ ــر ،ش ــيوه
هايـــي كـــه یـــک ســـازمان ،بـــراي مقابلـــه بحـــران هـــا در نظـــر مـــي گيـــرد ،بخشـــي از
اســـتراتژي هـــای تضميـــن بقـــاي خـــود آن ســـازمان بـــه شـــمار میـــرود و بـــدون انجـــام
اقدامـــات اساســـی پیشـــگیرانه در حـــوزة مدیریـــت بحـــران ،احتمـــال وقـــوع رخدادهـــای
بحرانـــی نیـــز زیـــاد میشـــود .در ایـــن ارتبـــاط بایـــد بحـــران را هـــر نـــوع رخـــدادی
تعری ــف ك ــرد ك ــه وق ــوع آن اه ــداف اصل ــی یعن ــی س ــودآوری ،اعتب ــار و ی ــا حی ــات آن
را بـــه خطـــر میانـــدازد.
باوج ــود ارتباط ــی ك ــه بی ــن ای ــن دو وج ــود دارد ،بس ــیار ك ــم مش ــاهده ش ــده اس ــت ك ــه
در رشـــته مدیریـــت اســـتراتژیك بـــه بحرانهـــای داخـــل صنعـــت توجـــه شـــود  .معمـــوالً
مدیـــران ســـازمانها در تعییـــن اســـتراتژیها و هدفهـــای ســـازمانی ،موضـــوع مدیریـــت
شـــرایط اضطـــراری را نادیـــده میگیرنـــد و در تعـــداد كمـــی از ســـازمانها ،برنامـــهای
بـــرای مواجـــه شـــدن بـــا بحرانهـــا در حاشـــیه یـــا متـــن برنامههـــای اســـتراتژیك تهیـــه
میشـــود.
موسس ــه فدرال ــی آژان ــس مدیری ــت ش ــرایط اضط ــراری آمری ــکا ( ) FEMAمعتق ــد اس ــت
ک ــه "مدیری ــت بح ــران" س ــه بخ ــش عم ــده و اصل ــی دارد ک ــه ای ــن س ــه بخ ــش ،مطاب ــق
ش ــکل زی ــر عبارتن ــد از :
واکنش در شرایط اضطراری ،سیستم فرماندهی رویداد ،طرح استمرار کسب و کار

در ادام ــه ،ه ــر ی ــک از ای ــن س ــه بخ ــش و تفاوته ــای آنه ــا ،بص ــورت خالص ــه ش ــرح داده
میش ــود ت ــا ارزش و جای ــگاه ه ــر بخ ــش ،مش ــخص ت ــر ش ــود.
 )1واکنش در شرایط اضطراری ERP -

مدیریت بحران
مدیریـــت بحـــران بـــه عنـــوان فراینـــدی
نظـــام یافتـــه تعریـــف میشـــود كـــه
طـــی ایـــن فراینـــد ،ســـازمان تـــاش
میكنـــد بحرانهـــای بالقـــوه را شناســـایی و
پیشبینـــی كنـــد ســـپس در مقابـــل آنهـــا
اقدام ــات پیش ــگیرانه انج ــام ده ــد ت ــا اث ــر
آن را بـــه حداقـــل برســـاند.
مدیریـــت بحـــران دارای ماهیـــت
اســـتراتژیك اســـت و امـــروزه مديريـــت
بح ــران ي ــك بخ ــش اساس ــي از مديري ــت
مرکز جامع تجارت ایمنی ایران

برنام ــه ه ــای واکن ــش در ش ــرایط اضط ــراری ( ،)Emergency Response Planدو بخ ــش
اصلـــی دارنـــد کـــه یکـــی بـــر مبنـــای ریســـک و دیگـــری بـــر مبنـــای ســـناریو هـــای
متفـــاوت اســـت .یعنـــی در گام اول ،بـــر اســـاس شناســـایی خطـــرات و ارزیابـــی ریســـک
فراینده ــای عملیات ــی ،تهی ــه ش ــده و س ــپس ب ــا پی ــش بین ــی و بررس ــی تمام ــی حالته ــای
ممکـــن ،ســـناریوهای مختلـــف را نوشـــته و بـــرای مقابلـــه بـــا همـــه وضعیتهـــای نشـــت و
نشـــر و انفجـــار مـــواد شـــیمیایی در ایـــن ســـناریوها ،وظايـــف و مســـووليتهاي کلیـــه
کارکن ــان رس ــمی و پیمان ــکاری تعیی ــن و اع ــام میش ــود .درای ــن مرحل ــه ه ــم دری ــل ه ــا
و تمرينهـــاي الزم و منظـــم اجـــرا میشـــود.
پیـــاده ســـازی بایســـتی بـــه گونـــه ای باشـــد کـــه كاركنـــان فراینـــدی ،آگاه شـــوند كـــه
بـــه هنـــگام انتشـــار ناخواســـته مـــواد شـــيميايي خطرنـــاك بايـــد چـــه اقداماتـــي را انجـــام
بدهنـــد و چـــه اقداماتـــی را نبایـــد انجـــام دهنـــد.
