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OHSAS 18001 و  ISO 45001  سیستم های مدیریتی، آری یا خیر؟ • مدیریت ایمنی فرایند مبتنی بر ریسک • تفاوت های اساسی میان استاندارد
HSE جنگل های بارور زیر آب • همایش ها و سمینار های مرتبط با • ISO 31000 مدیریت ریسک بر اساس استاندارد •



  ب��ا آغاز س��ال جدید و ایج��اد تحول در طبیعت س��عی بر این 
ش��ده اس��ت تا در ش��ماره چهاردهم موضوع اصل��ی در مورد 
سیس��تم های جدید مدیریت باشد  سیستم هایی که اکثرا مکمل 
سیس��تم های پیشین هس��تند و در نهایت همگی به دنبال کاهش 
حوادث و خسارات ناشی از آن هستند. اما هر یک به نوعی و با 
هدف مشخصی این مسیر را محقق می سازند برای مثال سیستم 
مدیریت ISO45001 در زمین��ه کاهش حوادث و بیماری های 
ش��غلی اس��ت و تمامی صنایع و س��ازمانها را تحت پوشش قرار 
می دهد در حالی که برای خس��ارات تجهیزات و محیط زیست 
چندان اثربخش نیس��ت و از سویی دیگر سیستم  RBPS  مکمل 
سیس��تم مدیریت ایمنی فرایند اس��ت حوزه تخصصی آن حفظ 
ایمنی صنای��ع فرایندی همچون نفت، گاز، پتروش��یمی و غیره 
اس��ت اما جامعیت موضوعی ندارد و بسیاری از صنایع را شامل 
نمی شود. همچنین کلیات اجمالی در زمینه  استاندارد مدیریت 
ریس��ک ISO31000  نیز تشریح شده اس��ت که می تواند برای 

س��ازمانهایی که به دنبال یکپارچگی سیس��تم مدیریت ریسک 
حوادث با س��ایر ریس��ک های تولید هس��تند نی��ز کاربرد های 

موثری داشته باشد. 
  البته آنچه که کامال مش��خص اس��ت راهنماهای سیس��تمها یا 
نظامه��ای مدیریت��ی به صورت مکتوب تنها نس��خه ای اس��ت 
که تا مورد اس��تفاده ق��رار نگیرد اثربخش��ی و کارایی، ضعف 
و بهبودهای خود را نش��ان نمی دهد حتی بارها ش��ده است که 
سیستمی که برای اکثر سازمانها کاربردی بوده است اثر خود را 
آن طور که باید و ش��اید در سازمانی دیگر نشان نداده است از 
همین رو اس��ت که این نظامها و راهنماها در طول زمان بارها و 
بارها مرور ش��ده و تغییر می کنند. از طرفی دیگر این ش��اخه از 
مباحث ایمنی، بهداشت و محیط زیست یکی از بازارهای کاری 
بس��یار سودرسان و فعال در کشور ما است که صحبت در زمینه 
بایدها و نبایدهای آن در این ش��ماره عمق بررس��ی سیستم های 
مدیریتی را غنا می بخشد از این رو در گفتگویی با مهندس رضا 

عرب عامری این موضوع به صورت دقیق تر بررس��ی  گردید و 
ایشان تجارب و دانسته هایشان  را در این مصاحبه ای در اختیار 

ما قرار دادند. 
  امید اس��ت که امس��ال س��الی ایمن تر و س��الم تر ب��رای همه 
کارکنان این مرز وبوم بوده  و فرصت همراهی با ش��ما همچنان 

برای ما فراهم باشد. 

ام��روزه در ح��وزه فعالیتهای HSE سیس��تم ه��ای مدیریتی 
متنوعی طراحی ش��ده اس��ت که همه ما تا حدودی متناسب 
ب��ا دانش و فعالیتهای خود با برخی از آنها آش��نایی داریم و 
بس��یاری از آنها در صنایع و سازمانهای کشور در حال اجرا 
اس��ت اما س��وال اصلی  این اس��ت که آیا این سیستم ها به 
راستی توانس��ته اند هدفی که برای آن طراحی و اجرا شده 
اند را محقق س��ازند. این موضوع بهانه اصلی گفتگویی بود 
ک��ه با مهندس رضا عرب عامری داش��تیم. ایش��ان به عنوان 
مدیرعامل شرکت مدیران تصمیم س��از ایمن در استقرار و 
بازنگری مدیریت بس��یاری از سیستم های مدیریتی فعالیت 
داش��ته  و تعام��الت گس��ترده ای ب��ا س��ازمانهای  و صنایع 

مختلف دارند. 

  •آقای عامری بدون هیچ حاش��یه ای سوالی را مطرح می کنم 
که شاید دغدغه بسیاری از ما باشد، آیا سیستم های مدیریت در 

حوزه HSE کاربردی هستند؟ 
  طبیعتاً هر سیس��تمی باید در زمان و مکان درس��ت  پیاده سازی 
ش��ود تا کارایی مورد انتظار را داشته باشد. اما متاسفانه در ایران 
اصوال در این زمینه ضعف هایی هست به ویژه از منظر فرهنگی 
که مانع از این میش��ود که ما در زمان و مکان درس��ت اقدام به 
طراحی و پیاده سازی این سیستم ها بکنیم. همانطور که میدانیم 
هدف همه سیس��تم های مدیریتی در حوزه ی HSE  ایجاد رفاه 
و کاهش نرخ ریسک و حوادث  هست، اما یکی از سازمانهای 
مطرح در حوزه ی HSE برای کاهش نرخ حوادث خود سه گام 
اساس��ی را معرفی کرده است اولین آن فراهم کردن تکنولوژی 
و س��خت افزار مورد نیاز  است و بعد از آوردن تکنولوژی های 
الزم اس��ت که می بینیم به س��راغ مواردی همچون سیستم های 
مدیریتی و نظ��ام مند کردن قالب های کاری م��ی روند، اما ما 
اغلب می بینیم که با وجود فقدان ابتدایی ترین سخت افزارهای 
کار، سازمانها در پی ایجاد سیستم های مدیریت و ایجاد قانونهای 
س��خت گیرانه و دست و پاگیرهستند، مثال آیین نامه ایمنی کار 
در ارتفاع که چند س��الی از تدوین و ابالغش نمی گذرد چنان 
س��خت گیرانه است که یا س��ازمانی می بایست درآمدهای باال 
داش��ته باشد تا قادر باش��د تمامی آن را بند به بند رعایت کند و 
یا هرگز موفق به پیاده س��ازی تمام و کمال آن نخواهد شد. اگر 
چه هیچ کدام از ما منکر اثربخشی قوانین و استانداردها نیستیم، 
اما زمانیکه پیش نیازهای پیاده س��ازی چنین سیستم هایی فراهم 
نش��ده، ورود آنها به سازمان جز کاغذ بازی و ایجاد اختالل در 
فرایندهای کاری روزانه چیزی برای ما به ارمغان نخواهد آورد.

