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 -1مشخصات عمومي بنادر تخليه و بارگيري
بندرها ممکن ا ست ب صورت طبیعی یا ساخته د ست ب شر ،روی دریا یا
روی آبراهههای داخل خشکی باشند .بعضی باراندازها با تجارت جهانی سروکار
دارند ،بقیه ممکن است در خدمت یک کارخانه یا تأسیسات خاص باشند.
در بع ضی جاها عملیات بار زدن و تخلیه ممکن ا ست در آبهای عمیق یا
در و سط جریان آب ،با ک شتیهای کوچکی که ارتباط بین ک شتی و ساحل را
تأمین میکند انجام شود .در بندر ممکن است بارهای خیلی سنگین یا بارهای
معمولی جابجا شود .تأسیساتی که عمدتاً برای پذیرش نفت کشها ،کشتیهای
حمل گاز مایع ،زغال سننننس ،سننننس معدن ،مواد غذا ی و ...در نظر گرفته
شننند اند و نیز کشنننتی هایی که برای حمل بارهای خاص تجهیز شننند اند،
میتوانند جزو تسهیالت بندری باشند.
 -2نحوه جابجايي بار در بندر
از ز مان ج نس ج هانی دوم تا کنون ح مل و ن قل در یا ی افزایش قا بل
مالحظهای حاصل کرد است .در حال حاضر بدلیل وجود کشتیهای عظیم و
اسنننتفاد از تجهیزات مکانیکی بجای نیروی بدنی انسنننان ،عملیات تخلیه و
بارگیری با سننرعت بیشننتری انجام میشننود و این امر در کاهش زمان توق
کشتیها در بنادر بسیار مؤثر بود است.
امروز با توجه به تنوع در شکل بار ،تجهیزات متنوعی برای جابجا کردن
انواع کاالهای حمل شد به عرشه کشتیها بکار میرود .بارها به اشکال بسیار
متنوعی وارد بندر میشنننوندن صنننندوه ،جعبه ،کانتینر ،کیسنننه ،لوله ،ورقه
(ورقههای کاغذ) ،عدلهای پنبه ،الوار ،و سایل نقیله و ما شینآالت ،مواد فلهای
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بصورت پودر ،مایعات و ...هریک از این فرمها نیاز به روش خاصی برای حمل و
جابجا ی دارد .در بنادر بزرگتر که کشتیها در لنگرگا پهلو میگیرند ،تخلیه و
بارگیری معموالً با استفاد از انواع جرثقیلهایی است که بوسیله نیروی بره به
حرکت در میآیند .هنگامی که جرثقیل در اسننکلهها وجود نداشننته باشنند یا
کشننتی در مسننافتی دور از اسننکله یا در وسننط آب لنگر انداخته باشنند ،برای
جابجا ی بار از دکل کشتیها یا جرثقیلهای موجود در کشتی استفاد میشود.
 -3كار در اسكلههاي تخليه و بارگيري
کار در باراندازها (ا سکلههای تخلیه و بارگیری) شامل طی و سیعی از
عملیاتی است که روی کشتیها ،اسکلهها و در انبارها و پایانههای بندری انجام
میشننود و اغلم مسننتلزم اسننتفاد از وسننایل و تجهیزات متنوع و پی ید و
گرانقیمت میباشد.

 -4فعاليتهاي مرتبط با اسكلههاي تخليه و بارگيري
طی کاری کارگران باراندازها طی گسترد ای است و عمدتاً فعالیتهای
زیر را دربر میگیردن
بارزدن؛
تخلیه کشتیها؛
انتقال کاال از کشنننتی به کرجی ها یا به وسنننایل دیگر حمل و نقل م ل
واگنهای را آهن یا کامیونها و برعکس؛
انباشتن و انبارکردن کاالها در جایگا ها؛
انبارها و پایانههای مخصوص؛
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حمل و نقل کاالها و افراد در محدود بندر؛
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www.SID.ir

Archive of SID

6

شماره سوم | خرداد 1395

Archive of SID

فصل دوم:
مخاطرات كار در بنادر

www.SID.ir

7

شماره سوم | خرداد 1395

Archive of SID

 -5افزايش احتمال وقوع حوادث
به موازات افزايش حجم و مبادالت تجاري
با توجه به گسننترش فعالیتهای بندری و نقل و انتقاالت دریایی به
موازات افزایش حجم و تنوع مبادالت تجاری ،احتمال وقوع حوادث در بنادر
افزایش یافته اسنت .این حوادث ممکن اسنت در برگیرند آسنیم و صندمه
ان سانی ،زی ست محیطی و یا زیان و ضرر به سرمایه و تجارت با شد .ارزیابی
صدمات زی ست محیطی در کنار آ سیمهای وارد به ان سان ،به تقابل و تأثیر
مستقیم این دو باز میگردد.
 -6خطرات عمده حادثهساز در محيط بندر
خطرات ذیل از جمله خطرات عمد حادثهساز در محیط بندر میباشندن
لغزش و افتادن بر روی سننطو همسننط که یکی از عمد علل جراحات
شدید میباشد.
سقوط از ارتفاع از علل اصلی آسیبهای منجر به مرگ میباشد.
برخورد با اجسام که عمدتاً منجر به جراحتهای سطحی میشود.
گیر افتادن در بین یا زیر اج سام که منجر به مرگ و یا قطع ع ضو و یا از
کارافتادگی میشود.
جابهجایی اجسام به صورت دستی که باعث آسیم رسیدن به ستون فقرات،
مفاصل و بریدگی میشود.
تماس با ماشینآالت و ابزارآالت که ضروری است تمام قسمتهای متحرک
و قطعات خطرناک پوشاند یا محافظت شوند.
جریان بره که میتواند باعث برهگرفتگی ،آتشسوزی یا سوختگی شود.
در بحث حمل و نقل ،خطر تصننادو وسننایط نقلیه با افراد ،تجهیزات و
امکانات وجود دارد.
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تماس با مواد شنننیمیایی که میتواند منجر به سنننوختگی ،مسنننمومیت،
مشکالت تنفسی و یا حساسیت پوستی شود.
خطر غره شدن و یا گازگرفتگی و کمبود اک سیژن که هنگام کار در کنار
آب و در فضاهای محصور احتمال وقوع آن وجود دارد.
نزاعهای جمعی و درگیریهای فردی بین گروههای کاری مختل

با قومیتها

و حتی ملیتهای گوناگون در بندر

 -7نمونهاي از حوادث
هر ساله تعداد زیادی از حوادث در باراندازها بدلیل سقوط افراد از ارتفاع
(روی محموله ها ،کانتینر ها یا جرثقیل ها و ،). . .برخورد با لیفتراک و سنننایر
وسنننایل حمل و نقل به وقوع میپیوندد که در اک ر موارد منجر به جراحات
شدید ،نقص عضو و حتی مرگ میشود.
 -8حوادث شغلي در باراندازها
حوادث شغلی در باراندازها متاسفانه در اغلم موارد باعث جراحات شدید
و مرگ کارگران شد و خ سارات جبران ناپذیری به تجهیزات ،ما شینآالت و
کاالها وارد میکند .حوادثی م ل آتش سوزی نا شی از عللی به ظاهر ساد و
پیش پا افتاد م ل سننیگار یا اتصننال بره در انبارها هرسنناله خسنارات فراوانی
بدنبال داشته و به تعداد زیادی از کارگران آسیم میزند.
 -9حوادث و اصول انساني
در حوادث منجر به جر و م صدوم شدن ،افراد و اطرافیان آنان ممکن
ا ست در کوتا مدت و یا بلندمدت و یا حتی به طور دا م از عواقم نا شی از
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سوان رنج بکشند .لذا وظیفه کلیه کارکنان یک مجموعه است تا تالش خود
را جهت پیشگیری از سنننوان به انجام رسنننانند .از این رو جلوگیری از
آ سیمهای ان سانی نا شی از سوان کار ،یک انگیز اصلی و از ا صول ان سانی و
اخالقیات میباشد.
 -10حوادث و پيامدهاي قانوني
حوادث و سنننوان هم نین میتوان ند منجر به پیگیری های قانونی،
تشننکیل دادگا  ،پرداخت جریمه و خسننارت و مخدوش شنندن شننهرت یک
تشکیالت سازمانی گردند.
 -11حوادث و هزينههاي اقتصادي
از عوامل دیگری که به منظور پیشگیری از حوادث مطر میباشنند،
عامل اقتصننادی اسننت .معموالً حوادث و سننوان خسننارات آشننکار و پنهان
بسنننیاری را برای شنننرکتها ،کارفرمایان و پیمانکاران فعال در بنادر به بار
میآورند.
 -12هزينههاي اقتصادي حوادث
بنا بر تئوری" کو یخ سوان "هزینههای ناشی از حوادث که بیمه آنها
را پوشش نمیدهد  2تا  36برابر هزینههای تحت پوشش بیمه میباشد .موارد
ذیل بخشی از هزینههای پنهان قابل ذکر حوادث میباشندن
هزینههای قانونی و جرایم؛
باال رفتن هزینههای مربوط به بیمه؛
هزینههای دور نقاهت پرسنل؛
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هزینه جایگزینی افراد جدید و آموزش آنان؛
هزینه تعمیرات و جایگزینی تجهیزات آسیمدید ؛
هزینههای مربوط به تحقیقات و بررسنی علل حادثه و زمان صنرو شند
برای آن؛
هزینههای مربوط به تأخیر در تولید و ارا ه خدمات؛
لطمه به حسن شهرت و اعتبار شرکت.

 -13بيماريها
مهمترین مخاطراتی که میتوانند منجر به بیماری و حتی بروز حادثه
گردند ،عبارتند ازن
کمبود یا نبود وسایل مکانیکی مناسم جهت جابجایی و حمل بار؛
سر و صدا و ارتعاش ناشی از لوازم و دستگاههای مختل ؛
تهویه نامناسم در اماکن سرپوشید و آلودگی هوای فضای عمومی بندر؛
نبود یا کمبود امکانات رفاهی و بهداشتی؛
کار در فضاهای کوچک و محدود و ابزار کار نامناسم؛
تابش اشعه مستقیم خورشید ،گرما ،رطوبت و شرایط جوی نامساعد؛
کمبود نور در اماکن و محوطه ها هنگام شنننم و خیرگی ناشنننی از ورود از
محیط سننناختمان به محوطه ها در هنگام روز (این مشنننکل در محیط بندر بدلیل
انعکاس نور از سط آب بسیار بارز میباشد).

 -14ساير عوامل بيماريها
موارد دیگر بیماریهای ریوی ناشی از استنشاه ذرات گرد و غبار و مواد
شننیمیایی سننمی بخصننوص آزبسننت اسننت که هنوز در خیلی از کشننورها یک
معضل اساسی است و از میان کارگران باراندازها قربانی میگیرد.
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هم نین موارد دیگر با فراوانی کمتر عبارتند ازن
سوختگی پوست در تماس با محمولههای شیمیایی
خطرات ناشی از محمولههای مواد رادیو اکتیو
بیماریهای عفونی ناشی از محصوالت دامی نظیر پشم ،پوست و...

 -15بيشترين عامل حوادث و بيماريها
بیشترین حوادث در بندرها ناشی از سقوط افراد از ارتفاع و سقوط بار از
ارتفاع بر روی افراد با  50درصنند فراوانی و بیشننترین بیماریها در بین کارگران
بندر ناشی از اختالالت و دردهای ستون مهر ها با  50درصد فراوانی است.

 -16عوامل مؤثر در كاهش حوادث در بنادر
بطور خالصه کاهش حوادث در بندر به  4عامل زیر وابسته استن
وضنننع و اجرای قوانین و مقررات ایمنی برای ه مه کارک نان ب ندر اعم از
شرکتهای بزرگ ،متوسط و کوچک؛
آموزش مقررات کار و ایمنی شغلی ب صورت مداوم و برنامهریزی شد برای
تمام گروههای شغلی در باراندازها بویژ کارگران ساد و باربران چه فصلی چه موقتی
و چه دا می؛
همبستگی دا می و ارتباط قوی بین شرکتهای مستقر در بندر؛
مدیریت این ارتباط توسط باالترین مقام اجرا ی بندر.
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 -17ايمني
در ا ستاندارد 1992ن ISO8402واژ ایمنی به صورت زیر تعری

شد

ا ستن " حالتی که در آن احتمال خطر آ سیم (به ا شخاص) یا خ سارت مادی،
به میزان قابل قبول محدود شد باشد".
همان گونه که از تعری فوه میتوان دریافت ،ایمنی یک امر نسنننبی
اسننننت و نمی توان ایمنی مطلق را در محیط کار تأمین کرد .بل که ایمنی
مجموعه شرایطی ا ست که میزان مخاطر ی مربوط به سالمتی را به حداقل
برساند .تعری دیگری در استاندارد  ISO/IEC Guide2ارا ه شد است که
ا ستاندارد  OHSAS 18001نیز دقیقاً از همان تعری ا ستفاد کرد ا ست.
این تعری بسیار مشابه تعریفی است که دراستاندارد 1992ن ISO8402آمد
اسننتن "عدم وجود مخاطر ی غیر قابل قبول آسننیم" در این تعری نیز رفع
کامل مخاطر آسننیم مطر نشنند اسننت بلکه اجتناب از مخاطر باال و غیر
مجاز مد نظر است.
 -18حادثه)(Accident
عبارت اسنننت از رویداد ناخواسنننتهای که باعث مرگ ،از دسنننت رفتن
سالمتی ،جراحت ،آسیم یا خسارت دیگر بشود.

 -19مخاطرات موجود در بنادر
عواملی ه ستند که میتوانند تهدیدی بالقو برای افراد اعم از درون و
برون سننازمانی ،تأسننیسننات و تجهیزات بندری و دریا ی ،شننناورها ،صنننایع
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تولیدی یا تبدیلی موجود در اراضننی پشننتیبانی بنادر ،محیط زیسننت بویژ
محیط زیسننت دریا ی و هم نین کاالهای وارداتی ،صننادراتی ،ترانزیتی یا
ترانشیپی باشند.
 -20سيستم مديريتي
نظامی است هدفمند و سازماندهی شد با برنامهریزی خاص که با تهیه
دستورالعملها ،روشهای اجرایی و استانداردها و مقررات جاری استقرار یافته و
مورد بازنگری قرار میگیرد و در مقاطع زمانی مختل اصال میگردد.
 -21سيستم مديريت ايمني
سنیسنتم مدیریت ایمنی ،سنیسنتمی اسنت در راسنتای اینکه سنازمان
چگونگی تأثیر فعالیتهای خود در زمینهی بهداشننت و ایمنی را بشننناسنند و
انداز گیری هایی به منظور کنترل و بهبود آن تدوین کند .این انداز گیریها از
طریق فرآیندی مناسم که شامل موارد زیر است صورت میگیردن
پایش و بازنگری عملکردها
اصننال عدم تطابقهای مشنناهد شنند در ممیزیها به صننورت دور ای به
مدیریت عالی سازمان گزارش میشوند.