واکن ــش در ش ــرايط اضط ــراري ،در چه ــار ف ــاز پيش ــگيري ،آمادگ ــي ،مقابل ــه و بازس ــازي
طراح ــي ش ــده و رویک ــرد پيش ــگيرانه آن بس ــيار پ ــر اهمي ــت اس ــت.
info@iransafetytrade.com

www.iransafetytrade.com
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در یـــک طـــرح واکنـــش در شـــرایط اضطـــراری ،هـــم شـــامل
اقدامـــات دفاعـــی ماننـــد تخلیـــه ،فـــرار ،نجـــات ،تعییـــن محلهـــای
تجمـــع و تبییـــن نقـــش کسانیســـت کـــه در مدیریـــت حادثـــه در
صحن ــه حادث ــه نقش ــی ندارن ــد و ه ــم ش ــامل اقدام ــات اپراتوره ــا
و بهـــره بـــرداران کلیدیســـت کـــه کـــه قبـــل از فـــرار بایـــد یـــک
ســـری اقدامـــات ایمـــن ســـازی و ایزوالســـیون در واحـــد خـــود
انجـــام دهنـــد و ســـپس محـــل را تـــرک کننـــد.
 )2سیستم مدیریت رویداد ICS -
نی ــاز روز اف ــزون ب ــه تولی ــد و پیچی ــده ش ــدن صنای ــع فرآین ــدی،
باع ــث ش ــده اس ــت ک ــه ح ــوادث ،دیگ ــر ص ــورت س ــاده گذش ــته
را نداشـــته و بـــه تبـــع آن مدیریـــت ســـنتی حـــوادث ،پاســـخگوی
نی ــاز ام ــروز نباش ــد.
تجربـــه نشـــان میدهـــد کـــه در صـــورت بـــروز حـــوادث جـــدی،
بـــدون بهـــره گیـــری از یـــک سیســـتم فرماندهـــی رویـــداد جامـــع
و متحـــد ( ، )Incident Commander Systemقـــادر بـــه کاهـــش
حداکث ــری تبع ــات آن نخواهی ــم ب ــود .سیس ــتم جام ــع فرمانده ــی
رویـــداد ،یکـــی از پایـــه هـــای اصلـــی مدیریـــت بحـــران اســـت
ک ــه ب ــا رعای ــت مجموع ــه قوانی ــن و دس ــتورالعمل ه ــای آن م ــی
ت ــوان ح ــوادث کوچ ــک و ب ــزرگ را تح ــت کنت ــرل ق ــرار درآورده
و از هـــدر رفتـــن نیـــرو ،منابـــع و همچنیـــن خســـارات بیشـــتر
جلوگیـــری کـــرد.
پیـــاده ســـازی ســـامانه فرماندهـــی رویـــداد ( ،)ICSاقدامـــات
مناســـب برنامـــه ریـــزی شـــده بـــرای زمـــان وقـــوع یـــک حادثـــه
اس ــت ک ــه بایس ــتی گ ــروه ه ــای وی ــژه مانن ــد تی ــم خ ــط مق ــدم
عملیـــات ،تیـــم آتـــش نشـــانی ،تیـــم امـــداد و نجـــات و جســـتجو،
تیـــم  ،HAZMATتیـــم فرماندهـــی و افســـران ایمنـــی و چـــارت
فرماندهـــی رویـــداد از قبـــل مشـــخص شـــده باشـــند و آمـــوزش
هـــا و مانورهـــای عملیاتـــی الزم جهـــت مقابلـــه و فرماندهـــی
حادثـــه ،تعریـــف و انجـــام شـــده باشـــد.
در چـــارت ســـازمانی  ، ICSبایســـتی اســـتانداردهای زیرشـــاخه
هـــا و ســـطوح صـــف و ســـتاد را رعایـــت کـــرد .ایـــن موضـــوع،
محدودیت ــی در انعط ــاف پذی ــری زی ــاد ای ــن سیس ــتم ایج ــاد نم ــی
کنـــد.
ضمنـــا ایـــن چـــارت نمیتوانـــد بـــا چـــارت عـــادی و روزمـــره
شـــرکت یکـــی باشـــد ،چـــون ایـــن سیســـتم ،ماهیـــت واكنشـــي
داشـــته و تمركـــز آن بـــر روي کار و فرماندهـــي در شـــرایط غیـــر
ع ــادی مانن ــد حادث ــه ،حری ــق ،جس ــتجو ،ام ــداد و نج ــات اس ــت و
اف ــراد بای ــد ب ــه لح ــاظ کاراکت ــر و پرس ــونالیتی؛ ویژگیه ــای ذات ــی
الزم نظیـــر تمرکـــز ،شـــجاعت و انگیـــزه کافـــی بـــرای حضـــور در
چنیـــن شـــرایطی را داشـــته باشـــند.
اگـــر چنیـــن بســـتر فکـــری و ذهنـــی در افـــراد وجـــود داشـــت،
حـــاال بایســـتی در نظـــام آموزشـــی منظـــم و دقیـــق و منطبـــق بـــر
اســـتانداردهای روز دنیـــا قـــرار بگیرنـــد.
استاندارد آموزشی این سیستم در تصویر ( )4آمده است.