  •اما این در مورد سیس��تم های مدیریت فرق می کند چون در 
ابتدای تمام این سیس��تم ها گفته ش��ده که باید منابع، ریسکها، 
س��اختار سازمان و فرایندهای موجود شناخته شود و بعد سیستم 

مورد نظر مستقر گردد.
  بگذارید مثالی بزنیم، در سیس��تم مدیریت HSE-MS اولین بند 
رهبری و تعهد است و گفته شده استقرار این سیستم بدون تعهد 
واقعی مدیران ارشد سازمانها جز اتالف هزینه و انرژی فایده ای 
ندارد اما آیا در عمل هم همین طور اس��ت؟ آیا واقعا در مدیران 
ارش��د س��ازمانهایی که نظام مدیریت HSE-MS  در آنها پیاده 
ش��ده است تعهد کامل دیده می ش��ود! من خودم بارها دیده ام 
که مدیران در هیچ کدام از جلس��ات ایمنی شرکت نمی کنند و 
روزهای قبل ممیزی هم مشخصا اعالم می کنند که باید هر طور 
ش��ده گواهینامه گرفته بش��ود حتی اگر عدم انطباقها هم وجود 
داش��ته باش��ند و ش��اید تنها حضور این مدیران ارشد در همان 
جلسات ممیزی باشد یا مثال  نصب  خط مشی HSE در سرتاسر 
ایستگاه های مترو در حالی که اصال لزومی به این موارد نیست. 
مش��خص اس��ت که امروزه این تعهد مدیریت بیشتر به صورت 
یک امر فانتزی یا اعتباری برای مدیران اس��ت تا تعهدی واقعی 
در قلب س��ازمان.یک نکته ی دیگر هم وجود دارد، با توجه به 
اینکه امروزه ش��اهد این هستیم که اخبار کوچکترین تخلفی در 
این حوزه از طریق ابزارهای ارتباط جمعی به سرعت در فضای 
کش��ور منعکس میشود، خیلی از مدیران به خاطر آبروی کاری 
خود هم که ش��ده س��عی میکنند ظاهر موضوع��ات HSE را در 
محیط کاری خود حفظ کنند، اما آیا واقعا شما در سطح صنعت 
و ش��هر تعهدی ملموس را در این زمینه می بینید؟ یعنی میش��ود 
نتیجه گرفت اگر مدیران اطمینان داش��تند که خبر تخلفاتش��ان 
به جای��ی راه پیدا نمیکند، همین اندک تعه��د ظاهری را هم به 

سیستم نداشتند. 

  •برگردیم به سوال اصلی آیا سیستم های مدیریتی کاربردهای 
مورد انتظار را دارند؟

  پاس��خ من روش��ن اس��ت و معتقدم تا زمانی که پیش نیازهای 
اس��تقرار سیس��تم ایجاد نش��ود قطعا کاربردی نخواهد بود یکی 
از این پیش نیازها تکنولوژی اس��ت و دیگری زیر ساخت های 
اعتق��ادی و فرهنگی. تاکید می کنم که منظور از زیر س��اخت 
ه��ای اعتق��ادی و فرهنگی، ج��و سازمانی)climate(نیس��ت. به 
ط��ور مثال من به س��ازمانی رفتم که فرد بدون آگاهی درس��ت 
از این نظامهای مدیریتی بس��یار هدفمند و کامل توانس��ته بود با 
چند شاخص عملکردی ایمنی مشخص به مرور نرخ حوادث و 
خس��ارات خود را کاهش دهد و این ش��اخص ها را در سازمان 

جاری کرده بود و برنامه های مشخصی را به صورت 
فرهنگ درآورده بود. در حقیقت فرد توانس��ته بود با 
ی��ک بخش کوچک از این سیس��تم ها به هدف کلی  
م��ورد انتظار در س��ازمان دس��ت پیدا کن��د و دلیلش 

چیزی جز اعتقاد و اعتماد به موضوعات ایمنی نبود .
 

  •خ��ب این نمون��ه در چه نوع س��ازمانی بود؟ یک س��ازمان 
کوچ��ک یا ب��زرگ و آیا می ش��د همین روش��ها را برای همه 

سازمانها تعمیم داد؟
  این نمونه برای سازمان متوسط بود. منظور من این بود که باید 
ابتدا نقاط بحرانی یا پاش��نه آشیل سازمانی را پیدا کنیم. سپس به 
دنبال راهکار مناسب باشیم. برای همه سازمانها سیستم مدیریت 
راه حل نهایی نیس��ت چون تمام سیستم ها در کنار استقرار خود 
نی��از به اضافه کاری و صرف زم��ان و هزینه هم دارند در حالی 
که شاید گره اصلی مشکالت در جای دیگری باشد. مثال من به 
چش��م دیده ام که کارگری  به خوبی و با رعایت نکات ایمنی 
کار در ارتف��اع انجام می دهد اما ب��رای اطمینان چندین و چند 
وس��یله کار درارتفاع نیز به این فرد داده ش��ود قطعا اثربخش��ی 
کاری این فرد کاهش پیدا میکند و حتی احتمال خطر هم باالتر 

خواهد رفت. سیستم های مدیریتی نیز همین طور هستند. 

  •بله دقیقا ما هم در بس��یاری از س��ازمانها دیده ایم و بس��یاری 
همین نظر را دارند که سیس��تم ه��ای مدیریتی جز اضافه کردن 
چندین و چند فرم و دس��تورالعمل کاربرد دیگری نداشته است 
و ش��اید بیش��تر وقت کارکنان HSE این نوع س��ازمانها صرف 
بازیابی و پرکردن این مدارک ش��ود ت��ا نظارت به امور. آیا در 
این موضوع فقط خود س��ازمان مقصر است یا مشاوران استقرار 

دهنده و گواهینامه دهنده نیز مقصرند؟
  نکته اولی که باید گفته شود این است که سازمانها فکر میکنند 
اگر سیستمی ایجاد ش��ود هزینه های HSE به صفر می رسد که 
بارها من این جمله را از زبان مدیران س��ازمانها ش��نیده ام اما من 
همیش��ه  گفته ام که این تفکر نادرست اس��ت این سیستم های 
مدیریتی در س��ازمان ایجاد می ش��وند که هزین��ه هایی که قرار 
اس��ت صرف موضوع HSE شود درست و نظام مند خرج شوند 
تا به طور واقعی ریسکی کاهش پیداکند و حادثه ای کم شود. 
نکته دوم هم بحث ش��رکتهای گواهی دهنده و اس��تقراردهنده 
اس��ت که متاس��فانه تبدیل به یک دور باطل ش��ده است به این 
معنی که ش��رکت کارفرما مشاوری را انتخاب می کند و مشاور 
هم ی��ک یا چند ش��رکت گواهی دهنده را معرف��ی می کند و 
اص��وال ارتباطاتی میان این دو ش��رکت وج��ود دارد همین می 

سخ�ن اول 

سـیستم هـای مدیـریـتی ، آری یـا خیـر؟
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HSE نشریه تخصــصی بازار کار

شود که سیستمی مستقر می شود، گواهی می گیرد اما اثربخش 
نیس��ت.  اگر به قوانین مرتبط هم کاری نداش��ته باشیم، برای ما 
بس��یار مشخص هست که زمانیکه ارتباطی بین شرکت مشاور و 
شرکت گواهی دهنده وجود داشته باشد، قطعا ممیزی و صدور 

گواهینامه هم رفته رفته به شکل تشریفاتی در خواهد آمد . 