نکته حا ز اهمیت این که سنننیسنننتم مدیریت ایمنی باید بخشنننی کل
سیستم مدیریت باشد و نه یک سیستم مجزا یا اضافی.
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 -22ايمني در بنادر
امروز بنادر مهم و فعال دنیا ،تأثیری فزایند در رشد اقتصادی کشورها،
جلم سننرمایههای خارجی و کاهش قیمت نهایی محصننوالت دارند .صنننعت
کشتیرانی با عنایت به تاریخ ه طوالنی و سهولت ورود و خروج سرمایهگذاران
به این عرصننه باعث گردید تا حمل کاالها در مسننیرهای طوالنی با کمترین
هزی نه صنننورت پذیرد .پس حفی این مز یت ر قابتی در صنننن عت ب ندری و
کشننتیرانی در مقایسننه با سننایر طره حمل و نقل از قبیل حمل و نقل ریلی،
هوایی و جاد ای تنها در گرو بکارگیری کشنننتی های پیشنننرفته با ظرفیت و
سرعت باال نی ست ،بلکه توانایی بنادر در هماهنگی و تو سعه ناوگان دریایی و
ت سهیالت بندری نیز به همان انداز مهم ،ا سا سی و تأثیرگذار میبا شد .بروز
حوادث متعدد ناشننی از غیر ایمن بودن تجهیزات یا اعمال غیر ایمن کارکنان،
افت شننناخصهای تخلیه و بارگیری به دلیل عدم دسنننترسنننی و وجود منابع
انسننانی سننالم و آموزش دید و هم نین از دسننت دادن فرصننتهای جذب
مشنننتری و سنننرمایه از جمله عواقم عدم رعایت اصنننول و مقررات ایمنی و
بهداشننت در بنادر میباشنند .بدیهی اسننت که ارتقاح سننط ایمنی و بهداشننت،
همانگونه که موجم حفی سننالمتی و جان افراد میگردد ،موجم صننرفهجویی
در هزینهها و به حداک ر ر ساندن سود نیز می شود .لذا ضروری ا ست در بنادر
دستورالعملهای ایمنی و بهداشت مورد توجه ویژ قرار گیرند.
 -23ايمني و گسترش فعاليتهاي بندري
با توجه به گسننترش فعالیتهای بندری و نقل و انتقاالت دریایی به
موازات افزایش حجم و تنوع مبادالت تجاری ،احتمال وقوع حوادث در بنادر
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افزایش یافته ا ست .این حوادث ممکن ا ست در برگیرند آ سیم و صدمات
ان سانی ،زی ست محیطی و یا زیان و ضرر به سرمایه و تجارت با شد .نتیجه
کلی یک برر سی ن شان میدهد که مدیریت همزمان ایمنی ،بهدا شت حرفهای
و محیط زیست به صرفه جویی در مصرو منابع مالی و انسانی ،بهبود کارایی
بنادر ،کاهش خسارات ناشی از حوادث ،و بهر وری و توسعه پایدار در صنعت
حمل و نقل دریایی منجر خواهد شد.
 -24ضرورتهاي استقرار نظام جامع ايمني در بنادر
صنعت بندرداری و مشاغل جانبی آن که از فعالیتهای پرخطر محسوب
می شوند ساالنه شاهد حوادث و خسارات جانی و مالی قابل مالحظهای است.
با توجه به اینکه بندر طی وسیعی از فعالیتها و مشاغل را در بر میگیرد و
افراد زیادی به نحوی پی ید در محیطی پر ازدحام با یکدیگر در تعامل و
همکاری ه ستند؛ لذا اخالل و یا ناهماهنگی در هر یک از فعالیتها بر سایرین
تأثیر منفی میگذارد و موجم سلم ایمنی و کاهش راندمان کار می شود ،لذا
ا ستقرار سی ستمی که موجم افزایش ایمنی و بهدا شت در این محیط کار پر
ازدحام شود امری ضروری است.
 -25مديريت ايمني و قوانين و پروتكلهاي بينالمللي
تصنننویم قوانین و پروتکل های منطقهای و جهانی ،مسنننئولیت های
جدیدی را برای ک شورها ایجاد نمود ا ست که پذیرش و اجرای آنها ضمن
ارتقاح سط فرهنس ایمنی به بسط و تسهیل مبادالت تجاری بین کشورها و
مناطق مختل
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ملی و بین المللی ،به شننناخت عوامل بالقو آسننیم رسننان ،آنالیز و ارزیابی
ریسک و کنترل ریسکهای موجود میپردازد .نتیجه منطقی کنترل نظاممند
ریسننک ،کاهش آمار حوادث ،افزایش توان مدیریت در گسننترش فعالیتهای
بندری و کاهش هزینههای مربوطه خواهد بود.
 -26تأثير ارتقاي ايمني در بنادر بر بهبود مبادالت تجاري
ارتقای ایمنی در بنادر و تقلیل مخاطرات خسنننارت ،به معنای کاهش
خطر مبادالت تجاری و کاهش هزینه مبادالت تجاری بود و در نتیجه موجم
ترغیم شرکتهای صادر کنند و واردکنندگان از طریق دریا خواهد شد.
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 -27شاخصهاي مهم بندر ايمن
یکی از شاخصهای مهم ایمنی ،تعداد و شدت حادثه به وقوع پیو سته
در بندر ا ست که هرچه در صد این شاخصها کمتر با شد ،ن شان دهند ی آن
ا ست که بندر در م سیر ایمن قرار دارد .البته این مو ضوع ب ستگی به برقراری
زیرسنناختهای الزم در خصننوص مسننا لی از قبیل اسننتفاد از تجهیزات بندر
جدید و ایمن ،آموزش ایمنی کارکنان ،طراحی ایمنی مسننیرها و نصننم عال م
ترافیکی ،نظارت مستمر بر اجرای قوانین و دستورالعملهای ایمنی و ...دارد .به
عبارت دیگر میتوان گفت برای داشنننتن بنادر ایمن ،وجود برنامهای مدون در
خصوص سیستم مدیریت ایمنی الزامی است.

 -28تأثير بندر ايمن در رقابت بين بنادر بينالمللي
مو ضوع ایمنی به عنوان یکی از شاخصهای ا صلی در رقابت بین بنادر
بینالمللی به شننمار میرود و کلیه ذینفعان به خصننوص خطوط کشننتیرانی و
صاحبان کاال در انتخاب بندر پس از کیفیت و قیمت خدمات ،توجه ویژ ای به
شاخصهای سط ایمنی دارند.

 -29بندر ايمن و سيستم مديريت ايمني
چنان ه یک بندر بخواهد به عنوان یک بندر ایمن شننناسننایی و معرفی
شننود ،نیازمند اسننتقرار مناسننم سننیسننتم مدیریت ایمنی ،بهداشننت و محیط
زیسننت اسننت که این موضننوع نیز منوط به بسننترسننازی برای اجرای دقیق
کنوانسنننیونهای بینالمللی الحاقی ،اشننناعه و ترویج فرهنس ایمنی ،تدوین و
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اجرای طر های مربوط به حفاظت و ایمنی سنننواحل و دریا و تدوین نظامنامه
 HSEبرای کلیه بنادر و پایانههای تخلیه و بارگیری دریایی کشور است.
 -30بندر ايمن و اهتمام دستاندركاران و سازمانهاي ذيربط
دسننتیابی به بنادر ایمن ،زمانی میسننر اسننت که تمام دسننتاندرکاران و
سنننازمان های ذیربط نگرش خود را نسنننبت به مقولهی ایمنی ارتقاح داد و
فرهنس ایمنی را اشاعه دهند و نسبت به اجرای آن اهتمام ورزند.
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 -31سيستم مديريت ايمني
سی ستم مدیریت ایمنی رویکردی جدید در خ صوص ایمنی ا ست .زیرا
پیش از این به ایمنی صرفا با دیدگاهی کامالً فنی نگریسته می شد و مدیریت
ایمنی نیز تنها به برر سی سوان و حوادث به وقوع پیو سته محدود میگردید.
درحالی که نگرش جدید متضمن استقرار سیستم مدیریت ایمنی است که به
موجم آن نگرش به موضوع ایمنی منسجم ،نظام مند و یکپارچه می شود .در
رویکرد جدید در طراحی و اسننتقرار سننیسننتم ایمنی ،مشننارکت فعال تمام
ک سانی که به هر عنوان در محوطههای بنادر فعالیت میکنند امری غیر قابل
اجتناب است چیزی که تا پیش از این امکانپذیر نبود.
 -32نكات مهم در سيستم مديريت ايمني
به دلیل اینکه درنظامهای حمل و نقل هدو از اسننتقرار سننیسننتم
مدیریت ایمنی ،ت ضمین کیفیت و ارتقاح سط ایمنی ا ست لذا هموار باید
موارد زیر را مد نظر قرار دادن
بی شترین تاثیر در ت ضمین و ارتقاح ایمنی سی ستم مدیریت ایمنی زمانی
می سر ا ست که کلیه نکات ایمنی مورد نیاز در مرحله طراحی سی ستم لحاظ شد
با شند در حالی که به دلیل نو پا بودن علم ایمنی در ب سیاری از ک شورها ،هموار
مواردی از قبیل زیر سننناختها ،فرایندها ،تجهیزات و ...وجود دارند که در زمان
طراحی و اجرا با دیدگا ایمنی طراحی و یا اجرا نشد اند.
به دلیل تغییرات مستمر در نیازهای مشتریان ،فن آوری ،قوانین و مقررات
و ا ستانداردها ،بازنگری در سی ستمهای مدیریت ایمنی یک ضرورت غیر قابل انکار

محسوب میشود .و مديريت ريسك
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مدیریت ریسننک در بندر با هدو صننیانت از منابع تولید ،حفاظت از
محیط زی ست و حفی مجموعه بندر جهت ارا ه خدمات به م شتریان ،مبنا و
محور فعالیتهای پی شگیرانه در سی ستم مدیریت ایمنی ا ست .تدوین خط
مشننیهای همسننو برای بخشهای مختل  ،تعیین اسننتراتژیهای یکپارچه،
تقسننیم وظا

و مسننئولیتهای ذینفع آن و نیز تهیه و تصننویم قوانین و

مقررات مورد نیاز بخشها ی از این سیستم خواهند بود.
 -33استقرار سيستم مديريت بهداشت و ايمني
با توجه به موارد ذکر شد  ،ا ستقرار سی ستم مدیریت بهدا شت و ایمنی
با پارامترهای سیاستگذاری ،سازماندهی و مدیریت ،برنامهریزی و اجراح پایش
و انداز گیری کارآیی سننیسننتم و ممیزی و بازنگری نحو اجرای آن ،امری
ضروری میباشد.
 -34سازماندهي سيستم مديريت بهداشت و ايمني
در بحث سننازماندهی سننیسننتم ،مسننئولیتهای افراد از جمله کارفرما،
کارکنان ،پیمان کاران ،طراحان و سازندگان و تأمینکنندگان مطر میشود.
 -35سياستگذاري استقرار سيستم مديريت بهداشت و ايمني
سیا ستگذاری به منزله تعیین اهداو سازمان به منظور ر سیدن به
درجات باالیی از اسننتاندارد بهداشننت و ایمنی و نشننان دادن تعهد مدیریت
جهت د ستیابی به اهداو و تعیین ساختارها ،وظای  ،ارتباطات ،م سئولیتها و
جز یات سازمان ،جهتگیریها و برنامهریزی در این راستا میباشد.
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 -36جايگاه سيستم مديريت ايمني
سیستم مدیریت ایمنی جز ی از سیستم مدیریت کلی سازمانها میباشد.
عملکرد ایمن به اجرای یک سنننیسنننتم شنننامل سننناختارها ،اختیارات و
دستورالعملها به همرا دسترسی به منابع مناسم نیاز دارد .نسبت زیادی از
حوادث گزارش شد نشان میدهند که ناتوانی مدیریت از دالیل اساسی وقوع
حوادث میباشد.

 -37مزاياي بهرهگيري از سيستم بهداشت و ايمني
از مزایای بهر گیری از سیستم بهداشت و ایمنی میتوان به موارد ذیل
اشار کردن
افزایش سط انطباه با قوانین و استانداردها؛
بهبود خدمات و تولیدات؛
بهبود سط رفا و آسایش کارکنان؛
ارتقاح حسن شهرت و اعتبار شرکت؛
کاهش زمان سوان و حوادث؛
کاهش دور درمان و بستری شدن افراد؛
کاهش خسننارات وارد به تجهیزات و زیر سنناختها و مدت زمان خارج از
سروس بودن آنها؛
کاهش دفعات جابهجایی و جایگزینی پرسنل؛
کاهش حق بیمه؛
کاهش دفعات و میزان جرایم و شکایات.
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 -38موانع اصلي در استقرار نظام مديريت ايمني
موانع اصلی در استقرار نظام مدیریت ایمنی عبارتند ازن
هزینهبری تجهیزات مورد نیاز به منظور استقرار و توسعهی ایمنی در بنادر،
عدم توجه کافی از سوی نیروی انسانی غیر ماهر،
عدم گرایش کافی به امر آموزش،
تمایل کم شرکتهای فعال در بخش خصوصی به توسعهی ایمنی.