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عوامـــل موثـــر بـــودن یـــک برنامـــه ســـامانه فرماندهـــی رویـــداد؛
عملیات ــی ب ــودن برنام ــه ه ــا ،لجس ــتیک فن ــی و مهندس ــی ،تقس ــیم
وظایـــف ،تعییـــن زنجیـــره فرمـــان بـــری ،آمـــوزش هـــای موثـــر
و مـــدرن ،مانورهـــای واقعـــی و بـــدون اطـــاع ،اطـــاع رســـانی
هوش ــمندانه ،کنت ــرل فض ــای رس ــانه و  ...م ــی باش ــد ،ک ــه در ای ــن
میـــان ،وجـــود شایســـتگی فـــردی در تـــک تـــک اعضـــاء تیـــم،
الزمـــه رســـیدن بـــه مـــوارد فـــوق اســـت.
همچنی ــن تعیی ــن س ــطح و چگونگ ــي اع ــام وق ــوع حادث ــه ،زم ــان
تخليـــه و مســـیرهای انتقـــال بـــه محلهـــاي امـــن و بازگردانـــدن
وضعيـــت بـــه حالـــت عـــادي از جملـــه مـــواردي هســـتند كـــه
بايـــد در ســـامانه فرماندهـــی رویـــداد در نظـــر گرفتـــه شـــوند.
بح ــث بس ــیار مه ــم دیگ ــر موسس ــه  FEMAاینس ــت ک ــه ح ــوادث
در س ــه س ــطح نی ــاز ب ــه تصمی ــم گی ــری و تصمی ــم س ــازی دارن ــد
و طبیعتـــا بـــه فرماندهانـــی بـــرای مســـائل هـــر ســـطح نیـــاز
اس ــت ،البت ــه ای ــن طبق ــه بن ــدی س ــه گان ــه ،اولی ــن ب ــار در س ــند
مدیریـــت بحـــران ســـازمان نظامـــی ناتـــو مطـــرح شـــد :
س ــطح طالی ــی ب ــرای تعیی ــن اس ــتراتژی ه ــا (خ ــط مش ــی ،اه ــداف
و تعیی ــن نقش ــه راه )
IRAN Fire Protection Engineering Magazine No. 41 May. 2018

گـروه و کـانـال اخبـار تخصصـی ایمنی،آتشنشـانی ،امداد و نجـات
مـرکز جـامع تجـارت ایمنـی ایران  -ماهنامه مهندسی حفاظت از حریـق

سری جدید جکهای بادی هولماترو
هولماترو  ،پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی

ســـطح نقـــره ای بـــرای تعییـــن تاکتیـــک ( تعییـــن و ترتیـــب
وظایـــف و مســـئولیتها و روش هـــای اجرایـــی گروهـــی)
ســـطح برنـــزی بـــرای تعیـــن و اجـــرای تکنیکهـــا (بکارگیـــری
پرســـنل ،منابـــع و تجهیـــزات)

 )3طرح استمرار کسب و کار ()Business Continuity Plan
بحـــران هـــا همیشـــه از جنـــس آتـــش یـــا انفجـــار و یـــا ســـیل
نیس ــتند.گاهی ب ــا غ ــرش و رع ــد همراهن ــد و گاه ــی نی ــز ظاه ــری
آرام دارنـــد و فقـــط تـــداوم کســـب و کار یـــک ســـازمان را بـــه
خطـــر مـــی اندازنـــد .از ســـایتی کـــه مخـــازن آن در آتـــش مـــواد
اولی ــه نفت ــی ی ــا پلیم ــری خ ــود میس ــوزد ت ــا پاس ــاژی ک ــه مغ ــازه
هـــا و انبارهـــای آن در ســـیطره آتـــش نـــخ و ویســـکوز هســـتند
تـــا ســـازمانی کـــه فقـــط آب بـــاران از ســـقف آن چکـــه میکنـــد
و یـــا در اثـــر یـــک اتصـــال کوتـــاه ،سیســـتم بـــرق آن کامـــا
قطـــع شـــده اســـت و همـــه اطالعـــات فنـــی و ســـری از دســـترس
خـــارج شـــده اســـت و یـــا شـــرکتی کـــه ســـاختمان آن را ســـیل
ب ــرده اس ــت ،هم ــه ب ــا بح ــران مواج ــه هس ــتند و در تم ــام آنه ــا
ع ــده ای مش ــغول عملی ــات اطف ــاء حری ــق ی ــا بازیاب ــی اطالع ــات
مال ــی مش ــتریان میباش ــند و نی ــاز دارن ــد ت ــا ه ــم ب ــرای گ ــذر از
حادث ــه ،طرح ــی بیندیش ــند و ه ــم تولی ــد و ی ــا ف ــروش ایش ــان از
س ــر گرفت ــه ش ــود .ح ــال س ــوال اینس ــت ک ــه ع ــاوه ب ــر ط ــرح
ه ــای گ ــذر از حری ــق و حادث ــه ،ب ــرای ت ــداوم تولی ــد و ف ــروش و
خدم ــات نی ــز ،ط ــرح و برنام ــه ی اندش ــیده ش ــده اس ــت و جای ــگاه
ایـــن موضـــوع کجاســـت ؟
همانگونـــه کـــه قبـــا دیدیـــم ،یکـــی از بخـــش هـــای عمـــده
مدیریـــت بحـــران ،رســـیدگی بـــه همیـــن دغدغـــه و نگرانیســـت و
شـــاید بـــه همیـــن علـــت بـــود کـــه در دســـامبر  2006موسســـه
اســـتاندارد انگلســـتان ،اســـتاندارد مســـتقلی را بـــرای "طـــرح
اســـتمرار کســـب و کار" تحـــت نـــام ( )BS 25999منتشـــر نمـــود.