  •در اینک��ه هم اکنون عدم رضایت در بس��یاری از س��ازمانها 
 HSE دیده می ش��ود شکی نیست اما پس چرا این بازار از حوزه

همچنان اینقدر پرطرفدار است؟
  خ��ب البت��ه هر چند وق��ت یکبار ای��ن اس��تانداردها بازنگری 
می شوند و تغییراتی در آنها ایجاد می شود که به عنوان سوپاپ 
اطمین��ان عمل می کند مثال درهمین اس��تاندارد ISO45001 که 
از OHSAS برگرفته ش��ده می بینیم ک��ه بحث نماینده مدیریت 
حذف ش��ده است چرا که در س��ازمانها عرف شده بود که کل 
مس��ئولیتها برعهده این نماینده گذاشته می شد و سایرین از زیر 

بار مسئولیت خود شانه خالی می کردند. 
  در ادامه پاس��خ به ش��ما باید اضافه کنم زمانی فکر می شده به 
زودی این بازار کار در کش��ور ما رو به سردی خواهد گذاشت 
ام��ا ام��روزه با باز ش��دن درهای صنعت به س��وی کش��ورهای 
خارجی و الزام ش��رکت های خارجی به داش��تن استانداردهای 
مدیریتی به ویژه ایزو9001 هر روز درخواس��تها برای این حوزه 
بیش��تر می شود. این شاید به نظر خوب باش��د اما بارها شده که 
از م��ا درخواس��ت کردند تا در طول یک هفته مس��تندات الزم 
را برای س��ازمان فراهم کنیم. ممکن اس��ت ما این پیشنهادها را 
رد کنیم اما س��ازمانهایی هستند که قبول می کنند، سازمانها این 
مش��اوران را به هم معرفی می کنند و این کار متاس��فانه به طور 

گسترده در کشور تسری پیدا می کند.

  •البته با تمام این وجود به نظر من ناآش��نایی مس��ئولین HSE  با 
دانش  و اصول مدیریت نیز می تواند بسیار اهمیت داشته باشد، 

نظر شما در این زمینه چیست؟
  بل��ه، بل��ه واقعا صد درصد با ش��ما موافقم. به نظر من ش��ما به 
یکی از مش��کالت مهم اش��اره کردید. حتی وقتی در کالس��ها 
یا گفتگوها می ش��نوم که می گویند سیس��تم مدیریت از س��ه 
ضلع ایمنی، بهداش��ت و محیط زیست تش��کیل شده من بسیار 
تعج��ب می کنم که چ��را ضلع اصلی این سیس��تم که مدیریت 
است فراموش می شود. برای مثال تحقیق شده بود که چه کسی 
می تواند بهتر مدیریت یک بیمارس��تان را به عهده بگیرد، یک 
مدیر یا یک پزش��ک و تحقیقات نشان داد که قطعا یک مدیر. 

مدیریت HSE هم به نظر من از این قاعده 
مس��تثنی نیس��ت. در واقع مدیریت مانند 
رن��گ مادر درانتخاب لباس اس��ت یعنی 
کافی اس��ت دانش مدیریت داشته باشیم 
تا بتوانیم توانایی های دیگر مانند توانایی 
HSE را اندازه تن سازمان مورد نظر کنیم. 
چرا باید در تعیی��ن صالحیت  یک مدیر 
HSE  ب��ه توانایی اطف��ای حریق  بیش از 
توانای��ی مدیریت توجه  ش��ود  در حالی 
که در حوادث از این فرد انتظار خاموش 
ک��ردن آتش نیس��ت بلک��ه مدیریت این 
فرد اس��ت ک��ه تعیین کنن��ده خواهد بود 
و چ��ون مدیران HSE ب��ه دانش مدیریت 
آشنایی ندارند و فقط به دنبال مدارک و 
مستندات هستند و در نتیجه سطح فعالیت 
مش��اوران و ممیزان به مس��تندات محدود 

می شود.  
  توج��ه به مس��ئله مدیریت در ممیزی هایی ک��ه در ایران انجام 
می ش��ود و نمایندگان از کش��ورهای دیگر کامال نمایان است 
برای مثال ممیزان ایرانی تنها به ارائه مستندات اکتفا میکنند و از 
کسی سوال می پرس��ند که حتما به یک سیستم رایانه دسترسی 
داش��ته باش��د در حالی که ممیزان خارجی ش��واهد را بررس��ی 
می کنند یعنی با تس��لطی که بر شغل کارکنان و حتی کارگران 
دارند و سواالتی که می پرس��ند پی به عدم انطباقهای مدیریتی 

می برند. 

  •ش��ما حین صحبتها به مسائلی مانند اس��تقرار چند روزه یک 
سیس��تم یا تبانی میان مشاوران و گواهی دهندگان و همین طور 
ممیزی های نادرست اشاره کردید برای کنترل این موضوع آیا 

کاری می شود کرد؟
    اول از همه باید دانش س��ازمان را باالتر برد. از س��ویی دیگر 
IAF در ای��ن زمین��ه تاح��دودی محدودیت های��ی تعیین کرده 
اس��ت برای مثال ممیزان باید کد IRCA داش��ته باش��ند و حتی 
گواهینامه هایی که از مراجع معتبر ارائه می ش��وند حتما باید در 
همان کش��ورهای مرجع پرینت و ارائه شود و کدهای مشخص 
قابل پیگیری داش��ته باشند. هر چند ش��رکتهای صدور گواهی 
هستند که تخطی می کنند و کدهای تقلبی ارائه می کنند. وقتی 
سازمانی که گواهی دهنده است تخطی می کند پس کنترل این 

امر بسیار سخت تر خواهد شد. 

   اما راهکار بلند مدت شاید این باشد که قوانینی با توجه دانش 
گروههایی که ش��کننده این سیستم هس��تند گذاشته شود. دوم 
تش��کیل ارگان یا نظامی که به صورت غیردولتی توانایی کنترل 
این کار را داشته باش��ند مانند انجمن های صنفی. جهت اطالع 
شما ما در حال تش��کیل انجمن صنفی کشور مشاوران  ایمنی و 
حفاظت فنی هس��تیم که تولیت آن مرکز حفاظت و بهداش��ت 
کار اس��ت و این نوید بخش بهبود اس��ت زی��را در حدود چند 
هزار فرد با صالحیت وارد چرخه نظارت کار استقرار سیستم ها 

می شوند.
  راهکار بعدی می تواند اس��تقرار مدلهای بومی کشور باشد که 
بتواند در س��ازمان های بومی کاربرد بیشتری داشته باشد  چون 
به نظر می رس��د هنوز این سیس��تم ها به عنوان بخش مجزایی از 
س��ازمان عمل می کند و مسئولین HSE به جای اینکه فعالیتهای 
مدیریت خود را در جهت سیستم های استقرار یافته انجام دهند، 
پس از انجام وظایف روزانه مش��غول تکمیل فرمها ومس��تندات 
سیس��تمی می شوند و این یعنی نظامهای مدیریتی در سازمانهای 

موجود حل نشده اند و به اصطالح بومی نیستند.