÷
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فصل هفتم:
الزامات سيستم مديريت ايمني مناسب
براي استفاده در بنادر ايران
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 -39الزامات مربوط به خط مشي ،استراتژي ،وظائف و مقررات
تدوین خط م شیهای موثر با جهت گیریهای یکپارچه و سی ستمی در
خصنننوص ایمنی فعالیتهای ناوبری ،VTS ،هیدروگرافی ،راهنما ی ،یدک کشنننی،
مشاور با ذینفعان و هم نین خط مشی اعمال سیستم مدیریت ایمنی بندر
اجرای خط مشیها بر مبنای رویکرد برنامه ریزی شد و سیستماتیک
تعیین ا ستراتژیها و تدابیر اجرا ی با رویکرد پی شگیری یا کاهش مخاطرات
و ریسکها
تعیین نقش ،و ظا

و اخت یارات مدیران و کارک نان ب ندر ،ن مای ند گان

سازمانهای دولتی و اشخاص ذینفع در ارتباط با سیستم مدیریت ایمنی بندر
تهیه روشهای اجرا ی و مقررات قابل اعمال یا مورد نیاز استفاد کنندگان
از بندر و خدمات بندری
تدوین و تو سعه الگوهای آموز شی شای سته محور به عنوان پ شتوانههای ارا ه
ایمن وظا

و مسئولیتهای دریا ی و بندری افراد

 -40الزامات ارزيابي و مديريت ريسك سيستم
شننناسننا ی طبیعت و وسننعت مخاطرات و ریسننکهای مرتبط با کلیه
فعالیتهای دریا ی ،بندری ،لج ستیکی و فعالیتها ی که با هدو ایجاد ارزش افزود
درمحدود بندر انجام میشوند
ارزیابی تبعات ری سکهای شنا سا ی شد بر بندر و محیط پیرامون آن بر
مبنای معیار ریسک
اعمال اصننول کنترل ریسننک برای همه فعالیتها بویژ فعالیتهای دریا ی،
روشهای کاری و مقررات حاکم بر بندر و استفاد کنندگان از آن
انجام ارزیابی ریسننک برای شننناسننا ی تجهیزات کمک ناوبری مورد نیاز،
نصم و نگهداری آنها
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انجام ارزیابی ریسننک برای بازنگری در قوانین ،توصننیهها ،حکمهای کار و
روشهای اجرا ی
طراحی و نگهداری سی ستمها ی به منظور مدیریت نتایج حا صل ازارزیابی
ریسک
انجام کلیه اقدامات پیشگیرانه در مورد سوان و حوادث
تهیه و اجرای طر ها و روشهای اجرا ی برای آموزش ،تمرین وپاسخگو ی
در شرایط اضطراری

 -41الزامات مرتبط با ناوبري ايمن
تعیین و اعالم محدود های بندری و دریا ی که سیستم مدیریت ایمنی به
آنها اعمال میگردد
بررسی ،انتخاب و اعالم بهترین کانال یا کانالهای قابل ناوبری
تهیه ،نصم و بهر برداری از تجهیزات کمک ناوبری
تهیه ،نصم و بهر برداری از رادارها ،دستگاههای جهت یاب و  VHFو در
صورت نیاز  VTSبه منظور مراقبت ساحلی و مدیریت ترافیک دریا ی
بازنگری در نحو ارا ه خدمات راهنما ی موثر در محدود بندر و یکپارچه
نمودن آن با سایر خدمات ایمنی بندر
تنظیم مقررات خاص در ارتباط با ایمنی شننناورهای خدماتی بندر (یدک
کشها ،قایقها ،الیروبها و). . .
نحو ایمن ارا ه خدمات و اجرای آن بر مبنای پشتوانههای قانونی
پایش مسنننتمر کلیه تغییرات آب و هوا ی که میتوانند بر ناوبری ایمن
شناورها تاثیر گذار باشند و اطالع رسانی به ذینفعان
ثبت مسننتمر داد های هیدروگرافی و هیدرولوژیکی ،بررسننی آنها و اطالع
رسانی به ذینفعان در صورت نیاز
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 -42الزامات زيست محيطي
تدوین و گ سترش طر مدیریت زی ست محیطی برای بندر به عنوان زیر
بخش سیستم
جلم م شارکت ذینفعان در طراحی سی ستم از طریق برگزاری جل سات و
اخذ نظرات مشورتی
تعری

فرایندها ی برای جلم م شارکت م ستاجران ،ارا ه دهندگان خدمات

بندری و استفاد کنندگان از بندر و سایر ذینفعان در اجرای سیستم مدیریت ایمنی
بندر
انجام م شاور با ذینفعان بندر در تهیه یا بازنگری قوانین و مقررات محلی
اطالع ر سانی م ستمر به کلیه ذینفعان در خ صوص سی ستم مدیریت ایمنی بندر و

تغییرات اعمال شد در آنالزامات استقرار ،مميزي و بازنگري سيستم
تهیه قوانین ،مقررات و تو صیهها ی برای پ شتیبانی از ا ستقرار سی ستم
مدیریت ایمنی بندر و قانونمند نمودن ساختار آن
استفاد از سیستمهای اصالحی و ممیزی
انداز گیری عملکرد سی ستم در مقای سه با ا ستانداردهای توافق شد یا
مستند
تعیین روشهای عملی برای اجراح ،ویرایش و بازنگری در سیستم مدیریت
ایمنی بندر
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 -43سيستم ارزيابي و مديريت ريسك
سی ستم مدیریت ایمنی در بندر همانند کلیه سی ستمهای مدیریت
ایمنی بر پایه ارزیابی و مدیریت ریسک استوار میباشد به این معنی که ارتقاح
ایمنی در بندر ،در وحله نخست مستلزم شناسا ی طبیعت و وسعت مخاطرات
و ریسنننکهای مرتبط با کلیه فعالیتهای دریا ی ،بندری ،لجسنننتیکی و
فعالیتها ی که با هدو ایجاد ارزش افزود درمحدود بندر انجام میشننوند
اسننت و در مرحله بعد بر مبنای ماتریس ریسننک حاصننل از معیار ریسننک،
تبعات آنها بر بندر و محیط پیرامون آن ارزیابی و در نهایت از نظر اجرا ی
اولویت بندی و کنترل میگردند.
راهکارهای اجرا ی در خصوص مدیریت ریسک عبارتند ازن
تعیین روشهای شنا سا ی ری سکها و مخاطرات با ا ستفاد از روشهای
اسننتاندارد که میتواند حداقل در برگیرند تعری

ریسننک ،طبقه بندی انواع مخ

اطرات و تبعات احتمالی و نقش ذینفعان باشد
تعیین معیارهای ارزیابی ری سک که م شتمل بر تهیه و ت صویم روشهایی
برای تعیین برآورد تناوب و پیامدها و هم نین شاخص ریسک باشد
تعیین معیارهای پذیرش ریسک از طرو ذینفعان که میتواند به روشهای
مختل از جمله م لث  ALARPصورت گیرد.
تعیین گزینههای کنترل ریسننک میتواند حداقل شننامل نحو ارزیابی و
هزینه یابی گزینههای کنترل ریسک و شناسا ی ریسکهای باقی ماند باشد.
تعیین نحو تصمیمگیری مبتنی بر روشهای برآورد مزایای گزینه منتخم،
چگونگی مقایسه سودها و هزینهها و چگونگی برآورد نتایج
تعیین نحو اقدام در خصننوص تصننمیمات اتخاذ شنند شننامل چگونگی
زمانبندی و تهیه برنامه اجرا ی ،اجرای برنامه ،کنترل نحو اجراح و ارزیابی فرآیند

تصمیمگیری در مدیریت ریسک .روشهاي اجرائي و فرايندهاي ايمن ا
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م ن ظور از روشهننای ا جرا ی و فرا یننندهننای ا ی من ا نجننام کننار،
دسنننتورالعملها ی هسنننتند که بیانگر نحو ایمن انجام کار ،توالی اقدامات،
صننالحیتها ،آموزشها و امکانات مورد نیاز برای انجام ایمن کار هسننتند.
اجرای سی ستم مدیریت ایمنی بندر م ستلزم تدوین روشها و فرایندها برای
کلیه فعالیتها ی هسنننتند که در محدود های خشنننکی و آبی بنادر انجام
می شوند تعدادی از د ستورالعملهای مورد نیاز سی ستم مدیریت ایمنی بندر
عبارتند ازن
نحو اطالع رسانی به ذینفعان
ناوبری ایمن در محدود آبی بندر
هماهنگیهای راهنما ی
عملیات طنابگیری
عملیات یدک کشی
ارتباطات و هماهنگی بین برج کنترل و شناورها
مشخصات ارتباطی VTS, VHF R/Tبندر
قایقرانی تفریحی در محوطه بندر
ورود ،توق  ،بارگیری و خروج وسا ل نقلیه عبوری
اعالمیه قبل از ورود کاالهای خطرناک به بندر
تردد شناورهای حاوی کاالهای خطرناک
فعالیتهای بندری مربوط به کاالهای خطرناک
هماهنگی در تردد شناورها در بندر
هماهنگی در تردد شناورهای بزرگ
محدودیتهای پهلودهی و مانور در آب و هوای نامناسم
تخلیه و بارگیری کاالهای مختل
جابجا ی کاالها در محوطههای بندر
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نگهداری کاالها
اصول مربوط به حمل یکسر
بهر برداری ایمن از زیرساختها و روساختهای بندری
بهر برداری ایمن ازتجهیزات بندری
سوخت رسانی و آبرسانی به شناورها
تجسس و نجات افراد
نجات کشتی و کاال
سبک سازی شناورهای بزرگ
پذیرش زبالهها و ضایعات شناورها
شرایط واگذاری فعالیتهای ت صدی گری در بندر به بخش خ صو صی با
رویکرد ایمنی
نحو شناسایی نیازمندیهای آموزشی ایمنی ذینفعان
اقدامات ایمنی مورد نیاز ذینفعان در راستای استقرار و اجرای سیستم
روش ارزیابی عملکرد ایمنی ذینفعان و نحو برخورد با آن

 -44استقرار ،مميزي و بازنگري عملكرد سيستم مديريت ايمني
ا ستقرار سی ستم مدیریت ایمنی و پ شتیبانی از آن نیازمند قانونمند
نمودن سنناختار آن اسننت که میتواند به واسننطه تدوین قوانین ،مقررات و
توصیههای مورد نیاز عملی گردد .پس از استقرار سیستم الزم است تا ضمن
انجام ممیزیهای ادواری ،از تعیین کارآمدی و عملکرد صحی

سی ستم نیز

اطمینان حاصل گردد .گامهای مورد نیاز در این بار عبارتند ازن
تهیه ساختار اجرا ی سیستم مدیریت که در آن نقش کلیه ذینفعان تعیین
شد باشد
تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز جهت اجراح
تعیین روشهای عملی اجراح و برنامه ریزی آنها
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طراحی سیستمهای اصالحی و ممیزی
تعیین نحو انداز گیری عملکرد سیستم در مقایسه با استانداردهای توافق
شد یا مستند
تدوین ابزارهای کنترلی به منظور پایش فعال سیستم
تهیه نظام ثبت و نگهداری اطالعات مربوط به سننوان  ،حوادث و تجزیه و
تحلیل آنها
نحو بررسی نتایج حاصله از ممیزیهای انجام شد
چگونگی تشخیص زمان و نحو بهبود در سیستم
نحو ویرایش و بازنگری در سیستم مدیریت ایمنی بندر

 -45خط مشي ايمني
در سی ستم مدیریت ایمنی بندر ،تهیه ،ت صویم و انت شار خط م شی
ایمنی ضروری و حاکی از تأیید و حمایت عالیترین مقام بندر ،مشارکت موثر
کارکنان و ذینفعان بندر و جهتگیری م شخص بندر در رابطه با ایمنی ا ست.
امروز در بنادر به دلیل تخصصی بودن و تنوع فعالیتها از یک طرو و بهبود
سط خدمات و ارتقاح ایمنی از طرو دیگر ،خط م شیهای متعددی تدوین
میگردند .ویژگی بارز این خط مشیها آن است که علیرغم تنوع دارای جهت
گیریهای یکپارچه و سی ستمی ه ستند و اجرای آنها نیز بای ستی بر مبنای
رویکرد برنامه ریزی شد و سیستمی صورت گیرد.
حداقل خط مشننیهای مورد نیاز سننیسننتم مدیریت ایمنی در بنادر
عبارتند ازن
خط مشی اجرا ی سیستم مدیریت ایمنی بندر
خط مشی راهنما ی
خط مشیVTS
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خط مشی یدک کشی و طنابگیری
خط مشی مشاور با ذینفعان،

 -46طرحهاي مقابله با شرايط اضطراري
با هدو به حداقل رسنناندن خسننارات ناشننی از حوادث و تسننریع در
بازیابی توان عملیاتی بندر ،در سی ستم مدیریت ایمنی بندر بای ستی آمادگی
الزم جهت مقابله با شرایط ا ضطراری وجود دا شته با شد .تعیین طر های
مقابله با شرایط اضطراری(طر های اقتضا ی) بر اساس ارزیابی ریسک صورت
میگیرد .پس از تهیه طر های مورد نیاز ،ضمن اطالع ر سانی به ذینفعان در
خصوص چگونگی واکنش در این شرایط ،بایستی رویهای جهت تمرین آنها با
هدو شننناسننا ی و رفع نقاط ضننع