در ایـــن اســـتاندارد بـــه تشـــریح الزامـــات مـــورد نیـــاز جهـــت
پی ــاده س ــازی ،اج ــرا و بهب ــود سیس ــتم مدیری ــت اس ــتمرار تولی ــد
یـــا خدمـــت مســـتند ســـازی شـــده میپـــردازد .البتـــه اســـتاندارد
مهـــم دیگـــری نیـــز بـــه عنـــوان اســـتاندارد مرجـــع حـــوزه تـــداوم
کســـب و کار وجـــود دارد) ISO 22301( .
طـــرح اســـتمرار کســـب و کار ،در واقـــع جزیـــی مهـــم از بدنـــه
مدیریـــت ریســـک اســـت و بـــه مجموعـــه ای از فرآینـــد هـــا و
مرکز جامع تجارت ایمنی ایران
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دســـتورالعمل هـــا اطـــاق مـــی شـــود کـــه توســـط یـــک ســـازمان
پی ــاده س ــازی م ــی ش ــود ت ــا س ــازمان بتوان ــد بع ــد ی ــا در هن ــگام
بـــروز یـــک فاجعـــه ،همچنـــان بـــه کار و رونـــد فعالیـــت روزمـــره
خـــود ادامـــه دهـــد .بـــا اســـتفاده از پیـــاده ســـازی یـــک طـــرح
ت ــداوم کس ــب و کار ،س ــازمان ه ــا در واق ــع ب ــه دنب ــال حفاظ ــت
از ســـرویس هـــای حســـاس و حیاتـــی خـــود هســـتند تـــا بتواننـــد
بع ــد از ب ــروز فاجع ــه ،ای ــن س ــرویس ه ــا را بالفاصل ــه ب ــه م ــدار
برگرداننـــد و بـــه تجـــارت و کســـب و کار خـــود را ادامـــه دهنـــد.
نکاتی پیرامون  مدیریت بحران در ایران
همچنانکـــه میدانیـــم ،مدیریـــت بحـــران ،دارای ســـه رکـــن
اصلیســـت ( )ERP, ICS, BCPکـــه بـــروز حـــوادث یـــزرگ گذشـــته
در ایـــران نشـــان دهنـــده بـــی توجهـــی مدیریـــت ارشـــد صنعـــت
بصـــورت همزمـــان ،بـــه هـــر ســـه رکـــن بـــوده اســـت کـــه بـــه
نتایـــج فاجعـــه بـــاری منجـــر شـــده اســـت .اگرچـــه مصلحـــت
همیش ــه در ای ــن ب ــوده اس ــت ک ــه ب ــه ای ــن ح ــوادث ب ــه چش ــم
فرصتهایـــی بـــرای اصـــاح و رشـــد نـــگاه کنیـــم!
 -1بس ــیاری از س ــازمانها ب ــه ج ــای اینک ــه زم ــان ارزشمندش ــان
را صـــرف پیشبینـــی و آمادهســـازی بـــرای مواجهـــه بـــا تغییــ ِ
ـرات
ناخواســـته در هـــر ســـه رکـــن بحـــران کننـــد ،زمـــان و انـــرژی
زی ــادی را در زمین ــه برگ ــذاری مانوره ــای نمایش ــی و واکن ــش ب ــه
پیامدهـــای پـــس از واقعـــه هـــدر میدهنـــد کـــه بیشـــتر بـــرای
عقـــب نمانـــدن از رقبـــا و همســـایگان اســـت .ایـــن ســـازمانها
فقـــط بـــه مقابلـــه بـــا مشـــکالت اضطـــراری توجـــه دارنـــد و
درواقـــع فقـــط میتواننـــد در یـــک جبهـــه بجنگنـــد و در صـــورت
درگی ــر ش ــدن ب ــا دو حادث ــه ب ــزرگ همزم ــان ،ت ــوان تقس ــیم نی ــرو
و تصمی ــم گی ــری راهب ــردی ب ــرای مقابل ــه ب ــا چالشه ــای بع ــدی
یـــا همزمـــان را نخواهنـــد داشـــت .ایـــن تیـــپ شـــرکتها ،نوعـــی از
آمادگ ــی انفعال ــی را دارن ــد و ب ــه س ــادگی ممک ــن اس ــت س ــرمایه
و اعتبارشـــان را از دســـت بدهنـــد .چـــاره رفـــع ایـــن مشـــکل،
ب ــکار گی ــریِ فرآین ــد آزم ــوده ش ــده ای ب ــه ن ــام برنام ــه ری ــزی
اســـتراتژیک اســـت کـــه بصـــورت همزمـــان ،سیســـتم هـــای قبـــل
از بح ــران ( ،)ERPحی ــن بح ــران( )ICSو پ ــس از بح ــران( )BCPرا
در بـــر میگیـــرد.