  •آیا مشکل این نیس��ت که ما به دنبال تحقیق و بررسی نیستیم 
چون س��ازمانهایی مانند وزارت نفت یا شهرداری این فرصت را 

داشتند که مدلهای جدیدی ارائه کنند؟
)Guide 511510 و( OGP بله ما در سال 92 مدلی که براساس  

ارائ��ه کردی��م   Operation Management Systemزمین��ه در 
ام��ا نتیج��ه ای نگرفتیم به نظر می رس��د این قبیل مس��ائل جزو 

اولویت های کشور نیست.

  •در خالل صحبتهای ش��ما مش��کالت موج��ود و راهکارهای 
پیش��نهادی ش��ما را بررس��ی کردیم حاال در آخر راهکارهای 

دیگری هم هست که بتوانید اضافه کنید.
    به عنوان پایان این گفتگو ما باید درک عمیق تری نس��بت به 
این موضوع داش��ته باش��یم برای مثال توجه به مدیریت HSE با 
افزایش نیروها مفهوم پیدا نمی کند و ما در س��ازمانهای بزرگ 
خارجی می بینیم که واحدهای HSE مدام کوچکتر می ش��وند 
و ساختار شبدری پیدا می کنند و یا آیا ما مفهوم دقیق مدیریت 
تغیی��ر را درک ک��رده ایم و آیا ه��ر تغییر اع��م از تغییر نیروی 
انس��انی، نوع آموزش��ها و تجهیزات را در مدیریت تغییر لحاظ 

می کنیم؟! 
  در آخ��ر به نظر باید س��ازمانهای مردم نهاد هم بیش��تر در این 
زمینه مشارکت داشته باشند همانطور که در امور محیط زیست 
این نهادهای مردمی بس��یار موثر عمل ک��رده اند، می توانند در 
امور ایمنی و بهداش��ت به ویژه ایمنی و حقوق شهروندی دست 

داشته باشند. 
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  مدیری��ت ایمن��ی فرایند )PSM( از دهه های پیش��ین به منظور 
کاهش ریس��ک عمده ح��وادث صنعت��ی و همچنی��ن تقویت 
عملکرد صنایع تدوین ش��د و در س��الیان گذشته در بسیاری از 
صنایع به کار گرفته ش��د. این سیستم مدیریت با اتکا به بررسی 
دالیل اصلی و ریش��ه ای بروز ح��وادث در صنایعی که در آنها 
مواد خطرناک آتش��گیر، قابل انفجار یا سمی در سطح وسیعی 
استفاده می شد، طراحی گردید و در همین مسیراز حدود بیست 
س��ال پیش الزاماتی دولتی در خصوص سیس��تم های مدیریت 
ایمن��ی فراین��د در اروپا و آمریکا و کش��ور های دیگر رس��ما 
تعیین و تصویب شدند و بسیاری از مراجع بزرگ مانند سازمان 
OSHA و CCPS نس��خه های مدیریتی خود را ارائه کردند. اما 
پس از یک دوره انجام فعالیت هایی مرتبط با آن استفاده از این 

سیستم مدیریتی توسط بعضی کمپانی ها متوقف گردید.
  در بررس��ی ه��ا دلیل این ع��دم موفقیت، عملکرد ناشایس��ت 
تی��م مدیریتی ارزیابی گردید و ممیزی های دقیق تر مس��تندات 
نش��انه هایی از وجود مش��کالت مزمنی را ارائه کرد که مکررا 
تعمیر ش��ده اند ولی هیچ وقت دالیل ریش��ه ای فرهنگی و فنی 

آنها ردیابی و پیگیری نشدند.
  شاید هیچ موقع از این دست مشکالت در کارخانجاتی که شما 
می شناسید رخ نداده باشد ولی در بسیاری دیگر هرچند جزیی 
وجود داش��ته و دارند که رها کردن و بررسی نکردن آنها باعث 
صدمات بیشتر و در نهایت به رکود و توقف کارخانه بیانجامد. 
که همه این مس��ائل دس��ت آخر ممکن اس��ت باعث این بشود 
که نظر کمپانی نس��بت به مفهوم ایمنی فرایند دچار ابهام ش��ود 
و اهمیت آن کمرنگ ش��ده و در نهایت برنامه رسیدن به مرحله 
عالی و برتر در تولید محصول خدش��ه دار و دس��ت نیافتنی تر 
بش��ود. در همین زمینه سازمان  CCPS سیستم مدیریتی نوینی با 
 RISK-Based( "عنوان " مدیریت ایمنی فرایند مبتنی بر ریسک
Inspection Process Management( ارائ��ه می دهد که هدف 
از بکارگیری آن کمک به سازمان دهی طراحی و اجرای هرچه 
موثرتر سیس��تم های مدیریت ایمنی فرایند پیشین است و روش 
ها و ایده هایی را برای چگونگی طراحی یک سیس��تم مدیریت 
ایمنی فرایند جدید یا نحوه تصحیح یک مدیریت ایمنی فرایند 

ناقص و  تقویت امکانات یک سیستم مدیریتی را تهیه میکند.
  رویکرد RBPS شناسایی و طبقه بندی تمامی خطرات و ریسک 
های عملیات و در نتیجه، عدم برابری اهمیت آنها را تش��خیص 

می دهد و کمک می کند تا منابع ابتدا به ریس��ک های 
ب��ا اولویت بیش��تر اختصاص یاب��د، زیرا 

که اس��تفاده از یک دس��تورالعمل 
یکس��ان با ش��دت باال ب��رای همه 
خطرات و ریس��ک ها، نادرس��ت 
بوده و باعث تخصیص نامناس��ب 
منابع و امکاناتی که به قدر محدود 
در اختیار داریم، بشود و در نتیجه 
پیش از آنکه به بهب��ود مورد نظر 
رسیده باشیم منابع و توان موجود 

به اتمام برسد.
  رویکرد مناسب مدیریت مبتنی بر 
ریس��ک باعث می شود تا احتمال 
تخصیص مناب��ع اضافی به فعالیت 
های س��طح پایین کاه��ش یابد و 
ام��کان به کارگی��ری منابع کافی 
برای ریس��ک ه��ای ب��ا اولویت 

باالتر راحت تر انجام گیرد.
  جهت اجرای هرچه بهتر سیستم 

مدیریتی با این رویکرد که توضیح داده ش��د دو استراتژی زیر 
همزمان باید انجام شود:

  الف. مفاهیم RBPS  می بایس��ت در ابتدای فاز طراحی سیستم 
مورد توجه قرار گرفته باش��د، در گام های بعدی به کمک آن 
م��ی توان المان ه��ا و بخش های مختلف سیس��تم را تصحیح و 
  RBPS تقوی��ت نمود. در گام ه��ای نهایی نیز براس��اس مفاهیم

قسمت های مختلف بازبینی و مرور می شود.