طراحی و پیاد سننازی گردد .حداقل

طر های مورد نیاز جهت مقابله با شرایط اضطراری عبارتند ازن
آتش سوزی در محوطه بندر
آتش سوزی شناور در لنگرگا
آتش سوزی شناور در اسکله
نشت کاالههای خطرناک
نشت نفت به داخل دریا
انفجار در بندر
تصادم بین شناور
برخورد شناور با تأسیسات بندر
قطع بره در سط وسیع و طوالنی مدت
وقایع طبیعی از قبیل طوفان ،سیل ،زلزله ،دید بسیار کم و. .
به گل نشستن شناور در کانال دسترسی
حمالت مسلحانه یا تهدیدهای تروریستی
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 -47خدمات بهداشت حرفه اي
به لحاظ تنوع عوامل بیماری زا در محیطهای کار بنادر ،توجه به سط
سالمت جسمی و روانی کارکنان و ارتقاح آن بخشی از سیستم مدیریت ایمنی
بندر است .ارزیابی و مدیریت ریسک فاکتورهای مربوط به عوامل بیماری زا و
حادثه آفرین در محیطهای کار از طریق ا ستقرار سی ستم مدیریت ایمنی و
بهدا شت حرفهای امکان پذیر ا ست .لذا در طراحی و تدوین فرایندها ،اعمال
جنبههای سی ستمی و اجرا ی آن از اهمیت ویژ ای برخوردار ا ست .از این رو
سی ستم میبای ستی حداقل د ستور العملها و تدابیر اجرا ی الزم در خ صوص
موارد زیر را داشته باشدن
نحو شنننناسنننا ی عوامل فیزیکی ،شنننیمیا ی ،بیولوژیکی ،ارگونومیکی و
مکانیکی
نحو ارزشیابی کلیه عوامل زیان آور
نحو کنترل کلیه عوامل زیان آور
تعیین حدود تماس مجاز کلیه عوامل زیان آور
شرایط انجام معاینات بدو استخدام ،ادواری و تخصصی
روش تجزیه و تحلیل داد های حاصل از معاینات کارکنان
نحو اعمال نتایج معاینات محیط کار منتج به حفی و ارتقاح سنننالمت
کارکنان وکاهش حوادث و بیماریهای شغلی
نحو ممیزی عوامل زیان آور
چگونگی بررسی نتایج حاصل از ممیزی و اتخاذ راهکارهای اجرا ی
چگونگی ثبت حوادث و بیماریهای ناشی از کار و گزارش دهی آنها
حداقل امکانات و تسهیالت رفاهی و بهداشتی محیطهای کار
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فصل نهم:
شاخصها و عوامل تأثيرگذار بر
برخي شاخص
سيستم مديريت ايمني
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 -48كد ملي ايمني و مديريت ايمني
با توجه به نقش سی ستم مدیریت ایمنی در کاهش ری سک فعالیتهای
مختل بندری ،ک شورهای پی شرفته صنعتی مانند انگلیس که دارای مرزهای
آبی گ سترد بود و سهم عمد ای از حمل و نقل دریایی کاال و م سافر را بر
عهد دارند کد ملی ایمنی را تدوین نمود اند.
 -49ايمني و تكنيكهاي تعميرات پيشگيرانه
با توجه به ک رت تجهیزات در بنادر و پی یدگی دسنننتگا ها ،اجرای
تکنیکهای تعمیرات پیشگیرانه در بنادر امری حیاتی به شمار میآید .از جمله
ادوات مهم بندری ،جرثقیلهای بندری میباشند که برای حمل و نقل کاالهای
عمومی ،فله و یا کانتینری مورد اسننتفاد قرار میگیرند .با توجه به ک رت
استفاد از این دستگا ها در بنادر و باال بودن میزان ساعات استفاد روزانه از
آنان ،بحث تعمیرات پی شگیرانه برای جرثقیلهای بندری از اهمیتی دو چندان
برخوردار اسنننت .قط عاً این مهم بدون ان جام ن ظارت و کنترل بر عملکرد
دستگا ها و پرسنل درگیر عملیات بدست نخواهد آمد.
 -50مزاياي تعميرات پيشگيرانه
بطور خالصنننه مزایای تعمیرات پیشنننگیرانه را میتوان در موارد زیر
دانستن
بهبود ایمنی و کیفیت.
کاهش توق تولید ،که نتیجه توقفهای معدود دستگاهها میباشد.
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نگهداری بهتر و افزایش عمر متوسط اموال ،که بدان وسیله میتوان حذو
جایگزینی پیش از موعد ماشینها و تجهیزات را کاهش داد.
کاهش هزینههای اضافه کاری و استفاد اقتصادی تر از کارگران تعمیراتی
به دلیل کار برپایه برنامهریزی به عوض کار بر پایه خرابی که منجر به جبران کردن
توقفها میشود.
ان جام تعمیرات دور ای به موقع ،با عث جلوگیری از ان جام تعمیرات در
مقیاس بزرگ خواهد شد.
کاهش هزینه تعمیرات به وسنننیله کاهش خرابیهای فرعی ،زمانی که
قطعات در سرویس خراب میشوند ،معموالً باعث خرابی قطعات دیگر میگردند.
شنننناسنننا ی تجهیزاتی که هزینههای تعمیراتی بیش از انداز دارند که
مشخص کنند نیاز به تعمیرات اصالحی ،آموزش بهر برداری یا جایگزینی دستگا
فرسود میباشد.

 -51ضرورت نظامهاي ايمني پيشگيرانه
با توجه به تنوع فعالیتها و گسننتردگی و تنوع ماشننینآالت و عوامل
انسنننانی در بنادر نیاز به اتخاذ قوانین جدید ایمنی و بهداشنننتی و وجود
سی ستمهای مدیریت ایمنی که بر شنا سایی و کنترل خطرات قبل از تبدیل
شدن به حادثه تأکید میکنند ،روز به روز بیشتر احساس میشود.
 -52پيشنهادهاي ارتقاء ايمني تجهيزات بندري
پیشنننهادهای زیر برای ارتقاح ایمنی تجهیزات بندری بشننر زیر ارا ه
میگرددن
وجود تناسم ساعت کاری با استانداردهای بینالمللی؛
وجود دو اپراتور در هر شیفت کاری؛
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تنظیم دسننتور العملهای ایمنی و برگزاری کالسننهای آموزشننی اولیه و
ادواری بمنظور به حداقل رساندن خطاهای انسانی؛
تنظیم دستور العملهای کنترل دور ای و ایجاد کارت سرویس (نگهداری و
تعمیرات) پس از انجام اقدامات بازرسی.

 -53فرهنگ ايمني حاكم بر فضاي شركت و رفتار كاركنان
از عوامل تأثیرگذار بر کارآیی سیستم بهداشت و ایمنی ،فرهنس ایمنی
حاکم بر فضای شرکت و رفتار کارکنان میباشد که نشأت گرفته از دیدگا ها،
ارز شهای جمعی ،عادات ،شیو رفتار ،صالحیت و آگاهی افراد میبا شد که از
طریق کنترل ،همکاری ،ارتباطات و تخصننص میتوان بر روی فرهنس ایمنی
سازمان تأثیر گذاشت.

 -54مديريت سيستم بهداشت و ايمني و ارزيابي ريسك
از پارامترهای مهم دیگر در مدیریت سیستم بهداشت و ایمنی ،ارزیابی
ریسننک میباشنند؛ با این هدو که خطرات تهدیدکنند ایمنی کارکنان و
سایرین ،میزان ری سک و امکان رخداد و آ سیم ر سانی به کارکنان شنا سایی
شننوند و در نهایت شننرکت را قادر به برنامه ریزی ،معرفی و پیشننگیری از
خطرات و اطمینان از کنترل دا می آنها سازد.

 -55نظارت و مميزي سيستم ايمني
از دیگر پارامترهای کلیدی در یک سنیسنتم موفق بهداشنت و ایمنی
موضننوع نظارت ،ممیزی ،ارزیابی و بازنگری عملکرد سننیسننتم میباشنند .در
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ممیزیها نیز خط م شی ایمنی و بهدا شت به همرا د ستورالعملهای ایمنی،
ارزیابی ریسننک ،نتایج بازرسننی و صننورتجلسننات کمیته ایمنی و گزارشننهای
حوادث و نحو مواجهه با آنها مورد برر سی قرار میگیرد تا در پایان ن سبت به
بازنگری سیستم و اصال و بهبود آن اقدام شود.
 -56نظارت و مميزي پيشگيرانه
با نظارت پی شگیرانه قبل از آغاز فعالیتها شرایط و محل انجام پروژ و
فعالیت و نحو انجام آن بررسی از انطباه با استانداردها اطمینان حاصل شد
و نظارت واکنشی که پس از وقوع حادثه به منظور یافتن علل حادثه و عبرت
آموزی انجام میشود.
ن ظارت پیشگیرا نه میتوا ند شننننا مل بازرسنننی های ایمنی و فنی،
نمونهبرداری و بازدیدهای دور ای باشنند که در آن حوادث بالقو شننناسننایی
شنند و به همرا خالصننه مشنناهدات ،نتایج بازرسننی ،پیشنننهادات و را حلها
گزارش میشود.
 -57قوانين و مقررات بندرها
امروز قوانین و مقررات بنندرهنا در تمنام دنینا براسنننناس قوانین و
اسنننتانداردهای بین المللی میباشننند .در این قوانین ،بازرسنننی از تجهیزات و
وسنننایل مکانیکی حمل و جابجا ی نظیر باالبرها و جرثقیلها و ...در اولویت
قراردارند و در صنننورت خرابی و ناکار آمدی باید بالفاصنننله تعمیر یا تعوی
شوند.
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 -58تعمير و نگهداري تجهيزات بندري
بدلیل شننرایط آب و هوا ی مرطوب در بندر در اغلم موارد ،دسننتگاهها
دچار پو سیدگی و فر سایش زودرس می شوند .لذا تعمیر و نگهداری تجهیزات
بندری اهمیت فراوانی دارد.
 -59برچسپ زدن و عالمت گذاري محموله به روش استاندارد
برای احت یاط در هن گام جاب جا ی و شننن ناسنننا ی مواد و محمو له های
خطرناک نظیر آزب ست ،مواد شیمیایی مختل م ل انواع ا سیدها ،قلیاها و ...و
پیشنننگیری از وقوع هرنوع حادثه ،برچسنننو زدن و عالمت گذاری محموله به
روش اسننتاندارد باید الزامی باشنند و از تماس افراد با محمولههای فاقد عالمت
جداً جلوگیری گردد.
 -60برخي كارهاي ساده
اغلم انجام کارهای ساد ای م ل خط ک شی معابر و محل توق یا عبور
و مرور ماشینها و تأمین روشنا ی کافی کلیه فضاهای باراندازدر شم میتواند
به راحتی جلوی بسیاری از حوادث مرگبار را بگیرد.
 -61اهميت شرايط رفاهي و بهداشتي مناسب در بندر
ماهیت کار در بندر به گونهای اسننت که در تمام طول سننال و در تمام
شننرایط آب و هوا ی بایسننتی کار انجام گیرد بنابراین مهیا کردن شننرایط قابل
قبول برای ان جام کار در هرزمان و هرنوع آب و هوا ی یکی از م قدماتی ترین
اصول امکانات رفاهی کارکنان است.
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 -62حداقل اقدامات در جهت ايجاد شرايط ايمن كاري دربندر
بطور خال صه حداقل اقداماتی که در جهت ایجاد شرایط ایمن کاری در
بندر الزم االجراست ،عبارت است ازن
ایجاد تسهیالت بهداشتی
تهیه لباس کار مناسم
اجرای برنامه مراقبتهای بهداشتی(معاینات پزشکی شاغلین)

 -63تسهيالت بهداشتي
وجود سرویسهای بهداشتی در نقاط مختل بندر ضروری است بخصوص
جهت کارگرانی که با مواد شنننیمیایی ،دام و مواد آلود سنننروکاردارند حتما
بایستی حمام و دوش در نظر گرفت.
هم نین غذاخوری و آبخوریهای مناسنننم ،مراکز خدمات بهداشنننتی و
کمکهای اولیه به تعداد کافی در محوطه ا سکله وجود دا شته با شد و فوا صل
آنها تا محل کار کارگران نباید زیاد باشد.
در مراکز بهداشنننتی درمانی به ازای هر  100نفر یک اتاه جهت ارا ه
اقدامات اولیه باید موجود باشد.
 -64مشخصات عمومي لباس كاركارگران بندر
 لباس کارن باید متنا سم با ف صل به رنس رو شن و از جنس نخی بود
یک سر با شد و برای هرکارگر با توجه به اندار خودش تهیه گردد .خیلی تنس
و زیادی گشاد و آویخته نباشد.

www.SID.ir

45

شماره سوم | خرداد 1395

Archive of SID

 کفش ایمنین باید در عین مقاوم بودن و حفاظت کامل پاها بتواند از
انتقال گرما از ک پا به بدن ممانعت کرد به رنس رو شن و ازجن سی با شد که
تبادل گرما را بخوبی انجام دهد.
 کال ایمنین در محوطههای باز باید به رنس روشنننن سنننبک -مقاوم و
دارای لبه پهن باشند که بتواند مانند سنایه بان در برابر تابش اشنعه خورشنید
عمل نماید.
 -65اجراي برنامه مراقبتهاي بهداشتي (معاينات پزشكي)
کارگرانی که در مشنناغل اصننطالحاً عملیاتی (شننامل تخلیه و بارگیری
د ستی و مکانیکی -انبارداری -حفاظت و حرا ست از محوطهها و انبارها -نمونه
برداری از کاالها بخ صوص مواد شیمیا ی و ). . .در بنادر م شغول ه ستند بعلت
تماس با انواع عوامل زیان آور شننغلی باید هم قبل از اسننتخدام و هم در حین
اشننتغال و حداقل هرسننال یکبار مورد معاینات و آزمایشننهای پزشننکی توسننط
مراکز معتبر و پزشک صالحیت دار قرار گیرند.
هدو اصنننلی از ان جام م عای نات پزشنننکی در بدو اسنننت خدام انت خاب
مناسمترین فرد برای شغلی است که مد نظر کارفرما میباشد و هدو اصلی از
انجام معاینات دور ای که معموال سالی یکبار انجام می شود ،پیشگیری از بروز
بیماریهای مرتبط با کار است.
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 -66هدف معاينات و آزمايشهاي ادواري يا ساليانه پزشكي
در معاینات و آزمایشهای ادواری یا سنننالیانه پزشنننک در جسنننتجوی
عال می اسننت که مسننتقیماً با عوامل محیط کار در بندر مرتبط میباشنند .از
جملهن
مشکالت ریوی مرتبط با مواد شیمیا ی مختل در بندر
ناراحتیهای ا سکلتی -ع ضالنی مرتبط با نحو حمل د ستی بار با لوازم کار
نامناسم و ...
اختالالت شنوا ی مرتبط با سر و صدای دستگاهها در محیط کار
اختالالت خونی و سیستماتیک مرتبط با مواد شیمیا ی مختل در بندر
اختالالت قلبی عروقی مرتبط با گرمای محیط
مشکالت بینا ی یا پوستی بعلت اشعه خورشید.
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فصل دهم:
اقدامات مهم در راستاي كاهش
مخاطرات
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 -67پيشگيري از حريق
اصننول پیشننگیری از حریق در بنادر باید با الزامات قوانین ملی مطابقت
داشته باشد .این الزامات شاملن
حفاظت در برابر حریق
اعالم حریق
تجهیزات اطفای حریق
مسیرهای فرار در هنگام حریق
نکته مهمن توصیههای ضروری مسئولین آتش نشانی و شرکتهای بیمه

در موضوعات مرتبط با حریق باید مورد توجه قرار گیرند.
 -68دسترسي ساحلي به كشتيها
مقامهای مسننئول و مدیران بنادر باید مسننیرهای ایمن دسننترسننی از
کشتیها به بندر و بالعکس را فراهم کنند .این کار به طور معمول با استفاد از
عال م واض و مشخص و تأمین روشنایی در مسیرهای عابرین انجام شود.
طر ها و نقشنننههای بندر باید در تمامی ورودی های نواحی مختل

به

بندر و دیگر جاهایی که ضرورت دارد ن صم شوند تا امکان د ستر سی ایمن
خدمهها و سایرین را به کشتیها فراهم کند.
چنان ه کشنننتیها در بنادری پهلو میگیرند که عبور افراد پیاد در آنها
ممنوع میباشد ،هشدارهایی باید در طول گذرگاههای کشتی ،دستورالعملهای
راهنمای الزم را اعالم دارد .این آگاهی ها باید اطالعاتی در رابطه با ضنننرورت
سازماندهی برای دستیابی به جابجایی ایمن در نواحی بنادر را شامل شود.
در برخی شرایط د ستر سی به ک شتیها از کنار ساحل تأمین می شود.
این م سیرهای د ستر سی شامل م سیرهای عابرین و د ستر سی به برجها در
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کشنننتیهای بزرگ میباشننند .در همه این موارد ،مالکین و مدیران بنادر باید
اطمینان یابند که تجهیزات سننناختمانها از طراحی خوبی برخوردار بود و به
طرز مناسبی نصم شد و در شرایط ایمن نگهداری میشوند.