 -2مشـــکل بـــزرگ دیگـــر بحـــران در ایـــران ،در نظـــر نگرفتـــن
خســـارتهای ناشـــی از توقـــف تولیـــد اســـت .محاســـبه خســـارتهای
ناشـــی از توقـــف تولیـــد یـــک مجتمـــع پتروشـــیمی ،پاالیشـــگاه یـــا
س ــکوی باالدس ــتی نف ــت و گاز و حت ــی توق ــف کس ــب و کار مغ ــازه
داران ی ــک مرک ــز عم ــده فروش ــی ،بس ــیار پیچی ــده و چن ــد الی ــه
اس ــت .در م ــواردی مانن ــد حادث ــه پالس ــکو ،ب ــا فروک ــش ک ــردن
بح ــران مرب ــوط ب ــه دود و آت ــش ،بح ــران دیگ ــری در اث ــر از بی ــن
رفتـــن کســـب و کار مغـــازه داران و فروشـــندگان ایـــن ســـاختمان،
آغ ــاز ش ــد ک ــه ه ــم اکن ــون نی ــز ادام ــه دارد .آی ــا ای ــن بخ ــش،
ادامـــه اجتماعـــی بحـــران نیســـت؟ آیـــا بـــا اتمـــام آواربـــرداری و
بازیابـــی ،بحـــران تمـــام شـــده اســـت؟ آیـــا چنیـــن ضرایبـــی در
info@iransafetytrade.com
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Special Article

حـــق بیمـــه و خســـارت حادثـــه اعمـــال
میشـــود؟ فـــرض کنیـــم خســـارت هـــای
مس ــتقیم و مش ــخص ی ــک حادث ــه ،توس ــط
شـــرکت بیمـــه گـــر ،محاســـبه و پرداخـــت
شـــود ،ســـوال اینجاســـت کـــه در رونـــد
محاســـبه ایـــن خســـارت ،آیـــا ضرایـــب
و مقادیـــر مربـــوط بـــه توقـــف تولیـــد
طوالنـــی یـــک واحـــد اصلـــی و باالدســـتی،
در یـــک مجتمـــع پتروشـــیمی آروماتیـــک
یـــا الفیـــن ،در نظـــر گرفتـــه میشـــود ؟
 -3یکـــی دیگـــر از معضـــات عمـــده
و زیربنایـــی طـــــرح هـــــای مقابلـــه بـــا
شـــرایط اضطـــراری دربرخـــی از صنایـــع
کش ــور م ــا ،الگوبــ ــرداری و کپ ــی ک ــردن
 ERPاز نمونـــــه  ERPشـــرکتهای دیگـــــر
اســـت .رویـــه خطرنـــاک کپـــی کـــردن،
عـــاوه بـــر "طـــرح ریـــزی واکنـــش در
شـــرایط اضطـــراری" در مـــورد مـــدارک
بس ــیار مهم ــی چ ــون "ارزیاب ــی ریس ــک" و
حت ــی م ــدرک تعیی ــن الی ــه ه ــای حفاظت ــی
مرتبـــط بـــا ایـــن ریســـک هـــا نیـــز بـــه
کـــرات رخ میدهـــد کـــه بـــرای اثبـــات
غلـــط بـــودن ایـــن رویـــه نیـــاز بـــه هیـــچ
توضیحـــی نیســـت .ایـــن موضـــوع اگرچـــه
بـــرای انتشـــار اســـتانداردها و راهنماهـــا
اش ــکالی ن ــدارد ام ــا ب ــرای س ــایر م ــدارک
ایمنـــی کـــه نیـــاز بـــه بحـــث و بررســـی و
بومـــی ســـازی دارد حتمـــا غلـــط اســـت
و ســـاده انـــگاری موضوعـــات پیچیـــده و
ماتریســـی اســـت.
بـــه جـــرات میتـــوان گفـــت عمـــده طـــرح
هـــای واکنـــش در شـــرایط اضطـــراری ،در
شـــرکتهای پیمانـــکار ســـطح دوم و ســـوم
در صنایـــع پرخطـــر نفـــت و گاز ،از روی
مـــدارک ارزیابـــی ریســـک واقعـــی انجـــام
ش ــده در ش ــرکت ه ــای ب ــزرگ داخل ــی و
خارج ــی نوش ــته میش ــوند .بعب ــارت دیگ ــر،
مدرک ERPبــــا توجــــه بــــه مدرک RA
و ب ــرای نیــ ــاز و شــ ــرایط خــ ــاص آن
شـــرکت ،تهیـــه و نوشـــته نشـــده اســـت.