  داش��تن درک درس��ت و صحیح از م��وارد زیر ما را در 
رسیدن به هدفی که گفته شد بهتر یاری می دهد:

  1. درک درس��ت از ریس��ک های مرتب��ط با عملیات و 
تجهیزات موجود در فرایند. 

  2. درک درس��ت از مناب��ع و ملزومات م��ورد نیاز انجام 
اقدامات ایمنی فرایند مورد نظر.

  3. درک درس��ت از اینک��ه اجرای فعالی��ت های ایمنی 
فرایند متاثر از فرهنگ ایمنی یکپارچه حاکم بر س��ازمان 

خواهد بود.

  ب. ان��دازه گی��ری ها و مالک ها برای س��نجش می��زان تاثیر 
اقدامات انجام شده جهت تخصیص منابع باید به طور صحیح و 
مشخص انجام شود و مدیریت سازمان به طور مستمر بر اجرای 

دقیق  و منظم آن نظارت و دیده بانی داشته باشد.

  ایمنی فرایند، حلقه گمشده در مدیریت یکپارچه
  از اواسط دهه 1980 میالدی در سرتاسر جهان به دنبال حوادث 
و خسارات گس��ترده ای به وقوع پیوست، کارخانجات، صنایع 
و دولت ها سیس��تم ه��ای مدیریتی ب��ا رویک��رد کیفیت تولید 
با پارامتر ه��ای مختلف را تدوین و اجرا نمودند و نتایج نس��بتا 
موفقیت آمیزی هم بدس��ت آوردند. اما در تمام این سیس��تم ها 
نش��انه های��ی از وجود ع��دم یکپارچگ��ی و از هم پاش��یدگی 
همچنان نمایان بود که وقوع حوادث در کارخانجات در نتیجه 
آنها ش��کل می گرفت. به دنبال وجود این معضل کارخانجات 

سیاست هایی را توسعه دادند، صنایع استاندارد 
ها را منتش��ر کردند و دولت ها 

قوانینی را مصوب 

کردند تماما با هدف گس��ترش و افزای��ش میزان ایمنی در همه 
فرایند های تولیدی و پس از آن )سیستم مدیریت ایمنی فرایند( 
به عنوان حلقه گمشده همه سیستم های مدیریت تولید با کیفیت 

برتر قرار گرفت.
  آخری��ن نتایج بدس��ت آمده مش��خص می کند ک��ه رویکرد 
یکپارچه مدیریتی همواره س��ازمان را ب��ه دو هدف اصلی خود 
یعنی اول ع��دم وقوع حوادث و خس��ارات و دوم تولید برتر با 

باال ترین کیفیت هدایت می کند.

  ارکان چهارگانـه مدیریـت RBPS و 21 المـان آن
   مدیریت ایمنی فرایند مبتنی بر ریس��ک به طور مشخص 
بر چهار رکن و س��تون استوار است تا جلوگیری از وقوع 
حوادث در فرایند های س��ازمان به درس��تی انجام ش��ود 
ک��ه عبارتند از تعهد نس��بت ب��ه ایمنی فرایند، ش��ناخت 
صحی��ح خط��رات و ریس��ک ه��ا، مدیریت ریس��ک و 
یادگی��ری از تجربی��ات که هرکدام از ای��ن چهار رکن ، 
المان ه��ا و ملزوماتی را در خود دارند که برای رس��یدن 
به ای��ن چهار رکن بایس��ت به این المان ها دس��ت یافت 
ک��ه به ص��ورت خالصه آنها را در ش��کل زیر مش��خص 
کرده ای��م که البته هرک��دام از این المان ها توس��ط فرد 
ذی ص��الح بای��د در س��ازمان مدیری��ت و اج��را ش��ود.

مدیریت ایمنی فرایند مبتنی بر ریسک
HSE فرشید طالب لو - کارشناس

RISK-Based Inspection Process Management

تعهد نسبت به ایمنی فرایند

یند
 فرا

نی
 ایم

گ
رهن

ف

 ها
رد

ندا
ستا

 با ا
اق

نطب
ا

یند
 فرا

نی
 ایم

 در
ت

الحی
ص

یند
فرا

ی 
یمن

ی ا
جرا

در ا
ار 

ی ک
رو

نی

دی
راین

ش ف
 دان

ت
یری

مد

ری
 کا

ای
مله

رالع
ستو

د

ری
پذی

ان 
مین

و اط
یه 

رما
ی س

چگ
پار

یک

 ها
رد

لک
عم

ا و 
ش ه

وز
 آم

شی
 بخ

نان
طمی

ا

لی
 عم

گی
ماد

آ

ش
نج

و س
ی 

گیر
زه 

ندا
ا

نی
ایم

ی 
جرا

در ا
راد 

ع اف
ش نف

ستر
گ

ک
ریس

ی 
زیاب

و ار
ت 

طرا
ی خ

سای
شنا

من
ی ای

کار
ی 

تها
عالی

ف

کار
مان

ت پی
یری

مد

ییر
ت تغ

یری
مد

 ها
داد

روی
ل 

حلی
 و ت

زیه
تج

ت
ملیا

ت ع
دای

ه

زی
ممی

ری
طرا

 اض
یط

شرا
ت 

یری
مد

مر
مست

ود 
 بهب

ت و
یری

 مد
ری

زنگ
با

شناخت صحیح 
خطرات و ریسک ها مدیریت ریسک یادگیری از تجربیات
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ISO 45001OHSAS 18001تفاوت های اساسی میان استاندارد                    و
  س��االنه نزدیک ب��ه 2/3 میلی��ون نفر  در سراس��ر دنیا به علت 
حوادث و یا بیماریهای مرتبط با ش��غل کشته می شوند شاید به 
همین دلیل بود که اس��تاندارد مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی 
با عنوان OHSAS 18001 که از س��ال 1999طراحی شد و مورد 
اس��تفاده قرار گرفت. نظر سنجی های اخیر نشان دهنده افزایش 
س��ریع  در استفاده از این اس��تاندارد و معادل هایی آن در دهه 