 -69تجهيزات و ماشينآالت بنادر
کلیه تجهیزات و ماشنننینآالت بنادر باید از سننناخت و طراحی خوب و
هم نین اسننتحکام کافی و مناسننم با توجه به کاربرد آن برخوردار باشننند،
هم نین آنها باید هموار در شنننرایط ایمن و کار نگهداری شنننوند .برنامه
نگهداری آنها باید بر اساس طر پیشگیرانه انجام شود.

 -70پايانههاي كانتينري
پایانههای کانتینری باید به نحوی طراحی و سازماندهی شود که تا حد
امکان از م سیر عبور و سایل نقلیه و عابرین م ستقل با شد .م سیرهای عبوری
جرثقیلهای چرخ الستیکی و ریلی اسکله باید به وضو روی زمین مشخص و
عالمت گذاری شوند .این عالمت گذاریها نباید با موارد م شخ صه م سیرهای
ایمن عابرین اشتبا شود.

 -71تجهيزات باربرداري در بنادر
کلیه افرادی که در بنادر کار میکنند باید از احتمال خطرات اسنناسننی
عملیات باربرداری آگا با شند .به منظور کنترل این خطرات ضروری ا ست از
موارد زیر اطمینان حاصل شودن
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کل یه تجهیزات بل ند کردن بار برای عمل یات مورد نظر و محیط زیسنننت
مناسم باشند.
از ابتدا و در ادامه کار یکپارچگی تجهیزات به اثبات برسد.
کلیه کارکنان به خوبی آموزش دید و کامال تحت نظارت میباشند.
عملیات بلند کردن بارها به طور کامل برنامهریزی شد و مدیریت شوند.
اصول ایمنی کار رعایت شود.
تجهیزات به طور مستمر سرویس و نگهداری شوند.

 -72عمليات ساحلي در بنادر
کلیه عملیات بنادر باید مطابق با اصنننول و سنننیسنننتمهای ایمنی کار و
توسنننط کارگران آموزش د ید و ت حت ن ظارت و کنترل دقیق ان جام گیرد.
سی ستم ایمنی کار باید این امکان را برای یک کارگر ایجاد کند تا در صورت
وجود ریسکهای ایمنی یا بهداشتی ،عملیات اجرایی را بالفاصله متوق کند.
 -73ماشينآالت و تجهيزات مورد استفاده در عمليات بنادر
کلیه ماشینآالت و تجهیزات مورد استفاد در عملیات بنادر بایدن
از ساختار و طراحی مناسم برخوردار باشند.
از توانایی کافی در کاربری مورد استفاد برخوردار باشند.
از مواد سالم و بی نقص ساخته شد و فاقد هرگونه نقص ظاهری باشند.
در فواصل زمانی معین مورد بازرسی قرار گیرند.
کامالً در شرایط ایمن و با راندمان باال نگهداری شوند.
بازر سیهای معمول در خ صوص حریق باید انجام گیرد .این بازر سیها باید
در طول زمان غیر کاری نیز انجام شننود چرا که خیلی از حریقها ،ناشننی از س نوختن
بدون شعله است و میتواند بعد از گذشت ساعتها از آغاز حریق گسترش یابد.
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کلیه مسیرهای در نظر گرفته شد برای فرار در هنگام حریق باید هموار از
هر گونه مانع خالی نگا داشننته شننوند .هرگز نباید مواد قابل اشننتعال را زیر را پلهها
نگهداری کرد.

 -74ساماندهي و نظافت در كشتي
اهمیت نظافت و تمیز نگهداشنننتن کشنننتی در پیشنننگیری از حوادث و
شرایطی که موجم تهدید سالمتی میشوند ،باید در اولویت اول آموزش خدمه
و کارکنان کشتی قرار بگیرد .تمام را های دسترسی و مناطق کاری بایستی از
هرگونه مواد و اجسام پاکیز باشند تا برای افراد ایجاد مشکل نکنند .ابزارآالت
آزاد و یا تجهیزات مشننابه در زمانی که مورد اسننتفاد نیسننتند ،نبایسننتی در
محلهای انجام کار با شند .تمام زبالهها باید در ا سرع وقت جمعآوری شوند و
به نحو مناسننم از بین بروند .تمام تجهیزات در صننورتی که از آنها اسننتفاد
نمی شود بای ستی در محل منا سم خود نگهداری شوند .محل بار و نگهداری
ماشینآالت در عرشه باید به گونهای ساماندهی شوند که هر وسیلهای در جای
خود قرار بگیرد.
نواقص کوچک در سننناختمان ،تجهیزات و امکانات کشنننتی (برای م ال
بیرون زدن میخ و پیچ ،شننل بودن دسننتگیر  ،خراب بودن ک پوش ،لبههای
خشننن و ناهموار چوبی و گیرکردن دربها) ممکن اسننت موجم خراشننیدگی،
ضننربه ،سننکندری خوردن و افتادن افراد شننود .اینگونه موارد به مح

اینکه

م شاهد شدند ،باید تعمیر شوند .اجناس سنگین ،بهویژ اگر در سط باالی
عر شه ک شتی قرار گرفته با شند باید بطور ثابت و محکم بهگونهای چید شوند
که بر خالو حرکت کشتی باشند .بعنوان م ال مبل و سایر اثاث و وسایلی که
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احتمال سقوط یا جابجایی آنها در هوای متالطم و متغییر وجود دارد ،بای ستی
بطور مناسم و امن آرایش داد شوند .هرگونه نشت بنزین یا سایر مواد مشابه
که موجم بروز مخاطرات میشوند باید بالفاصله برطرو شوند.
 -75تجهيزات الكتريكي
تمام مواد ر سانا باید طوری عایقبندی و ن صم شوند که مانع بروز خطر
شوند .کابلهایی که در م سیر عبور کاال قرار دارند باید طوری ن صم شوند که
هنگام عبور کاال ضننربهای به آنها وارد نشننود .وجود کلید و وسننایل مربوط به
قطع ولتاژ جریان الکتریسیته در تمام قسمتهای سیستم به منظور جلوگیری
از بروز خطر ضروری است .طراحی ،ساخت ،نصم ،نگهداری و حفاظت از تمام
تجهیزات و مدارهای الکتریکی به منظور جلوگیری از خطر باید بر طبق شرایط
قانونی و ملی صنننورت پذیرد .هرگو نه نقص و خرابی الکتریکی در تجهیزات،
قطعات و یا سیمها باید بالفاصله به شخص مسؤول گزارش شود.
نباید از بخاریهای دستی و قابل حمل بعنوان تجهیزات کشتی استفاد
کرد ،جز در مواقع ضروری که البته باید ه شدارهای الزم ن سبت به مخاطرات
آن را در نظر داشننت .دوشنناخه ،سننیم رابط و پریزهای چندگانه نباید در محل
اقامت برای چندین شئ الکتریکی مورد استفاد قرار گیرند.
تکان خوردن المو و باال و پایین رفتن آن ممکن است نشانه مشکل در
سننیمپی ی یا لقی در جای خود باشننند که نهایتاً موجم شننوک الکتریکی یا
منجر به آتش سوزی میگردد .بنابراین الموها باید بازرسی و توسط فرد واجد
صالحیت تعمیر شوند .الموهای شکسته باید بالفاصله تعوی
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 -76طناب
طنابها باید در اتاقکها یا کمدهای منا سبی حفی و نگهداری شوند و
بجز برای کار در ارتفاع نباید برای مقا صد دیگر مورد ا ستفاد قرار گیرند .مواد
و وسنننایل دیگر مانند رنس و یا مواد شنننویند میتوانند موجم وارد آمدن
خسننارت به طنابها شننود ،لذا محل نگهداری طنابها هموار بایسننتی مجزا
با شد .اتاقکها باید خ شک و دور از گرمای فوهالعاد با شد .طنابها و سیمها
هنگام حرکت کشننتی مکررا در معرض کشننیدگی هسننتند و لذا دریانوردان تا
آنجایی که امکان دارد ،باید همیشنننه درمحل امنی نسنننبت به جابجایی و
کشننیدگی قرار بگیرند تا در صننورت پارگی سننیم و طناب با مشننکلی مواجه
نشننوند .دریانوردان مطلقا و تحت هیچ شننرایطی نباید بر روی حلقه سننیم یا
طناب که بر روی عرشننه گذاشننته شنند بایسننتند .دریانوردان هرگز نباید در
امتداد طناب یا سیم قرار بگیرند یا حرکت کنند.
ایمنی دریانوردانی که در ارتفاع ،در حال کارکردن هسنننتند شننندیدا
ب ستگی به شرایط و و ضعیت طنابهای مورد ا ستفاد دارد .قبل از ا ستفاد از
طناب ها باید آنها را مورد بازرسنننی قرار داد و از توان آنها برای کار مورد نظر
اطمینان حا صل نمود .هر طنابی که بلندتر شد  ،تغییر انداز داد یا باز سازی
گردید اسنت حسنم مورد و قبل از اسنتفاد مجدد باید مورد بازدید و آزمون
قرار گیرد.
ات صاالت و انتهای طنابها باید بنحو صحی با نخ یا و سایل و روشهای
دیگر محکم گردد .حلقههای سننیم یا طناب (قرقر ها) بر روی عرشننه نباید در
جایی قرار گیرند که در معرض لغزیدن بر روی عرشه کشتی باشند.
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 -77جرثقيل
جرثقیلها باید دارای بوه یا وسننیله اخطار دهند و چراچ چشننمکزن
جداگانه باشند (که برای دادن اعالن خطر به افراد مجاور به کار میرود)
م سیر یک جرثقیل ریلی بای ستی اوالً دارای ظرفیت تحمل کافی با شد.
ثانیاً دارای سطحی یکنواخت ،محکم و قابل ا ستفاد با شد و ثال اً دارای ات صال
زمینی باشد.
هنگامی که پایههای حایل جرثقیلهای ریلی از همدیگر فاصننلهای بیش
از  30متر دارند ،بای ستی تو سط یک سی ستم همزمان کنند موتور ،موتورهای
آنها به صورت هماهنس حرکت کنند تا از جدا شدن پایهها جلوگیری شود.
عالیم اخطار دهند سننمعی و بصننری خودکار بایسننتی در هر جایی که
جرثقیلی در حال کار است ،نصم شود.
آژیر صننوتی بایسننتی به نحو واضننحی از دیگر اخطارهای صننوتی قابل
تشننخیص باشنند و برای آگا کردن کلیه اشننخاص که در مجاورت چرخهای
جرثقیل قرار دارند به کار رود .عالیم هشنندار دهند بصننری باید چشننمکزن
باشند .حا لهای ضربهگیر بایستی روی جرثقیلهای ریلی و توقفگا های نهایی
بر روی ریلها ن صم شد با شند .جرثقیلهای ریلی بای ستی به نحوی طراحی
شد باشند که در صورت شکستن چرخ ،بریدن محور و یا خارج شدن از ریل
واژگون نشوند .جرثقیلهای ریلی بایستی به ابزاری تجهیز شد باشند که بطور
خودکار و در حین حرکت جرثقیل ،سنننط ریل را از ک افات و آلودگیها پاک
کنند.
چرخهای جرثقیلهای ریلی بایسننتی دارای حفاظهایی باشننند تا برای
پای انسننان خطرسنناز نشننوند .باید در محل مناسننبی یک بادسنننج بر روی
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جرثقیلهای ریلی ن صم شود تا در صورت وجود شرایط بادی ،اخطار الزم را
داد و جرثقیل از کار باز ایسننتد .این اخطار بایسننتی به اپراتور جرثقیل وافراد
سرپر ست ،بطور همزمان داد شود .دریانوردان باید هموار در جایی بای ستند
که از هرگونه بارگیری و جابجایی اقالم حمل شنند دور باشننند و نباید در زیر
باری که به باال کشید می شوند یا معلق است قدم بزنند .اگر تعدادی جرثقیل
ریلی در نزدیکی هم کار میکنند و بیم برخورد آنها با یکدیگر و یا با تأسیسات
روبنایی ک شتی میرود ،باید حسگرهای منا سبی در محل ن صم شوند تا به
موقع از بروز برخورد جلوگیری نمایند.
 -78ليفتراك
لیفتراکهایی که در کشننتیها و یا دیگر فضنناهای محدود کار میکنند
ترجیحا باید به وسیله نیروی بره تأمین شوند.
چنگکها باید بهگونهای طراحی شد باشند تا از باز شدن قفل آنها بطور
ناگهانی و یا جابجایی جنبی آنها جلوگیری شود .سیستم هدایت لیفتراک باید
بهگونه ای طراحی شد با شد تا در صورت برخورد یک چرخ به ج سمی سخت
و ثابت از وارد آمدن آسیم به دستهای متصدی جلوگیری شود.
در تمام بارکشها بای ستی یک و سیله اخطار صوتی د ستی ،یک و سیله
اخ طار صنننوتی خود کار که در حر کت معکوس به کارب یاف تد ،دو چراچ جلو،
چراچهای عقم ،آینه و چراچهای بغل نصم شود.
دو آینه بایستی تا حد ممکن نزدیک قسمت انتهای لیفتراک ،نصم شود
این آینهها بایستی نور قرمز را از فاصله  100متری منعکس کنند .یک صندلی
فنردار راحت باید برای جلوگیری از انتقال ضربه به کاربر تعبیه شود .صندلی
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خوب دارای یک پشتی برای تکیه دادن متصدی است ،به صورتی که دید او را
کم نکند .لیفتراکها بایسنتی دارای سنق مناسنم باشنند تا از آسنیم دیدن
کاربر توسط اجسامی که از باال سقوط میکنند جلوگیری کند .در برخی مواقع
وجود یک مانع اضافی که از سقوط اجسام ممانعت کند الزامی است .جنس آن
ممکن است از فلز سخت و یا شبکهای باشد.
تمام لیفتراکها بای ستی با رنس رو شن م شخ صی رنسآمیزی شوند تا از
پشت صحنه عملیات کامال متمایز باشند .تا زمانی که لیفتراک در حال حرکت
اسننت چراچ هشنندار دهند نارنجی یا کهربایی بایسننتی عمل کند .لیفتراکها
بایسننتی با سننرعت مطمئن حرکت کنند که از  25کیلومتر در سنناعت تجاوز
نمیکند.
فاصننله میان بارها بایسننتی به دقت حفی شننود مخصننوصننا هنگامی که
بارکش وارد راهروهای تنس و کم ارتفاع میگردد .اگر بار جلوی دید را میگیرد
بایسننتی در جهت عکس حرکت کرد و یا از یک راهنما اسننتفاد کرد .وسننیله
اخطار صوتی (بوه یا شیپور) بای ستی به منظور آگا ساختن افراد پیاد و به
هنگام عبور لیفتراک از چهاررا ها و کنار وسنننایل نقلیه پارک شننند یا موانع
بزرگ ،مانند بارهای موقت ،به صنندا درآید .هنگام حرکت چه با بار و چه بدون
بار ،چنگال بایستی  15سانتیمتر از سط زمین باالتر باشد تا احتمال خوردن
چنگال به زمین از بین برود.
 -79مواد شيميايي
فرآورد ها و مواد سنننمی و خطرناک باید بگونهای اسنننتفاد و نگهداری
شننوند که اسننتفاد کنند و سننایرین در مقابل آن از حوادث و صنندمات و یا
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هرگونه آسننیبی محافظت شننوند .مواد فرار و قابل اشننتعال هرگز نباید بدون
مالحظات ایمنی استفاد شد یا ظروو آن در کنار شعله بدون حفاظ یا سایر
منابع گرمازا حتی موقعی که خالی هستند ،قرار بگیرند.
م شخ صات مواد شیمیایی باید در ک شتی در معرض د ستر سی همه قرار
بگیرد .این داد ها میبایسننت شننامل اطالعات کافی در مورد درجه خطر مواد
شیمیایی موجود در کشتی نیز باشد .در صورت امکان ،مواد شیمیایی باید در
بستهبندی اولیه یا بستهبندی مشابه دیگری نگهداری شوند تا باعث گیج شدن
افراد نشننود .چنین موادی باید در یک اطاه در بسننته و دارای تهویه مناسننم
نگهداری شوند.
تماس با پار ای از مواد شنننیمیایی مانند روغنهای معدنی و حاللهای
طبیعی شامل مواد شویند و تمیز کنند خانگی ممکن ا ست موجم التهاب
پوسننتی شننود .بههنگام اسننتفاد از چنین موادی باید دسننتکشهای مناسننم
پوشننید و از کرمهای مخصننوص برای محافظت از پوسننت اسننتفاد کرد .مواد
خفقانآور شننیمیایی بهعلت داشننتن اثر شننیمیایی از طریق مداخله در فرآیند
تحویل اکسیژن و فرآیند متابولیک مانع برداشتن طبیعی اکسیژن توسط نسوج
میشننود .به عبارت دیگر این مواد در اکسننیژنه کردن نسننوج ،هر چند هم که
خون دارای اکسننیژن کافی باشنند ،اختالل ایجاد میکنند .در رابطه با خفقان
آورهای شننیمیایی میتوان از منواکسننیدکربن ،سننیانید هیدروژن وسننولفید
هیدروژن نام برد.
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-80نشانهها و عاليم اخطاري
تابلوهای نصم دستورالعملها ،آگهیها و شاخصهای اجرایی باید خوانا
و تمیز نگه داشته شوند.
عالیم و نشانهها روش بسیار مؤثری برای هشدار دادن در مقابل خطرات
ه ستند و آگاهی الزم را به همه در قالم ا شکال و بدون ا ستفاد از زبان ارایه
میکنند .عالیم ایمنی و نشنننانهها باید از نظر شنننکل و ظاهر و رنس مطابق با
موازین و استانداردهای تعیین شد مراجع ذیصال باشد.
الزم ا ست دریانوردان از مکانی که پس از شنیدن عالیم ا ضطراری باید
به آنجا بروند ،اطالع داشته باشند و از وظای خود در موقعی که به آن ایستگا
میرسننند ،با خبر باشننند .ایسننتگا (محل تعیین شنند ) باید به خوبی عالمت
گذاری شد باشد.
ب ستههای شامل مح صوالت و فرآورد های خطرناک باید بطور منا سم
عالمتگذاری و معلوم با شد .هم نین کلیه محلهای خروج و ورود در ک شتی
و سی ستمهای ه شداردهند و محل کپ سولها ،قایقها و شیلنسهای آب باید
با عالیم بینالمللی مشخص شوند.
 -81تجهيزات اطفاي حريق
وسننایل و ابزارهای حفاظتی در آتشسننوزی شننامل لوازم اطفای حریق،
دسننتگا تنفسننی و سننایر تجهیزات ایمنی باید مطابق با مقرارت و قوانین قابل
اجرا در کشتی در اختیار گذاشته شوند.
این تجهیزات باید بطور منظم مطابق با دسننتورهای تولید کنند  ،حفی
ونگهداری شد و برای استفاد در همه زمانهای مقتضی در دسترس باشند.
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دریانوردان نباید کپ سولهای اطفای حریق را بدون دلیل خا صی تخلیه
نمایند و باید هرگونه نقص یا حادثه مربوط به تخلیه را به فرد م سؤول گزارش
دهند .دریانوردان باید با نحو کار و اثرات آنها بر انواع و اقسننام آتشسننوزیها
آشنا شوند .این آگاهی باید توسط فرد مسؤول تأیید گردد.
در صننورتیکه امکان پذیر اسننت ،تمرین عملی اطفای حریق باید دردریا
انجام پذیرد .بهمنظور مقابله مؤثر و کارآمد با آتش سوزی ،همکاری و م شارکت
کامل پر سنل در همه دپارتمانهای ک شتی ضرورت دارد .انجام مانور ضرورت
خاص دارد .منظور از مانور ،تمرین عملی و آشنا کردن پرسنل با وظای محوله
آن ها بود و یقین پ یدا کردن از این که آن ها میتوان ند این و ظا