از ایـــن مـــدرک چـــه انتظـــاری میتـــوان
داشـــت؟
 -4انجـــام مانورهـــای اضطـــراری ،از يـــك
سوبایســـتی ســـازمان را بـــراي مواجهـــه
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بـــا وضعيـــت هـــاي اضطـــراري محتمـــل
آمـــاده كنـــد و از ســـوي ديگـــر بایـــد
ابـــزاري بـــراي ســـنجش ميـــزان آمادگـــي
افـــراد و تجهيـــزات و تواناييهـــاي ســـازمان
باشـــد .وقتـــی ســـناریو هـــای مـــدارک
 ،ERPاصـــل نبـــوده و طراحـــی نشـــده
باشـــند ،حتـــی اگـــر در تمریـــن هـــا و
دریـــل هـــا اســـتفاده شـــوند ،ایـــن مانـــور
هــا ،بصــورت نمایشــی و ســــطحی برگــزار
میشـــوند ،تاجاییکـــه تنهـــا خروجـــی آنهـــا،
فیلـــم و عکـــس و مســـتند ســـازی هـــای
قاب ــل ارائ ــه ب ــه مدی ــران باالدس ــتی و ی ــا
ثب ــت ب ــرای ارای ــه ب ــه ممی ــزان سیس ــتمی
اســـت.
 -5موضـــوع قابـــل تامـــل دیگـــر ،نقـــش و
حض ــور بخ ــش ه ــای غی ــر صنعت ــی مانن ــد
حراســـت و روابـــط عمومیســـت .ســـابقه
حض ــور اف ــراد ای ــن بخ ــش ه ــا در ح ــوادث
بـــزرگ ،نشـــان میدهـــد کـــه انتخـــاب
مدیــران حراســت و روابــــط عمومــــی در
شـــرکتهای دارای پتانســـیل بـــاالی خطـــر،
بایس ــتی از رویکردهــ ــای ســ ــنتی فاصل ــه
گرفت ــه و داش ــتن اطالعــ ــات صنعـتـ ــی و
حت ــی داش ــتن تحصی ــات بی ــن رش ــته ای
فنـــی ،از شـــرایط احـــراز ایـــن دو پســـت
باشـــد تـــا بتواننـــد درک صحیحـــی از
بحـــران و پیامدهـــای ناشـــی از یـــک
انفجـــار یـــا نشـــت گاز داشـــته باشـــند .در
چنی ــن شرایطیس ــت ک ــه ،موض ــوع انتق ــال
اطالعـــات و اطـــاع رســـانی از طـــرف
ایشـــان ،شـــــفاف و متناســـب بـــا حجـــم
و ســـطح حادثـــه اولیـــه و بـــه انـــدازه ای
خواهــد بــود کــــه از تشــــویش اذهــــان
عمومــــی جلوگیــــری کنــد.
در شـــرایط امـــروز کشـــور و نســـل
جـــوان دیجیتالـــی ،رســـانه هـــای مســـتقل
و مجـــازی ،بـــه صورتـــی بـــی مهابـــا ،بـــه
کار نشـــر اخبـــار و تصاویـــر میپردازنـــد
و گاهـــا جامعـــه تشـــنه اخبـــار و فیلـــم را
مســـموم میکننـــد ،بصورتیکـــه واحدهـــای
روابـــط عمومـــی ســـنتی و محافظـــه کار،
دیگـــر از پـــس اصـــاح و مدیریـــت ایـــن
فضـــای رســـانه ای بـــر نمـــی آینـــد .مهـــم
اینجاســـت کـــه مطابـــق بـــا اســـتانداردهای
بیـــن المللـــی ،افـــــراد بخـــش هـــای
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حراس ــت و رواب ــط عموم ــی ،از بازیگــ ــران
اصلــ ــی فرمانده ــی ح ــوادث هســ ــتند.
 -6ایـــن تشـــویش و نگرانـــی رســـانه
ای جامعـــه ،باالتریـــن ســـطوح وزارتـــی
را هـــم وادار بـــه حضـــور در صحنـــه
بحران ــی میکن ــد و ای ــن دخال ــت در ام ــور،
چرخـــه فکـــر کـــردن و تصمیـــم ســـازی و
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گـروه و کـانـال اخبـار تخصصـی ایمنی،آتشنشـانی ،امداد و نجـات
مـرکز جـامع تجـارت ایمنـی ایران  -ماهنامه مهندسی حفاظت از حریـق

سری جدید جکهای بادی هولماترو
هولماترو  ،پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی

فرماندهـــی را مختـــل میکنـــد .درســـت از
ای ــن زم ــان ب ــه بع ــد اس ــت ک ــه مدی ــران
پایینتـــر ،دیگـــر نمیتواننـــد وظایـــف
تخصص ــی خ ــود را انج ــام دهن ــد و الج ــرم
بـــه ســـمت انجـــام کارهـــای نمایشـــی
و چشـــم پرکنـــی میرونـــد کـــه یـــا بـــه
آس ــیب دیدگ ــی فیزیک ــی ای ــن فرمانده ــان
ارش ــد می ــدان منج ــر میش ــود و ی ــا منج ــر
مرکز جامع تجارت ایمنی ایران
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بـــه گرفتـــن تصمیماتـــی میشـــود کـــه تـــا
مدتهـــا ،نقـــل محافـــل و مجالـــس ایمنـــی
و آتـــش نشـــانی میشـــود.