گذشته است.
   در حال حاضر بیش از 127 کشور از این استانداردها استفاده 
م��ی کنند و به همی��ن دلیل نیاز به اس��تفاده از یک اس��تاندارد 
بین المللی که قابلیت اس��تفاده در میان عموم کشورها را داشته 
باشد احساس گردید همچنین با گذشت چندین سال از استقرار 
اس��تاندارد OHSAS 18001  در کش��ورهای مختلف و آگاهی 
از نق��اط ضع��ف یا قوت بخش ه��ای مختل��ف آن زمینه برای 
ایجاد یک اس��تاندارد یکپارچه و مورد توافق بین المللی فراهم 
گردید حاصل این همکاری بین المللی اس��تاندارد ایزو 45001 
ب��ود که  پس از تصویب نهایی جایگزین مناس��بی برای س��ری 
استاندارد های OHSAS 18001 گردید. سازمان ایزو با تشکیل 
کارگروهی مس��ولیت تدوین و تدوین درفت را به عهده گرفته 
و متعاقبا در اوایل س��ال 2016 پس از س��یر مراحل تصویبی این 

استاندارد و کمیته نهایی صادر گردید.
نکته جال��ب دیگر در این پروژه ایزو، مش��ارکت کش��ورها و 
سازمانهای متعددی از سراسر جهان است. مشارکت کشورهای 
دنی��ا از ق��اره های اروپ��ا، آمری��کا، همینطور آفریقا، آس��یا و 
آمری��کای جنوب��ی به ما کمک م��ی کند تا اب��زاری را بوجود 
آورد که  برای همه کارآیی داش��ته باش��د. کارشناسان سازمان 
بین الملل��ی کار )ILO( نیز ضمن مش��ارکت بس��یار فعال خود، 

نظرات و دیدگاههای بسیار ارزشمندی ارایه نموده اند. 
  مهمترین تفاوتی که در ابتدای بررس��ی این استاندارد می توان 
یافت س��اختاربندی  نظام یافته و پیشرفته این استاندارد است که 
سایر اس��تانداردهای ایزو مانند ISO 14001 براساس آن تدوین 
یافته اندکه امکان اس��تقرار یکپارچ��ه این نظام های مدیریتی را 
 ISO س��هل تر می کند. همچنین انتظار می رود با استفاده از نام
بر آن ، اعتبار بیش��تری به این استاندارد داده شده و پذیرش آن 

نیز گسترده تر شود.
  ع��الوه ب��ر این تغیی��رات جالب��ی در برخ��ی از تعاریف مانند 
ریس��ک، محل کار، پایش و اثربخش��ی و غبره به وجود آمده 

است.
  این اس��تاندارد ضمن حفظ بخش های مهم و حیاتی استاندارد 
پیش��ین، بر روی ماهیت عملکردی س��ازمان بیشتر متمرکز بوده 
که نقش و مس��ئولیت رهبری و مدیریت ارش��د س��ازمان را پر 
رنگ تر م��ی کند. در واقع اصلی ترین تف��اوت ISO45001 با 
OHSAS18001 در توجه فوق العاده به نقش رهبری می باش��د 
و از مدیریت ارش��د سازمان می خواهد که به عنوان یک رهبر 
در تمام تصمیمات استراتژیک سازمان مسئله ایمنی و بهداشت 
حرفه ای را س��رلوحه قرار دهد و از او می خواهد نقش سازمان 
را برای تامین ایمنی و س��المت کارکنان داخل س��ازمان و هم 
برای کس��انی که از فعالیت های س��ازمان متاثر می باشد تعیین 
کند حتی می خواهد که س��ازمان مسئولیت آنچه جامعه از آن 

انتظار دارد را نیز به عهده بگیرد .
  سازمان ها باید در قبال تامین کنندگان و پیمانکاران خود نیز به 
همین نحو فکر کرده و توجه داش��ته باشند امضاء یک قرار داد 
به منزله صلب مس��ئولیت سازمان نسبت به آنچه پیمانکاران و یا 
تامین کنندگان انجام می دهند نیس��ت.  ب��ه عنوان مثال : تامین 
کنن��دگان و پیمان��کاران باید مس��ئولیت تاثیر فعالیتهایش��ان بر 
همسایگانی که در محیط پیرامونشان وجود دارند را نیز بپذیرند. 
که این خود از تمرکز بر کارمندان داخلی سازمان بسیار وسیعتر 

OHSAS 18001بندISO 450001بند

الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی4-مفهومی از سازمان4-

الزامات عمومی4-1-درک سازمان و مفاهیم آن1-4-

خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی4-2-درک سازمان از نیازها و انتظارات از عالیق طرفین2-4-

طرح ریزی4-3-تعیین کردن طرح3-4-
4-3-1-شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و تعیین 

کنترل ها
4-3-2-الزامات قانونی و سایر الزامات

4-3-3-اهداف و برنامه ها

اجرا و عملیات4-4-سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی4-4-
4-4-1-منابع، وظایف، مسئولیت، پاسخگویی 

و اختیار
4-4-2صالحیت، آموزش و آگاهی

4-4-3-ارتباطات، مشارکت و مشاوره  
4-4-3-1-ارتباطات

4-4-3-2-مشارکت و مشاوره
4-4-4-مستند سازی

4-4-5-کنترل مستندات
4-4-6-کنترل عملیات

4-4-7-آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

رهبری5-

رهبری و الزامات1-5-

خط مشی2-5-

نقش سارمان و مسولیت ها3-5-

طرح ریزی6-

اقدام به درست کردن ریسک ها و فرصت ها1-6-

مشاهدات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت2-6-

پشتیبانی7-

وسیله ها و ابتکارات1-7-

بررسی4-5-صالحیت ها2-7-
4-5-1اندازه گیری و پایش عملکرد

4-5-2ارزیابی انطباق
4-5-3بررسی رویداد، عدم انطباق، اقدام 

اصالحی و اقدام پیشگیرانه
4-5-3-1-بررسی رویداد

4-5-3-2-عدم انطباق، اقدام اصالحی و اقدام 
پیشگیرانه

4-5-4-کنترل سوابق
4-5-5-ممیزی داخلی

آگاهی3-7-

اطالعات4-7-

اسناد و مدارک اطالعاتی5-7-

عملکرد8-

کنترل عملکرد و طرح ریزی 1-8-

تغییرات مربوط به مدیریت2-8-

بازنگری مدیریت4-6-برون سپاری3-8-

تهیه کردن4-8-

پیمانکار5-8-

امادگی اضطراری و واکنش6-8-

ارزیابی اجرا9-

اگاهی دهنده1-9-

ممیزی داخلی2-9-

بازدید مدیریت3-9-

پیشرفت10-

حادثه، عدم موافقت و فعالیت های اصالح کننده1-10-

بهبود مستمر2-10-

اس��ت. اس��تاندارد ISO 45001 اصرار دارد تا تمامی جنبه های 
ایمنی و ش��غلی در کل سیس��تم مدیریت سازمان گنجانده شود. 
لذا ای��ن موضوع نیاز به تصمیماتی قوی در سیس��تم مدیریت و 

رهبری س��ازمان دارد. در جدول رو به رو تفاوتهایی که در میان 
بندهای این دو استاندارد به وجود آمده است آورده شده است.