را به طرز

منا سبی انجام دهند .هر یک از خدمه و کارکنان ک شتی باید در تمرین عملی
مطابق قوانین و مقررات بینالمللی مشارکت کنند.
 -82تمرين غرق شدن كشتي
تمرین عملی غره شدن کشتی باید شامل موارد زیر باشدن
فراخواندن پرسننننل به ایسنننتگاههای تجمع از طریق زنس اخبار عمومی و
مطمئن شدن از اینکه همه آنها از دستور صادر شد مبنی بر غره شدن کشتی مطلع
هستند .از طریق سرشماری باید مطمئن شد که همه پر سنل در ایستگا های تجمع
گرد هم آمد اند.
گزارش کردن به ایسننتگا ها و آمادگی برای انجام وظای تشننری شنند در
دستورالعمل محل تجمع.
برر سی الب سه منا سم پر سنل به منظور کاهش میزان شوک تماس با آب
سرد در صورتیکه ورود مستقیم به داخل دریا ضرورت داشته باشد.
بررسی جلیقههای نجات که آیا به طور صحی پوشید شد اند؟
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در صنننورت امکان آماد نمودن حداقل یک قایق نجات در حین عملیات
آمادگی برای به آب انداختن.
استارت و را اندازی موتور قایق نجات.

قایق های نجات بادی باید در دور های زمانی معین برای سنننرویس و
اطمینان از صحت عملکرد به مراکز تعمیر و نگهداری فرستاد شوند در صورت
امکان ،تمرین عملی غره شنندن کشننتی باید زمانی انجام شننود که قایق بادی
برای اعزام به سرویس آماد می شود .با باد کردن قایق در آب و تمرین کردن
خدمه در اجرای تکنیک های قایق بادی در حال تردد ،مطمئنا میتوان تجارب
ارزشمندی بدست آورد.
 -83نجات در دريا
هرک شتی باید برنامه از پیش طراحی شد برای کمک به فرد یا افرادی
که به داخل دریا سقوط میکنند دا شته با شد .این طر باید مخت صات کلی
ک شتی ،د ستر سی به تجهیزات نجات غریق و تعداد خدمه و کارکنان را لحاظ
کند .برای م ال ،نجات فرد به آب افتاد زمانی امکانپذیر است که کشتی لنگر
انداخته باشد.
آموزش امداد و نجات نباید صرفا به ک شتی درحال غره شدن ،مقابله با
آتش سنننوزی و تمرین مربوط به ن جات فرد در دا خل در یا م حدود گردد.
دریانوردان باید هموار آموزش های الزم در هرگونه وضنننعیت اضنننطراری که
ممکن است در کشتی در حال تردد بوقوع بپیوندد را بگذرانند.

www.SID.ir

61

شماره سوم | خرداد 1395

Archive of SID

 -84دسترسي بي خطر به كشتي
باید را های امن و بیخطر برای دسننترسننی میان هر کشننتی و اسننکله،
بصورت پل شناور یا ساختار مشابه فراهم گردد.
دریانوردان باید اطالعات و تجربه کافی برای عبور و مرور امن و بیخطر
در کشتی یا پایانه دریایی یا ناحیه لنگرگا را در اختیار داشته باشند .در بعضی
از ب نادر مدرن دسنننترسنننی به تجهیزات و اطالعات مورد ن یاز برای را های
د ستر سی با ایمنی کامل تو سط مقامات بنادر در اختیار گذا شته می شود .در
هر حال ،کاپیتان کشنننتی باید مطمئن باشننند این تجهیزات و وسنننایل با
استانداردهای ایمنی مطابقت دارند.
بدیهی اسنننت که دریانوردان نباید از را های غیر ایمن دسنننترسنننی به
ک شتی ،ا ستفاد نمایند .در ضمن آنها باید از را های د ستر سی به ک شتی با
دقت و احتیاط عبور کنند .برای م ال ،دریانوردان بههنگام حمل لوازم شخصی
و یا تجهیزات به کشتی ،محموله را در حجم کمتر و در چندین نوبت به کشتی
انتقال داد و یا از جرثقیل برای حمل بار استفاد نمایند.
اصوال دسترسی باید از طریق نردبان یا پله متناسم با وضع عرشه ،انداز
و شکل آن وحداک ر سط خارج از کشتی انجام پذیرد.
هرگونه حفر یا درز و فا صله میان اطراو عر شه و ک شتی که به موجم
آن یک فرد در م سیر را های د ستر سی به ک شتی ممکن ا ست در آب سقوط
کند ،باید توسط تور ایمنی مناسم محافظت شود.
 -85وضعيت جوي متالطم
چنان ه هوای طوفانی در پیش باشننند باید طنابهای نجات آماد و در
محلهای مناسم قرار گرفته باشد.
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باید هشنندارهای الزم در مورد خطرات احتمالی که افراد بههنگام هوای
طوفانی ،روی عر شه با آن مواجه خواهند شد ،داد شود .به هیچ عنوان نباید
به دریانوردان اجاز داد در هوای طوفانی روی عرشننه باشننند ،مگر آنکه بنا به
ضرورت بهدلیل حفی ایمنی کشتی یا خدمه آن صورت پذیرد.
باید از محکم بودن بارهای روی عرشننه بههنگامی که در انتظار هوای بد
و طوفانی هسننتیم اطمینان حاصننل نماییم .کار بر روی عرشننه در هوای جوی
متالطم باید با اجاز کاپیتان و تحت مراقبت و با اطالع افسنننر مراقبت برج
فرماندهی انجام شود.
هر فردی که بنا به ضننرورت درهوای بد ،جهت کار روی عرشننه حضننور
می یابد باید جلیقه نجات پوشنننید و مجهز به فرسنننتند قابل حمل باشننند.
درصننورت امکان ،فرد باید در ارتباط با فرد ذخیر (پشننتیبان) بود و در همه
حال قابل رویت باشد.
دریانوردانی که روی عرشننه هسننتند باید لباسهای منعکس کنند نور
(بازتاب دهند ) بپو شند و باید در گرو های دو نفر در ک شتی کار کنند .کلیه
ملوانان باید تحت فرماندهی و هدایت یک افسر ارشد با تجربه فعالیت نمایند.
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فصل يازدهم:
متولي ايمني و وظائف آن بر حسب نوع
بنادر
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 -86بنادر خدماتي دولتي
در این روش همه امور اداری و عملیاتی در بندر تو سط بخش دولتی
انجام می شود مگر فعالیتهایی که قبالً به بخش خ صو صی واگذار شد اند
همانند راهنما ی که در بع ضی ک شورها به بخش خ صو صی واگذار گردید
اسنت .در این مدل تدوین قوانین و مقررات ایمنی ،اجرا و نظارت بر اجراح به
عهد مقام مجاز بندربه عنوان نمایند بخش دولتی است.
 -87بنادر ابزاري
در آن تامین تأ سی سات زیر بنا ی و رو ساختهای ا صلی به عهد مقام
مجاز بندر به عنوان نمایند بخش دولتی ا ست و بخش خ صو صی در قالم
اپراتور پایانههای بندری مسننئولیت فعالیتهای تخلیه و بارگیری و سننایر
خدمات را به عهد دارند .در این مدل تدوین قوانین و مقررات ایمنی امور
دریا ی و بندری و نظارت بر اجرای آنها به عهد مقام مجاز بندر به عنوان
نمایند بخش دولتی ولی اجرای آنها متوجه شننرکتهای طرو قرارداد بندر
است.
 -88بنادر صاحب خانه اي
آن نانکه از ا سم آن بر میآید بخش دولتی صرفا در حد واگذاری و
اجار زمین ،اسننکله و محوطههای بندری عمل میکند و تامین ،اسننتقرار و
بهر برداری از تأ سی سات و تجهیزات به عهد اپراتورهای پایانههای بندری ؛
شننرکتهای تخلیه و بارگیری و سننایر شننرکتهای فعال در زمینه خدمات
بندری ا ست .در این روش نیز تدوین قوانین و مقررات ایمنی امور دریا ی و
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بندری و نظارت بر اجرای آنها به عهد مقام مجاز بندر به عنوان نمایند
بخش دولتی ولی اجراح به عهد اپراتورهای پایانهها ،شنننرکتهای تخلیه و
بارگیری و سایر شرکتهای فعال طرو قرارداد است.
 -89بنادر خدماتي خصوصي
نقطه مقابل بنادر خدماتی دولتی است و غیر از اموری که جنبه امنیت
ملی دارند (از قبیل الیروبی بنادر در امریکا) کلیه سنننرمایه گذاریهای الزم،
مدیریت و بهر برداری از زیرسنناختها و روسنناختهای بندر توسننط بخش
خ صو صی صورت میگیرد .در این مدل نیز تدوین قوانین و مقررات ایمنی در
کلیه موارد ساخت وبهر برداری از بندر و نظارت بر اجرای آنها به عهد مقام
مجاز بندر به عنوان نمایند بخش دولتی بود ولی اجراح به عهد بخش
خ صو صی فعال در بندر ا ست .بنادر خارگ و ع سلویه نمونهها ی از اینگونه
بنادر هسننتند که حضننور سننازمان بنادر و دریانوردی صننرفاً جنبه اعمال
حاکمیت و نظارت بر اجرای صحی قوانین و مقررات را دارد.
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فصل دوازدهم:
وظايف و مسئوليتها در ارتباط با
سيستم ايمني در بنادر
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 -90وظائف و مسئوليتهاي سازمان بنادر و دريانوردي
مدیر عامل سننازمان به عنوان عالی ترین مقام اجرا ی و تصننمیم گیر در
سازمان و هماهنس کنند امور در سط درون سازمانی و برون سازمانی و م سئول
نظارت بر استقرار سیستم مدیریت ایمنی در کلیه بنادر کشور
معاونت امور دریا ی به عنوان سیا ستگذار و م سئول نظارت بر کلیه امور
مربوط به ایمنی دریانوردی ،جابجا ی و پهلودهی ،جداسننازی شننناورها و هم نین
حفاظت از محیط زیست در محدود بنادر
معاونت امور بندری و مناطق ویژ به عنوان سیاستگذار و مسئول نظارت بر
ایمنی کلیه فعالیتهای مربوط به تخلیه ،بارگیری ،جابجا ی ،انبارداری و حمل و نقل
کاالها در محوطههای بنادر و اراضی پشتیبانی
معاونت تجهیز و توسننعه بنادر به عنوان سننیاسننتگذارو مسننئول نظارت بر
سنناخت و نگهداری ایمن تأسننیسننات بندری اعم از زیربنا ی و روبنا ی و هم نین
خرید و نگهداری ایمن تجهیزات
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع به عنوان سیاستگذار و مسئول نظارت
بر جذب و نگهداری بهینه منابع انسانی و ارتقاح سط بهداشت محیط و حرفهای در
محوطههای بندری
فردی که توسط مدیرعامل به عنوان نمایند مدیریت در امور ایمنی انتخاب
میگردد