 -7مشـــکل دیگـــر معاونیـــن و جانشـــینانی
هس ــتند ک ــه ت ــا زم ــان وق ــوع حادث ــه ی ــا
فاجعـــه ،کوچکتریـــن آمـــوزش تخصصیـــی
در زمینـــه  ERP & ICSندیـــده انـــد ،امـــا

بـــا وقـــوع فاجعـــه ،در ســـتاد بحـــران
تش ــکیل ش ــده ،حاض ــر میش ــوند و عموم ــا
نیـــز تصورشـــان بـــر ایـــن اســـت کـــه
همـــه افـــراد روزمـــره موجـــود در چـــارت
ش ــرکت ،در ش ــرایط حادث ــه نی ــز میتوانن ــد
تصمیمـــات الزم را بگیرنـــد و آن را اجـــرا
کننـــد .دامنـــه ایـــن موضـــوع تـــا جایـــی
گســـترده اســـت کـــه متاســـفانه چـــارت
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فرماندهـــی رویـــداد بـــا چـــارت معمـــول و
نرم ــال ی ــک س ــازمان منطب ــق اس ــت ک ــه
نش ــان دهن ــده ع ــدم پی ــاده س ــازی واقع ــی
هیـــچ یـــک از ســـامانه هـــای فرماندهـــی
رویـــداد در ســـازمان مذکـــور اســـت.
 -8نکتـــه دیگـــری کـــه بـــه چشـــم
میخـــورد موضـــوع آمـــوزش هـــای
کمـــی و کیفـــی  ERPو  ICSمیباشـــد کـــه
تفاوتهـــای عمـــده آن نادیـــده گرفتـــه
شـــده و اغلـــب مـــوارد بجـــای یکدیگـــر
آمـــوزش داده میشـــوند.
مطالعـــات نشـــان میدهـــد کـــه افـــراد در
صحن ــه ه ــای عملیات ــی ،آموخت ــه هایش ــان
را انج ــام نمیدهن ــد بلک ــه آموخت ــه ه ــای
اندوختـــه ایشـــان اســـت کـــه بطـــور
خـــودکار بـــروز کـــرده و رفتـــار ایشـــان
را شـــکل میدهـــد.
پـــس آمـــوزش بایســـتی نظـــام یافتـــه
و همـــراه بـــا خـــط ســـیر مشـــخص
و منظمـــی باشـــد تـــا بـــه لیاقـــت و
شایســـتگی عملـــی در افـــراد منجـــر
شـــود.
بـــرای محقـــق شـــدن چنیـــن اهـــداف
آموزشـــی ،الزم اســـت تـــا اســـاتید و
مدرســـینی در ایـــن زمینـــه حضـــور
داشـــته باشـــند کـــه بـــا داشـــتن ســـابقه
و تحصیـــات دانشـــگاهی مناســـب
در رشـــته هـــای مرتبـــط و فنـــی ،از
ســـابقه کار متناســـبی در صنعـــت نیـــز
برخـــوردار بـــوده باشـــند و حـــوادث یـــا
بحـــران هـــای ناشـــی از نشـــت گاز و
آتـــش ســـوزی را تجربـــه کـــرده باشـــند
و چندیـــن بـــار مجبـــور شـــده باشـــند
در شـــرایط اضطـــراری فکـــر کننـــد و
تصمیمـــات قابـــل اجـــرا و مفیـــد بگیرنـــد
و بعـــد هـــا نیـــز پاســـخگوی مســـئولیت
خـــود باشـــند.
تنهـــا در اینصـــورت اســـت کـــه یـــک
ش ــرکت میتوان ــد ب ــرای انج ــام آم ــوزش
هـــای مدیریـــت بحـــران ،از میـــان مـــدل
هـــا و روش هـــای اســـتاندارد موجـــود،
روشـــی مناســـب ،بـــرای خـــود تدویـــن
کـــرده و آنـــرا پیـــاده کنـــد و در تمـــام
مراحـــل نیـــز ،کارایـــی و اثربخشـــی
آمـــوزش هـــای خـــود را ارزیابـــی کنـــد.