HSE فاطمه حق وردی - کارشناس

4
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  ISO 31000:2009 ش��امل اصول و چارچوب فرایند مدیریت 
ریس��ک است که قابلیت کاربرد در هر بعد، فعالیت یا ناحیه ای 
را داراس��ت. این استاندارد احتمال دس��تیابی به اهداف و بهبود 
شناسایی فرصتها و تهدیدها و بهره گیری از منابع را به سازمانها 

می دهد . 
  اگرچه این اس��تاندارد برای اهداف ارائه گواهینامه ای نیس��ت 
اما ش��امل راهنماهایی برای ممیزی داخلی و خارجی نیز هست 
و س��ازمانها می توانند با بکارگیری این اس��تانداردها فعالیتهای 

مدیریت ریسک خود را با یک معیار جهانی مقایسه کنند. 

  خالصه ای از استاندارد 
  ای��ن اس��تاندارد و بندهای مدیریتی آن  به صورت س��ه بخش 
اصلی اص��ول )Principal(، چارچ��وب )framework(و فرایند 
)Process( تقس��یم ش��ده اس��ت. به این معنا که س��اختار تعیین 
کنن��ده چارچ��وب کار و چارچ��وب نی��ز فراین��د مدیریت را 
تعریف می کند و در نهایت عملکرد این فرایند بر روی اصالح 
چارچوب تاثیر می گذارد. در ش��کل تشریح دقیق این ساختار 

کلی به خوبی به نمایش درآمده است.

  نکت��ه ای که در این خصوص می بایس��ت به آن اش��اره کرد 
تعریف دقیقی است که در  استاندارد از ریسک ارائه شده است 
و امروز ه این تعریف جایگزین تمامی معانی س��ابق برای انواع 

ریسک حتی ریسک های ایمنی و بهداشت گردیده است.
ریسک به معنای تاثیر عدم قطعیت بر اهداف است  و زمانی که 
ریس��ک های ایمنی و بهداشتی مورد نظر باشد می توان ریسک 
را عاملی دانست که موجب دور شدن سازمان از هدف "سازمان 

بدون حادثه" می شود. 
  از نکاتی که می بایس��ت در بررسی این استاندارد به آن توجه 
کرد مس��ئله جامعیت مفهوم ریس��ک اس��ت زیرا این استاندارد 
به تمامی ریس��ک هایی که ممکن است س��ازمان را تحت تاثیر 

قرار دهند توجه دارد ریس��ک هایی که منش��أ خ��ارج یا داخل 
سازمانی دارند.

   همینطور نوع ریس��ک نیز می تواند بس��یار متفاوت باش��د 
برای مثال در یکی از توضیحاتی که از این اس��تاندارد ارائه 

شده ریسک ها را در چهار دسته زیر تقسیم کرده است. 
  1- ریسک های مالی

  2- ریسک های زیرساختی
  3- ریسک های اعتباری

  4- ریسک های فروش و بازار
 

   اگرچه این اس��تاندارد با مفاهیمی که عموما دست اندرکاران 
ایمنی و بهداشت و محیط زیست با آن آشنایی دارند تا حدودی 
متفاوت است اما با  آگاهی و تسلط برآن اوال فعالیتهای HSE  را 
همسو با سایر فعالیتهای کاهش ریسک سازمان کرده و به نوعی 
موجب یکپارچگی فعالیتها می ش��ود و ثانیا زبان مشترکی میان 

کارکنان HSE  و سایر کارکنان ایجاد می کند.

   از دیگر مزایای این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  •بهبود پیشگیرانه اثربخشی فعالیتها و نظارتها

  •جلب رضایت سهامداران و ذی نفعان 
  •اس��تفاده از چارچوبهای مدیریت��ی برای کاهش ضایعات و 

ریسک ها
  •پاس��خ مناس��ب به تغییرات و محافظت سازمان تا رسیدن به 

رشد مورد انتظار
   این اس��تاندارد هم اکنون توسط موسسه استاندارد و تحقیقات 
صنعتی ایران به زبان فارس��ی ترجمه شده است  و از طریق منابع 

مختلف اینترنتی در اختیار کاربران قرار گرفته است.  

ISO 31000مدیریت ریسک بر اساس استاندارد 

  ال��ف( مدبربت ریس��ک ارزش را ایج��اد و حفاظت 
می کند.

  ب( مدیریت ریس��ک به عنوان یک قس��مت جدایی 
ناپذیر از فرایندهای سازمانی خواهد بود

  پ( مدیریت ریسک قسمتی از تصمیم گیری است.
  ت( مدیری��ت ریس��ک تصریح��ا ب��ه ع��دم قطعیت 

می پردازد.
  ث( مدیریت ریسک سیس��تماتیک ساختاریافته و به 

هنگام است.
  ج( مدیری��ت ریس��ک بر اس��اس بهتری��ن اطالعات 

موجود قرار دارد.
  چ( مدیریت ریس��ک مدیریت سازگارس��ازی شده 

است.
  ح( مدیریت ریس��ک عوامل انس��انی و فرهنگی را به 

حساب می آورد.
  خ( مدیریت ریسک شفاف و جامع است.

  د( مدیریت ریسک پویا، تکراری و پاسخگو به تغییر 
است. 

  ذ( مدیریت ریس��ک بهبود مس��تمر س��ازمان را میسر 
می سازد.

طراحی چارچوب 
برای اداره ریسک

اختیار و تعهد

پیاده سازی مدیریت 
ریسک

پایش و بازنگری 
چارچوب

بهبود مستمر 
چارچوب

5-4-2- شناسایی ریسک

5-3 برقراری فضا 

5-4-3- تحلیل ریسک

5-4-4- سنجش ریسک

5-5- برخورد با ریسک

ت و مشاوره
5-2 انتقال اطالعا ری

زنگ
و با

ش 
 پای

-6
-5

قواعد
بند 3

چهارچوب
بند 4

2-4

3-4

4-4

5-4

6-4

فرایند
بند 5
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  مرجان چیست؟
  مرجان  گونه خاصی از جاندارانند که از نظر زیس��ت شناس��ی 
نه گیاه و نه جانور هس��تند بلکه ماینرال نام دارند این موجودات 
از قدیمي ترین اکوسیس��تم زمین هستند به طوری که جوان ترین 
مرجان ها 18000 س��ال عمر دارند .مرج��ان ها یکي از زیباترین 
آث��ار حی��ات دنیا به ش��مار م��ي رون��د و برخ��ي از بزرگترین 
س��اختارهاي طبیعي به وس��یله این دس��ته از موجودات س��اخته  
میش��وند به گونه ای که بخش ه��ای مرجانی دریاها را می توان 
جنگلهای بارور زیر آب دانس��ت.  این موجودات س��ازندگان 
اصلي تش��کیالت ی��ا جزیره هاي کوچک دریای��ي و توده هاي 
س��ختي بوده که قادر به مقاوم��ت در برابر امواج کوبنده دریاها 
هستند. بسیاري از جانوران در میان مرجانها به سر مي برند و 1/6 
سواحل دریاها و خشکي ها را محافظت مي کنند و محل زندگي 

500 نوع ماهي هستند .

