
یا،  دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید لواسانی غربی، مابین خیابان آقائی و آر

ک 112 و 114 طبقه سوم و 114 طبقه سوم پال

تلفن :  23571-021 و 021-22685244

نمابر: 22232958-021      کد پستی :1937744751

کارخانه:کیلومتر 45 جاده قدیم قم- اصفهان، نرسیده به سه راهی نیزار 

کس: 5509 025-3367 تلفن: 5501 3367-025            فا

به نام خدا
       امام علی؟ع؟: بهشت با عمل به دست می آید، نه با آرزو.

غررالحکم، صفحه 350، حدیث 4355

فهرســــت

2 ......................................................... سخن سردبیر 

مصاحبه با مدیریت محترم عامل سیمان نیزار قم.................... 3

4 ............................................................ HSE اخبار

نردبان فرهنگ ایمنی................................................ 24

25 ....................................................... ایمنی و قانون

26 ................................................HSE یابی فرهنگ ارز

HSE در خانه........................................................ 28

مدیریت انرژی ......................................................  30

34 ......................................... HSE کتاب های برتر معرفی 

مسابقه .............................................................. 35

36 .................................................  HSE کارکنان نمونه

گذاری سیمان اسپندار شرکت سرمایه 
ایــن روزهــا نقــش بــا اهمیــت هلدینــگ هــا در بــازار ســیمان 
کســی پوشــیده نیســت و شــرکت ســرمایه گذاری ســیمان  ــر  ب
اســپندار متشــکل از 4 کارخانــه ســیمان )آرتــا اردبیــل، فــراز 
کباتــان و نیــزار قــم(، دو کارخانــه ی آهک )آذرشــهر  فیروزکــوه، ا
کــت ســازی بــه عنــوان تنهــا  کارخانــه پا و البــرز( و یــک پــروژه 
شــش  حــدود  در  ایــران  در  ســیمان  خصوصــی  هلدینــگ 

کنــد.  کل ســیمان ایــران را تولیــد مــی  درصــد از 
هلدینــگ خصوصــی ســیمان اســپندار نتیجــه ی مشــارکتی 
موفــق بیــن ســرمایه گــذاران ایرانــی و خارجــی مــی باشــد کــه ایــن 
ســرمایه گــذار خارجــی در هدایــت مجموعــه به تولید ســیمان با 
کیفیــت بــاال تحت برند “اســپندار” نقش موثری داشــته اســت.
ســرمایه  بــر  تمرکــز  کنــار  در  همــواره  اســپندار  مدیریــت 
گــذاری در تکنولــوژی و تولیــد، برنامه هــای دراز مدتــی نیــز در 
ــه  ک ــت  ــانی اس ــع انس ــای مناب ــارت ه ــناخت مه ــه ی ش زمین
کارکنــان همــواره از پایــه هــای  در ایــن راســتا ایمنــی و ســالمت 

ــت. ــرار داده اس ــرکت ق ــی ش ــط مش ــی خ اصل
صرفــه جویــی در مصــرف انرژی و حفاظت از محیط زیســت 

نیــز همیشــه از اولویــت های اســپندار بــوده و خواهد بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخچه شرکت سیمان نیزار قم
یــخ  شــرکت ســیمان نیــزار قــم )ســهامی خــاص( ابتــدا درتار
1382/3/3 و بــا نــام شــرکت صنایــع ســیمان نیزار  )ســهامی 

خــاص( بــه ثبــت رســیده اســت. 
در حــال حاضــر شــرکت ســیمان نیــزار قــم جــزء واحــد هــای 
اســپندار  ســیمان  گــذاری  ســرمایه  شــرکت  فرعــی  تجــاری 
)ســهامی خــاص( محســوب مــی شــود. دفتــر مرکــزی شــرکت 
کارخانــه آن در اســتان قــم، کیلومتــر45 جــاده  در تهــران - و 
قدیــم قــم - اصفهــان قــرار دارد. کارخانــه ســیمان نیــزار قــم بــا 
کســتری در  پروانــه بهــره بــرداری یــک میلیــون تــن ســیمان خا

مهــر مــاه 1390 بــه بهــره بــرداری رســید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل نامه داخلی HSE شرکت سیمان نیزار قم
مدیر مسئول : سید علی عظیمی 