 -91وظائف و مسئوليتهاي ادارات كل بنادر و دريانوردي استانها
مدیر یا ر یس بندر به عنوان عالیترین مقام ت صمیم گیر در بندر ،م سئول
استقرار سیستم
مدیریت ایمنی در بندر ،هماهنس کنند امور اجرا ی ایمنی در سط بندر،
بین کارکنان و شرکتهای فعال موجود درمحوطههای بنادر و ارا ضی پ شتیبانی و
دستگاههای ذیربط در سط شهرستان و استان
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معاونت بندری و دریا ی به عنوان مسنننئول تدوین راهکارها ،هماهنگی،
کنترل و نظارت بر ارا ه شنننرایط ارتباطی ،تجهیراتی و عملیاتی مناسنننم برای
دریانوردی ایمن شنناورها در محدود های دریا ی بندر و حفاظت از محیط زیسنت
دریا ی
معاونت فنی و مهند سی به عنوان م سئول تدوین ا صول نگهداری و تعمیر،
کنترل و نظارت بر ارا ه زیر ساختها ،تأسیسات و تجهیزات بندری مناسم برای تردد
ایمن افراد ،شناورها ،تجهیزات بندری و وسا ل نقلیه عبوری
معاونت طر و تو سعه به عنوان م سئول تدوین خط م شیها ،ا ستراتژیها،
فرآیندهای اجرا ی و پ شتیبانی ،د ستورالعملهای آموز شی ،ساختارهای اطالعاتی و
نمایند مدیریت در استقرار سیستم مدیریت ایمنی بندر
معاونت اداری و مالی به عنوان مسننئول ارتقاح سننط بهداشننت کارکنان،
تامین و تخصیص بهینه منابع انسانی ،مالی ،تجهیزاتی و ساختاری مورد نیاز استقرار
سیستم مدیریت ایمنی

الزم به ذکر است که شر وظا

موصوو بر مبنای ساختار تشکیالتی

موجود سازمان بنادرو دریانوردی تدوین گردید و هرگونه تغییر ا سا سی در
ساختار جاری نیازمند بازنگری در شر وظا

معاونتهای سازمان یا بنادر

بود به نحوی که خللی در خصننوص ارا ه خدمات مورد نیاز جهت اسننتقرار
سیستم یا اجرای آن بروز ننماید.
نکته دیگر این که هر چند بخ شی از امور در کلیه ق سمتها از طریق
بخش خصننوصننی ارا ه میگردد ولی مسننئولیت نظارت بر انجام ایمن این
ف عال یت ها ک ما کان بر ع هد ادار ب ندر به عنوان م قام م جاز بطور عام و
معاونتهای ذیربط به طور خاص میباشد.
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 -92وظائف و مسئوليتهاي كميته ايمني
سیا ست گذاری در را ستای خط م شیهای تعیین شد  ،تعیین اهداو،
اتخاذ راهکارهای اجرا ی ،برر سی موانع و م شکالت و پی شنهادهای ا صالحی،
بررسننی گزارشها و مواردی از این قبیل مسننتلزم مشننارکت کلیه اشننخاص
حقیقی یا نمایندگان اشخاص حقوقی ذیربط در بندر میباشد .نیل به این مهم
میتواند به واسننطه تدوین دسننتورالعملهای مربوط به تشننکیل کمیتههای
ایمنی و برگزاری جلسات با ذینفعان و اجرای بهینه آنها محقق گردد.
حسننم دسننتورالعملهای مدون که به موجم آنها جز یات مربوط به
زمان ،مکان ،ترکیم اعضنناح ،وظا

و مسننئولیتهای افراد و تناوب جلسننات

ح سم د ستورالعمل م شخص شد با شد کمیتههای ایمنی بای ستی در سط
سازمان ،بنادر و هر یک از شرکتهای فعال در بندر ت شکیل شود .به دلیل
نقش کمی ته ها در ارت قاح ایمنی و اهم یت ت بادل تجرب یات ،آموخ ته ها و
اطالعات بایستی روسای کمیتههای ایمنی شرکتهای فعال در بنادر ،عضوی
از کمیته ایمنی بندر و رو سای کمیتههای ایمنی بنادر نیز ع ضوی از کمیته
ایمنی سازمان با شند تا انتقال اطالعات از سطو پا ین به باال به در ستی
صورت گرفته و ت صمیمات اتخاذ شد از سطو باال به پا ین نیز کاربردی و
عملیاتی باشد.
برگزاری جلسات با ذینفعان که با هدو بحث و بررسی پیرامون مسا ل
ایمنی مربوط به هر قسمت و در فواصل زمانی گوناگون بین مسئولین مرتبط
بندرو اشننخاص مختل

صننورت میگیرد .این جلسننات میتواند حداقل با

اشخاص فهرست شد زیر برگزار شودن
مدیران و معاونین بنادر تابعه
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شرکتهای کشتیرانی و یا نمایندگان آنها
اپراتورهای پایانههای بندری
صاحبان کاال و یا نمایندگان آنها
سایر ارا ه دهندگان خدمات بندری
مستاجران بندر
ارا ه دهندگان خدمات قایقرانی تفریحی در محدود بندر
اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امر ماهیگیری در محدود بندر
د ستگاههای ذیربط در امر ایمنی و امداد و نجات موجود در شهر ستان و
استان

 -93وظائف و مسئوليتهاي ساير ذينفعان
ذینفعان بندر را میتوان بر ا ساس نوع ارتباطی که با بندر دارند به 4
گرو اصننلی دسننتگاههای دولتی ،مسننتاجران بندر ،ارا ه دهندگان خدمات و
ا ستفاد کنندگان از بندر تق سیم نمود که جدای از موارد کلی ،نقش هر یک
از این دستگاهها در سیستم مدیریت ایمنی بندر متفاوت از دیگری است.
دسننتگاههای دولتی را میتوان به دو دسننته تقسننیم نمود ،دسننته اول
دسننتگاهها ی هسننتند که در حالت عادی ارا ه خدمات بندر به مشننتریان ،نیازمند
ح ضور و فعالیت آنها ست .گمرک ،سازمان بهدا شت و درمان ،مو س سه ا ستاندارد و
نیروی انتظامی از جمله این د ستگاهها ه ستند .د سته دوم د ستگاههایی ه ستند که
در صورت بروز شرایط ا ضطراری خدمات آنها میتواند موجم کاهش تبعات حوادث
گردد  .هالل احمر ،آتش نشانی ،فرمانداری ،محیط زیست و نیروهای نظامی در این
د سته لحاظ میگردند که نقش و م سئولیت هریک بای ستی در سی ستم مدیریت
ایمنی تعیین شود.
مسنننتاجران بندر ،اشنننخاص حقوقی هسنننتند که با هدو بهر گیری از
معافیتهای گمرکی و مالیاتی و نیز کاهش هزینههای حمل و نقل ،نسبت به احداث
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مجموعههای صنننعتی در اراضننی پشننتیبانی بندر در قالم قراردادهای بلند مدت با
مقام مجاز بندر همانند اجار یا  B. O. Tاقدام مینمایند و به لحاظ حضنننور
درمحدود بندر ،موفقیت سننیسننتم مدیریت ایمنی بندر منوط به مشننارکت آنها و
یکپارچگی فعالیتهای ایمنی آنها با دیگر اجزاح سی ستم میبا شد از این رو تعیین
نقش و مسئولیت آنها در سیستم مدیریت ایمنی بندر امری ضروری است.
ارا ه دهندگان خدمات بندری اشننخاص حقوقی هسننتند که فعالیتهای
ت صدی گری را در قالم قراردادها ی که با مقام مجاز بندر دارند به متقا ضیان ارا ه
میدهند .شنننرکتها ی که خدمات یدک کشنننی ،طناب گیری ،تخلیه و بارگیری،
لجستیکی ،باربری ،انبار داری ،بسته بندی ،چیدمان کاال و ...را انجام میدهند از این
دسته هستند .از این رو تعیین نقش و مسئولیت هر یک از این شرکتها در سیستم
مدیریت ایمنی بندر امری اجتناب ناپذیراست.
ا ستفاد کنندگان از بندر ا شخاص حقیقی یا حقوقی ه ستند که فعالیت
آنها در گرو ا ستفاد از خدمات مجموعهای با کارا یهای تعری

شد و تحت عنوان

بندر است .عمد این کارا یها داشتن مسیرهای امن و تجهیزات کمک ناوبری برای
کشتیرانی ایمن ،امکانات پهلوگیری و جداسازی شناورها و تجهیزات تخلیه ،بارگیری
و نگهداری کاالهای مختل

ا ست از این رو شرکتهای ک شتیرانی و صاحبان کاال

عمد ا ستفاد کنندگان از بندر مح سوب می شوند .شرکتهای صیادی و قایقرانی
تفریحی نیز چنان ه در محدود بنادر فعالیت کنند نیز در این د سته قرار میگیرند.
تعیین نقش و م سئولیت هر یک از این ا شخاص به تفکیک نوع فعالیت از ضروریات
سیستم مدیریت ایمنی بندر است .الزم به ذکر است که مستاجران بندر نیز به دلیل
اسننتفاد از خدمات بندری ،در این دسننته قرار میگیرند ولی به لحاظ تفاوت در
ماهیت کار ،گسننترش و اهمیت روز افزون آنها در سننیسننتم مدیریت ایمنی سننعی
گردید است تا در قالم دستهای جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.
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فصل سيزدهم:
تحليل سيستمهاي مديريت ايمني

چهار بندر مهم دنيا

www.SID.ir

73

شماره سوم | خرداد 1395

Archive of SID

 -94نقاط قوت و ضعف سيستم مديريت ايمني بندر بلفاست
نقاط قوت و بارز سیستم مدیریت ایمنی بندر بلفاست عبارتند ازن
ممیزی از اهمیت خاصننی برخوردار اسننت و در انتهای هر بخش بطور
جداگانه ق سمتی تحت عنوان پایش عملکرد و ممیزی سی ستم به این امر اخت صاص
یافته است.
نقش اطالع رسنننانی به ذینفعان در خصنننوص گزارش عملکرد و نتایج
ممیزیهای ادواری بارز است.
ترافیک دریا ی با کمک تجهیزات و سننیسننتمهای پیشننرفته از قبیل برج
کنترل ترافیک دریا ی و تلویزیونهای مداربسته پایش میشود.
برای ارا ه خدمات راهنما ی ،یدک ک شی و طنابگیری د ستور العملهای
خاص تهیه شد است.
برای شنننناورهای با آبخور مختل  ،محلهای مختلفی جهت لنگراندازی
تعیین شد است.
با تاکید بر اهمیت محیط زیسنت ،قسنمتها ی از محدود بندر به عنوان
سایت حساس زیست محیطی تعیین و به اطالع استفاد کنندگان از خدمات بندری
رساند شد تا از انجام اقداماتی که میتواند موجم بروز آسیم به محیط زیست این
سایتها شود خودداری گردد.
صننالحیت کلیه کسننانی که به هر نحو با عملیات دریا ی ارتباط دارند به
روشهای مختل مورد ارزیابی قرار میگیرد.
کمیته ایمنی دریا ی جهت ایفای نقش شننخص منتخم تعیین گردید
است.
در ساختار سازمانی مربوط به ایمنی دریا ی ،م سئول امور دریا ی برکلیه
فعالیتهای امور بندری از جهت ایمنی نظارت دارد.