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سوال مهم؟
آیـــا مـــرور وضعیـــت فعلـــی ،نشـــان
میدهـــد کـــه مـــا از حـــوادث قبلـــی درس
گرفتــه ایــم و در پیــاده ســازی مــدل هــای
آموزشـــی اثربخـــش و کارامـــد مدیریـــت
بحــران ،موفــق بــوده ایــم؟ آیــا در صــورت
وق ــوع حادث ــه ای ب ــا ابع ــاد حادث ــه بوعل ــی،
روش ه ــای عملیات ــی و زنجی ــره فرمانده ــی
و منابـــع اطالعاتـــی و امکانـــات اطفـــاء و
تجهیـــزات خودرویـــی کافـــی وجـــود دارد
و همـــه پرســـنل بـــه روشـــهای اجرایـــی
و دســـتورالعمل هـــای تمریـــن شـــده
واقفنـــد و تیـــم مدیریـــت بحـــران ،بـــدون
فـــوت وقـــت در اتـــاق مدیریـــت بحـــران
مش ــخص و معی ــن حاض ــر ش ــده و ب ــدون
دخالـــت و نادیـــده گرفتـــن کار دیگـــران،
وظایـــف و مســـئولیتهای خـــود را دنبـــال
میکننـــد و فرمانـــده ،در کســـوت رهبـــری
متعهـــد ،همـــه تیـــم هـــا را ســـازماندهی
کـــرده و پـــس از کنتـــرل کامـــل اوضـــاع،
ب ــا پل ــن ه ــای تدوی ــن ش ــده و تاکتیکه ــای
مناســـب تهاجمـــی یـــا تدافعـــی ،حریـــق را
مهـــار میکنـــد؟
آیـــا اینبـــار ،متخصصیـــن ارتباطـــات در
تیـــم فرماندهـــی حادثـــه ،بـــا اطـــاع
رســـانی ســـریع و صادقانـــه و بـــا اســـتفاده
از تکنیکهـــای مـــدرن رســـانه ای و آنالیـــز
بازخـــورد هـــای فضـــای مجـــازی ،افـــکار
عمومـــی را مدیریـــت میکننـــد تـــا باعـــث
ایجـــاد همدلـــی و هـــم دردی مـــردم بـــا
جامعـــه صنعتـــی شـــده و الزم نباشـــد
تـــا مدیـــران ارشـــد وزارت نفـــت ،بـــه
لطای ــف الحی ــل ،در برنام ــه ه ــای مختل ــف
تلویزیونـــی بـــه دفـــاع از تصمیمـــات
گرفت ــه ش ــده در صحن ــه حادث ــه و توضی ــح
علـــل اثربخـــش نبـــودن و طوالنـــی شـــدن
عملیـــات اطفـــاء بپردازنـــد.
آیـــا اینبـــار میتـــوان انتظـــار داشـــت کـــه
خطاه ــای مدیریت ــی و عملیات ــی و ارتباط ــی
گذشـــته تکـــرار نشـــود تـــا الزم نباشـــد
کـــه اخبـــار ایـــن تصمیمـــات اشـــتباه ،در
البـــای اخبـــار جانفشـــانی و زحمـــات بـــی
دریـــغ پرســـنل ایمنـــی و آتـــش نشـــانی،
در گرمـــای طاقـــت فرســـا و در پشـــت
تصاویـــر اشـــک و خـــون و عـــرق ایـــن
غیورمـــردان ،الپوشـــانی گـــردد.؟
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حرف آخر
مدتیسـت کـه به علـت وقـوع حـوادث ناگوار
و وجـود رسـانه هـای جمعـی آنالیـن و ابلاغ
الزاامـات ایمنـی از طـرف هلدینگهـا و رشـد
دانـش مربـوط بـه ریسـک و مدیریت پـروژه،
مدیـران ارشـد صنعـت پتروشـیمی ،بـه ایـن
نتیجـه رسـیده انـد کـه داشـتن سیسـتم های
ایمنـی و آتـش نشـانی ،نـه تنهـا خرج تراشـی
و هزینـه کـردن بیهـوده نیسـت ،بلکـه جزیـی
از سـرمایه و ضامـن بقـای کسـب و کار یـک
سـازمان اسـت.
وقتـی خانـم مهندس شـاهدایی معـاون محترم
وزیر در همایش  HSEشـریف شـرکت میکنند
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گـروه و کـانـال اخبـار تخصصـی ایمنی،آتشنشـانی ،امداد و نجـات
مـرکز جـامع تجـارت ایمنـی ایران  -ماهنامه مهندسی حفاظت از حریـق

سری جدید جکهای بادی هولماترو
هولماترو  ،پیشتاز در نوآوری و تکنولوژی

و بـا دفـاع از رویکـرد پیشـگیرانه و آمـوزش و
صالحیـت الزم میداننـد تـا برنامـه هایی مانند
 AIM , MOC , PSSR , PSMپیـاده شـوند ،ایـن
هـا را بایـد بـه فال نیـک گرفت.
اگـر چـه تـا رسـیدن بـه معیارهـای توسـعه
یافتگـی در ایمنی فردی و فرایندی و سـازمانی،
فاصلـه داریـم ،اما حاالدیگر وظیفـه بخش های
ایمنـی و آتش نشانیسـت که (بـا دادن اهمیت
متناسـب بـه پیـاده سـازی سیسـتمی اقدامات
پیشـگیرانه و کنترلـی) ،بـه برنامه ریـزی دقیق
و ایجاد نظام آموزشـی هدفمنـدی بپردازند که
بتواننـد در هر سـه سـطح اسـتراتژی ،تاکتیک
و تکنیـک ،نیروهـا و فرماندهان واجد شـرایطی
مرکز جامع تجارت ایمنی ایران
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را پـرورش دهنـد کـه در مقابلـه بـا بحرانهـا،
عملکـردی حرفـه ای و و قابـل دفـاع در برابـر
مدیران سـختگیر و تولید محور داشـته باشـند.
فرامـوش نکنیم مقابله با حـوادث و بحران های
بـزرگ ،نیاز به مردان شایسـته و بزرگ دارد.
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