سردبیر: مهدی باغنده 
اعضــای هیئــت تحریریــه: مهدی باغنده، حمید مســتوفی، 
حســین فتــح اهلل زاده، مجیــد صباغــان، نــادر حســین چی، 
محمــود محمــد خانــی،  مرتضــی کریمــی، جــواد حســن خانــی، 

فرشــید نصیری فــر، مهــدی یــاوری
مسئول اجرایی نشریه: مهدی باغنده 
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HSE فصلنامه
دوره اول، شماره 1، آبان 98



دوره اول، شماره 1، آبان 298

HSE امه صل�ن �ن

  سخن سردبیر 

یســت )HSE( کارخانــه ســیمان نیــزار قــم  اولیــن شــماره نشــریه ایمنــی، بهداشــت و محیــط ز
در آبــان 1398 منتشــر شــد. 

بــا سیســتم مدیریــت ) ایمنــی، بهداشــت،  در ایــن نشــریه موضوعــات مختلــف مرتبــط 
کاری، بــه طــور ســازمان یافتــه خواهــد آمــد.  یســت HSE( مرتبــط بــا محیــط هــای  محیــط ز

که اخبار HSE از مهمترین اجزای نشریه خواهند بود.  شایان ذکر است 
گروههــای هــدف بــرای خوانــدن نشــریه هســتند و ســعی  کارکنــان، یکــی از اصلــی تریــن 
خواهــد شــد مطالــب HSE بــه زبــان ســاده بــرای ایــن عزیــزان آورده شــود. همچنیــن برنامــه 
کــه اســتفاده از متــن نوشــته هــا، عکــس هــا درس آموختــه هــای HSE در اولویــت  ریــزی شــده 

چــاپ در قســمت هــای مشــخص شــده در نشــریه باشــد. 
کثــر شــبکه هــای ارتباطــی مجــازی، جایگزیــن بســیاری از ارتبــاط هــای فــردی و  امــروزه ا
یــم ایــن نشــریه بتوانــد پلــی بــرای آشــنایی  کتــاب هــا شــده اســت. امیــد دار مطالعــه مقالــه هــا و 
کارخانــه  یســت )HSE( در  بیشــتر همــکاران عزیــز در موضوعــات ایمنــی، بهداشــت و محیــط ز
کــرد تــا اولیــن شــماره فصلنامــه از بهتریــن  ســیمان نیــزار قــم باشــد. مــا در نشــریه تــالش خواهیــم 
محتــوا برخــوردار شــود امــا غنــی بــودن محتــوای ایــن نشــریه فقــط بــا اتــکا بــه بضاعــت اعضــای 
کنیــد  کــه مــا را راهنمایــی  تحریریــه امــکان پذیــر نیســت. از شــما خواننــده محتــرم مــی خواهیــم 
و از طریــق ایمیــل نشــریه mehdi. baghandeh@espandar. com دیــدگا ههــای خــود، مطالــب 

کنیــد.  تخصصــی، مقالــه و آثــار مرتبــط را بــرای مــا ارســال 
کارخانــه ســیمان نیــزار قــم هســتند، در ایــن نشــریه  یکــی دیگــر از مخاطبیــن مهــم، ذینفعــان 
ســعی خواهــد شــد معرفــی مناســب وصحیحــی از قابلیــت هــای ســازمان هــای محلــی و 
ــا بازخــور دهــا  ــم ت ی ــز تقاضــا دار ــا شــرکت انجــام شــود. از شــما خواننــده عزی اســتانی مرتبــط ب
یــغ  کارخانــه ســیمان نیــزار قــم از مــا در و انتظــارات خــود را جهــت ارتقــای ســطح HSE در 

نفرماییــد. 
کثــر شــرایط بــا وجــود ابــزار الکترونیکــی  دیگــر ســخن اینکــه: بــا توجــه بــه دسترســی آســان در ا
ــا اینکــه  ــا مجلــه را در دســت بگیرنــد و ی کتــاب ی بســیاری از خواننــدگان، هنــوز تمایــل دارنــد 
کــه حــس خوبــی بــه آن هــا  کننــد  مجموعــه ای از مجلــه هــا را بــه طــور مســتمر تهیــه و نگهــداری 
ــال شــرکت  کــه ایــن نشــریه را بطــور مجــازی هــم در پرت ــم  ی ــه هــر ترتیــب قصــد دار مــی دهــد. ب
ــرداری الزم را داشــته  ــا همــکاران و دیگــر خواننــدگان نشــریه دیجیتالــی هــم بهــره ب قراردهیــم ت
گام یکدیگــر، هــر فصــل بهتــر از فصــل پیــش، ظاهــر  گام بــه  باشــند. امیــد اســت بــا همــکاری 