   از مرجان ها برای تولید داروهاي ضد سرطان و پیوند استخوان 
نی��ز اس��تفاده مي گ��ردد . این آبزیان حس��اس بوی��ژه درمناطق 
گرمسیري جهان نقش بس��یارمهمي در پایداري و تداوم حیات 
اقیانوس��ها ایفاکرده و همچنین مزایاي بس��یاري را براي ساکنان 

بومي آن نواحي بدنبال دارد.

  مرجان های خلیج فارس
  خلیج فارس نیز که دریای نیمه بسته ای با مساحتی برابر 40 هزار 
کیلومتر مربع اس��ت به دلیل ش��رایط خاص  اکولوژیکی  گونه 
های مختلفی از مرجانهای دریایی را در خود بارور ساخته است 
به گونه ای که از نگاه توریس��تی و تخصصی یکی از منحصر به 
فردترین محیطهای دریایی را به وجود آورده اس��ت. بیش ترین 
مناطق مرجانی ایران در خلیج فارس در اطراف جزایر خارک و 
خارکو در ش��مال و اطراف جزایرجنوبی بی��ن الوان تا هرمز از 
جمله جزایر هندورابی، کیش، فارور، بنی فارور، سیری،الرک، 

هنگام، تنب کوچک و بزرگ، ابوموسی و قشم واقع شده اند.

 
بررسی نابودی مرجان ها در خلیج فارس

مرجانها تا حد بس��یار باالیی وابس��ته به دمای دریایی هس��تند و 
تغییرات دمایی بیش از حد موجب مرگ این موجودات و بروز 
سفید شدگی مرجانها می شود که متاسفانه خلیج فارس به دلیل 
ش��رایط اقلیمی ویژه حاکم بر آن بس��یار شکننده و آسیب پذیر 

است. 

  همچنین طی چند س��ال اخیر به دلی��ل صید بی رویه 
توس��ط غواص��ان، توریس��ت ه��ا و افراد س��ودجو ، 
حیات مرجانها بیش از پی��ش مورد تهدید جدی واقع 
ش��ده است. عالوه بر این احداث اس��کله های نفتی و 
بار اندازه��ا و به دنبال آن افزایش غلظت آب، موجب 
نابودی و خفه ش��دن مرجان ها در دریای خلیج فارس 
می ش��ود، به طوری که ای��ن موج��ودات دیگر قادر 
نیستند که غذای خود را از آب تامین کنند. همچنین، 
تم��ام مرجان های اطراف جزیره قش��م بر اثر توس��عه 
ش��هری و ورود فاضالب های شهری و صنعتی دچار 

مرگ تدریجی شده اند.
  از سوی دیگر، خلیج فارس محل حمل و نقل جهانی 

نفت محسوب می شود و این امر باعث شده طی سالهای گذشته 
لکه ه��ای نفتی بس��یاری از این نفت کش ه��ا در آبهای خلیج 
ف��ارس به جای بمان��د و در نهایت تاثی��رات نامطلوبی بر محیط 

زیست منطقه وارد شود.
  نابودی مرجان ها اختالالت بی ش��ماری در اکوسیستم دریایی 
ایج��اد می کند که یک��ی از مهم ترین آن ها انق��راض گونه های 
مختلف جانوران دریایی اس��ت و هم اکنون پدیده سفید شدگی 
س��ایه م��رگ تدریج��ی را ب��ر زندگی آن ه��ا انداخته اس��ت. 
بررسی های انجام شده نش��ان از کاهش تحمل مرجان های قشم 
در براب��ر افزایش درجه دم��ای آب خلیج فارس به ویژه در فصل 

تابستان دارد.
  از ای��ن رو به نظر می رس��د حمایت همه جانب��ه ایرانیان برای 
جلوگی��ری مرگ تدریج��ی این مناط��ق بکر و ب��ا اهمیت که 
می توان آن را از جمله آثار باس��تانی اکولوژیکی ایران دانست 

از وظایف اصلی و مهم ما به شمار می آید. 
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همایش ها
اولین همایش ملی مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط 

زیست  در حوزه شهروندی و با محوریت اصناف
تاریخ شروع : چهارشنبه 23 تیراردیبهشت 95 

مهلت ثبت نام : یک شنبه 30 خرداد 95
مهلت ارسال مقاله : شنبه 15 خرداد 95

محل برگزاری : تهران- دانشگاه صنعتی شریف
 اطالعات تماس : 88796684  

•CPSL.Municipality@gmail.com
•www.cpsl.ir

  محورهاي اصلي همایش:
  •سیس��تم مدیری��ت HSE  در کس��ب و کاره��ای 

کوچک 
  •شناس��ایی و ارزیابی ریسک های HSE و عملکرد 

شاغلین اصناف 
  •تازه ترین روش های علمی در جهت شناس��ایی و 

ارزیابی ریسک اصناف
  •مدیریت ایمنی و حوادث ناشی از کار در اصناف

  •تجزی��ه و تحلیل علل حوادث در کس��ب وو کار 
های کوچک

  •چال��ش ها و پتانس��ل ه��ای موجود در کس��ب و 
کارهای کوچک جهت ارتقای سطح ایمنی 

  •ارتقای فرهنگ HSE  در حوزه اصناف 
  •ارزیابی ارگونومی شاغلین اصناف

  •فن��اوری ه��ای نوی��ن در HSE کس��ب و کارهای 
کوچک

  •راهکار های بهینه سازی در مصرف انرژی اصناف 
  •تاثیر عملکرد اصناف بر سالمت شهروندان 

  •ب��رآورد اقتصادی پیاده س��ازی مدیریت HSE در 
اصناف

  •ب��رآورد هزین��ه ح��وادث در کس��ب و کاره��ای 
کوچک 

همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های 
زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها

زمان برگزاری : شهریور 95 
منبع ذکر رویداد : 

) Icinh.ir/fa (سایت دبیر خانه همایش
محل برگزاری : 

ایران، استان آذربایجان شرقی، تبریز 
برگزارکننده : شرکت کیان طرح دانش و انجمن 

ژئومورفولوژی ایران شاخه دانشگاه تبریز 
محور ویژه : 

مخاطرات طبیعی و زیست محیطی بحران دریاچه 
ارومیه و پیامد های آن

اطالعات تماس : 
  •Tel:  09149004419

  •Email:  icinhe@gmail.com 

اولین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، 
بهداشت،محیط زیست و توسعه پایدار

برگزار کنندگان:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 موسسه آموزش عالی مهراوند
و

مرکز راهکار های دستیابی به توسعه پایدار

مهلت ارسال مقاالت: 12 خرداد 95
زمان برگزاری همایش: 16 خرداد 95

تلفن ارتباط :
021-77491587

وبسایت:
www.ivconf.ir

رایانامه:
info@ivconf.ir
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