آن ه به عنوان نقاط ضع میتوانند مد نظر قرار گیرند عبارتند ازن
عدم تعیین خط مشیهای مختل با رویکرد یکپارچه
عدم وجود طر های مقابله با شرایط اضطراری

www.SID.ir

74

شماره سوم | خرداد 1395

Archive of SID

یکپارچه نبودن مو ضوعات مربوط به بهدا شت و رفا کارکنان در سی ستم
مدیریت
عدم وجود طر زیست محیطی به عنوان مکمل سیستم مدیریت ایمنی
کم رنس بودن بخش مربوط به وظا و مسئولیتهای اشخاص ذینفع
عدم اعمال طر های امنیتی در طر

 -95نقاط قوت و ضعف سيستم مديريت ايمني بندر ساوت همپتون
نقاط قوت و بارز سی ستم مدیریت ایمنی بندر ساوت همپتون عبارتند
ازن
بارز بودن نقش انجمن بنادر بریتانیا به عنوان متولی اصلی نظارت براجرای
قوانین و مقررات مصوب پارلمان در سط بنادر کشور
الزام به رعایت موارد ایمنی و زیسننت محیطی به عنوان بندها ی از بیانیه
ماموریت بندر
شفاو بودن مسئولیت تمامی سطو مدیریتی در راهبری بندر
سهولت تبادل اطالعات به مقامات باالتر بدلیل وجود یک شخص منتخم
در بندر که از طرو انجمن بنادر بریتانیا تعیین و در سایر بنادر نیز همین وظیفه را
به عهد دارد.
بارزترو جز ی تر بودن وظیفه مسئول امور دریا ی در اجرای سیستم نسبت
به سایر اشخاص
ارزیابی عملکرد بندر در رابطه با مدیریت ایمن عملیات دریا ی بر اسنناس
تعدادی شاخص از پیش تعیین شد
تهیه دستور العمل بررسی حوادث مربوط به شناورها
تهیه قوانین محلی در خ صوص ناوبری شناورها ،ب ستن با طناب و مدیریت
شناورها ،آتش سوزی و سایر موارد
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تهیه راهنمای مورد نیاز کاربران بندر و الزامات ضروری برای عبور و مرور
ایمن شناورها
تهیه و توزیع اطالعات مربوط به یدک کشی
به حداقل رسنناندن ریسننک برخورد با شننناورهای بازرگانی با شننناورهای
تفریحی از طریق تخصیص بخشی از بندر به این منظور
تعیین خط مشننی به تفکیک برای مدیریت بندر ،راهنما ی و مشنناور با
ذینفعان خط مشی
اهمیت و اولویت ایمنی و بهداشننت کارکنان در بندر و همطرازی آن با
مسا ل اقتصادی
بهر گیری مسنننتمر از نظرات مشنننورتی کلیه ذینفعان بندر با برگزاری
جلسات ادواری به تفکیک خدماتی که در بندر ارا ه یا دریافت مینمایند.
حضور مسئول امور دریا ی و معاون امور دریا ی ،نمایند راهنمایان و مدیر
برج کنترل ترافیک دریا ی در اک ر این نشستها به لحاظ اهمیت موضوع ایمنی.
لزوم تعهد و پایبندی کارکنان در بهبود مسننتمر و بسننط خط مشننیها،
سیستمها و تکنیکهای کنترل ریسک

آن ه به عنوان نقاط ضع میتوانند مد نظر قرار گیرند عبارتند ازن
عدم تعیین نظام مربوط به ثبت و پایش داد ها و کنترل مدارک
ناکافی بودن طر های مقابله با شرایط اضطراری
عدم تدوین استراتژیها و روشهای اجرا ی
عدم ارزیابی ریسک بر مبنای نقشه فعالیت بندر
کم توجهی به بخش ارزیابی و ممیزی عملکرد سیستم
عدم اعمال طر های امنیتی در طر
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 -96نقاط قوت و ضعف طرح مديريت ايمني و زيست محيطي
بندر ملبورن
نقاط قوت و بارز سیستم مدیریت ایمنی بندر ملبورن عبارتند ازن
نظاممند و استوار بر مبانی حقوقی
آگاهی ذینفعان از نقش مدیریت موثر ایمنی و محیط زیستی
برخورداری طر مدیریت ایمنی و محیط زیسننتی از پشننتوانه راهنمای
وزارتی طر های مدیریت ایمنی و محیط زیستی بندر
جامع نگری طر با توجه به لزوم مشننارکت فعال تمام ذینفعان بندر در
ارتقاح ایمنی
جلم مشننارکت همه اشننخاص ذیربط در توسننعه طر مدیریت ایمنی و
زیست محیطی بندر از طریق مشاور
طراحی سی ستم مدیریت ری سک بر ا ساس ا ستاندارد ا سترالیا ی مدیریت
ریسک ()AS4360
بازنگری مسننتمر و اعمال اصننالحات مورد نیاز به جهت پویا ی و انطباه
طر با تغییرات در قوانین ،مقررات ،فن آوری و روشهای کاری جدید
تدوین اهداو طر بطور دقیق و جامع
م ستند سازی و صدور گواهینامههای مورد نیاز در فرایندهای تو سعهای
طر
استفاد از روش نقشه فعالیتهای بندر جهت مدیریت ریسک عملیات
اعمال مالحظات اجتماعی در شناسا ی و اولویت بندی ریسک فعالیتهای
بندر عالو بر استفاد از رویکرد هزینه -فاید
اهتمام مدیریت بندر بر کنترل هر چه بی شتر ری سکها و افزایش سط
ایمنی در بندر (برخالو آن ه در مدیریت ری سک مر سوم ا ست که حجم زیادی از
ری سکهای شنا سا ی شد قاعد هرم را ت شکیل و محدود ای از ری سکها را در بر
میگیرد به ریسکهای قابل اغماض اختصاص یافته است).
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تدوین م کانیزم های مختلفی برای کنترل و اعمال نفوذ بر فعالیت های
بخشهای مختل در مدیریت ریسک
تخصنننیص مرحلهای تحت عنوان کارگا ارزیابی ریسنننک قبل از مرحله
کنترل ری سک (مدیریت ری سک مبتنی بر شش گام ا ست در حالیکه در روشهای
معمول از پنج مرحله استفاد میشود)
درج موضوع امنیت بندر به دلیل اهمیت به عنوان بخشی از طر مدیریت
ایمنی بندر

آن ه به عنوان نقاط ضع طر میتوانند مد نظر قرار گیرند عبارتند ازن
متنوع نبودن خط مشیها
عدم کفایت بخش مشاور با ذینفعان
عدم تعیین نظام مربوط به ممیزی عملکرد
عدم کفایت بخش مربوط به اطالع رسانی به ذینفعان
عدم تعیین راهنماهای عملیاتی مورد نیاز
عدم تعیین بخشی خاص نگهداری بندر

 -97نقاط قوت و ضعف راهنماي ارزيابي ريسك و سيستم
مديريت ايمني بندر و لنگرگاه نيوزيلند
با توجه به اینکه راهنمای ارزیابی ریسنک و سنیسنتم مدیریت ایمنی
بندر و لنگرگا نیوزیلند ،به منظور اسننتفاد در کلیه بنادر کشننور نیوزیلند
طراحی شد است  .به لحاظ جامع نگری ،امکان بهر برداری بیشتری از این
راهنما در تدوین راهنمای سی ستم مدیریت ایمنی ک شور وجود دارد .با این
و ص  ،اهم نقاط قوت و ویژگیهای بارز راهنمای ارزیابی ری سک و سی ستم
مدیریت ایمنی نیوزیلند به شر زیر استن
جلم مشارکت ذینفعان در طراحی سیستم مدیریت ایمنی
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تدوین خط مشیهای موثر با جهت گیریهای مشخص و یکپارچه
اعمال رویکرد برنامه ریزی شد و سی ستمی برای اجرای خط م شیهای
مصوب
برنامه ریزی در جهت بهبود مستمر مهارتهای مدیریت ایمنی افراد
تفکیک وظا و اختیارات ا شخاص مرتبط با امر ایمنی بندر و لنگرگا در
کلیه سطو
تعیین نقش م سئول امور دریا ی به عنوان نقش ا سا سی در ایمنی عملیات
ناوبری
افزایش حیطه نظارتی شورای منطقهای به وا سطه انت صاب م سئول امور
دریا ی تحت عنوان شخص منتخم
الزام شننرکتها نسننبت به توسننعه سننیسننتم مدیریت ایمنی بندری برای
عملیات دریا ی مرتبط
الزام شننرکتهای بندری به تعیین شننخص منتخم که مسننئولیت اجرای
ارزیابی ریسک در سیستم مدیریت ایمنی بندری شرکت را به عهد دارد
اسننتاندارد سننازی نحو اجراح ،وظا و مسننئولیتهای قانونی ،بازنگری و
ارزیابی مستمر ،استانداردهای شایستگی و اقدامات صحی
انداز گیری عملکرد در مقایسننه با اسننتانداردهای مورد توافق یا مسننتند
موجود در سیستم
شناسا ی کلیه ریسکها و استقرار سیستمهای حفاظتی بر اساس استاندارد
مدیریت ری سک ا سترالیا و ح صول اطمینان از تقلیل ری سکهای شنا سا ی شد به
کمترین حد عملی قابل قبول
کمی کردن ریسکهای شناسا ی شد که موجم سهولت در اولویت بندی
و انتخاب گزینههای کنترلی میگردد
تعری ریسکها در شش گرو ریسکهای قابل اغماض ،ریسکهای پا ین،
محدود ری سکهای حداقل عملی قابل قبول ،ری سکهای باال ،ری سکهای عمد و
ریسکهای خیلی باال
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برنامه ریزی در بکارگیری تجربیات و آموختههای افراد مرتبط
تعیین الزامات مربوط به هیدروگرافی ،انتشننارات و نقشننههای رسننمی
دریانوردی ،شرایط اطالع رسانی ،تجهیزات کمک ناوبری ،لنگرگا ها ،الشه شناورهای
مغروه و کار در لنگرگا
الزام کارفرمایان از وجود روشهای سنیسنتمی و دور ای برای شنناسنا ی
مخاطراتی که کارکنان آنها را تهدید میکند

آن ه به عنوان نقاط ضع طر میتوانند مد نظر قرار گیرند عبارتند ازن
عدم اعمال آ ین نامه به عملیات بندری تحت پوشننش آ ین نامه اجرا ی
ایمنی و بهداشت در عملیات بندری
عدم اعمال آ ین نامه به موضوعات مرتبط با امنیت دریانوردی
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دریا؛ ویژ نامه بهمن 1387
 -4ابراهیم ایدنی؛ نهادینه کردن ایمنی موجم پیاد سازی مدیریت ایمنی در
بنادر کشور میشود؛ بندر و دریا؛ ویژ نامه بهمن 1387
 -5فرهاد منتصر کوهستانی؛ با آموزش و ایجاد انگیز رفتار ایمنی در بنادر را
نهادینه کنیم؛ بندر و دریا؛ ویژ نامه بهمن 1387
 -6سعدا . .عبداللهی؛ تلفیق تجارب گذشته و تجهیزات جدید متضمن رشد
ایمنی در بنادر است؛ بندر و دریا؛ ویژ نامه بهمن 1387
 -7رمضانعلی محمودی؛ نظام جامع ایمنی راهگشای مدیریت ایمنی در بنادر؛
بندر و دریا؛ ویژ نامه بهمن 1387
 -8سازماندهی ایمنی در بنادر؛ بندر و دریا؛ ویژ نامه بهمن 1387
 -9محمد رحمتی؛ بهبود شاخصهای ایمنی در بنادر کشور؛ بندر و دریا؛ شمار
 ،6فروردین 1386
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-10منصور کیانی مقدم ،حسین طالمنژاد؛ اولویت بندی استراتژیها در ارزیابی
رسمی ایمنی ترافیک دریایی با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط فازی؛
اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسالمی ایران28 -
لغایت  30بهمن 1391
 -11محسن حبیبی؛ نکات ایمنی در بنادر و کشتیرانی؛ پیام ایمنی؛ سال سوم-
شمار 9
 -12نیما ایزدی؛ مروری بر سیستم مدیریت امینی و بهداشت در بنادر «تئوری
کو یخ سوان » ؛ به هنگام؛ شمار  -7زمستان 1389
 -13محمد علی عدل ،محمد مباشر امینی ،مصبا سایبانی؛ نقش مدیریت ایمنی
در سواحل و بنادر کشور؛ نهمین همایش صنایع دریایی
-14محمد حاج آقازاد  ،جواد عدل ،مهدی زارع؛ ارزیابی وضعیت ایمنی در یکی
از بنادر تجاری کشور با استفاد از پرسشنامه جو ایمنی نوردیک؛ فصلنامه علمی
تخصصی طم کار؛ دور ششم ،شمار اول ،بهار 1393
-15کاپیتان بهرام قبادی؛ ایمنی و بهداشت کار در بنادر؛ فدک ایساتیس؛ چاپ
اول 1391
 -16عصمت شجاعی ،فر بهنام ،اندیشه توکلی؛ سیستم مدیریت ایمنی بنادر
 -17آیین نامه ایمنی در بنادر؛ معاونت روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفا
اجتماعی

www.SID.ir