شــویم. 
مهــــدی باغنــده
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مصاحبه با آقای مهندس عظیمی 
مدیر عامل شرکت سیمان نیزار قم

 از اینکــه بــرای ایــن مصاحبــه بــه منظــور درج در اولیــن 
وقــت  قــم  نیــزار  ســیمان  شــرکت   HSE فصلنامــه  شــماره 
 وضعیــت و رونــد 

ً
گذاشــتید بســیارممنونیم. آقــای مهنــدس لطفــا

عملکــرد HSE را از زمــان حضورتــان در شــرکت ســیمان نیــزار تــا 
کــه در راســتای توســعه و ارتقــاء آن در آینــده  ایــن زمــان و آنچــه را 

ــد بفرماییــد؟ کنی ــال مــی  دنب
یســت  ز آثــار  بــه  توجــه  عــدم  گــوار،  نا حــوادث  متأســفانه 
کوتــاه متولیــان صنعــت در  محیطــی و بــه بیانــی دیگــر افــق 
حــوزه HSE ســبب شــده تــا صنعــت در ایــران از آنچــه بایــد 
بالطبــع  و  ســیمان  صنعــت  دارد.  یــادی  ز فاصلــه  باشــد 
ــه ســیمان نیــزار قــم هــم از ایــن امــر مســتثنی نیســت.  کارخان
لــذا قصــد دارم تــا بــه یــاری پــروردگار جملــه هــای “ اول ایمنــی 
یکــرد  بعــد کار” و “تولیــد ســبز” از یــک شــعار صرفــا” بــه یــک رو

کاری تبدیــل شــود.  و فرهنــگ 

هلدینــگ  در   HSE حــوزه  در  موفقیــت  شــما  نظــر  بــه   
چــه  گــرو  در  نیــزار  ســیمان  کارخانــه  در  مخصوصــا  اســپندار 

؟ باشــد  مــی  عواملــی 
ــا  ــر ب ــود مگ ــد ب ــق نخواه ــازمانی موف ــول س ــر و تح ــچ تغیی هی
حمایــت تمــام عیــار از طــرف مدیریــت ارشــد. لــذا مهمتریــن 
گــر  ا باشــد.  مــی  کمــال مدیریــت  تمــام و  عامــل پشــتیبانی 
مدیــر عامــل اراده بــر تحــول HSE داشــته باشــد، بــا بکارگیــری 
نیروهــای متخصــص، تخصیــص منابــع مــورد نیــاز، حمایــت 
ــه نهادینــه  ــدام ب کامــل در اجــرای طــرح هــا و اســتراتژی هــا اق

کالبــد عملیــات مــی نمایــد. آمــار مربــوط  کــردن روح HSE در 
بــه شــدت و تکــرار حــوادث، وضعیــت ســالمت پرســنل و 
یســت پیرامونــی، پــس از چنــدی بــر صحــت و ســقم  محیــط ز

گواهــی خواهــد داد.  ایــن ادعــا 

 بهتریــن و بدتریــن خاطــره یــا درس آموختــه شــما در حــوزه 
HSE در صنعــت ســیمان یــا صنایــع دیگــر را بیــان فرمائیــد؟

از  را  پــدرش  کــه  دختــری  ی  غمــزده  ی  چهــره  متأســفانه 
فقــدان  علــت  بــه  کــه  مــادری  نگــران  نــگاه  و  داده  دســت 
سرپرســت خانــواده بــه آینــده بــا تــرس مــی نگــرد؛ هرگــز از ذهنــم 

ک نمــی شــود.  پــا
کــه کمــی بی توجــه به اصول ایمنی یا اســتفاده  ایــن موضــوع 
از لــوازم حفاظــت فــردی ایــن همــه انــدوه را بــه خانــواده ای 
کنــد، قلبــم را بــه ســختی مــی فشــارد. آموختــه ام  تحمیــل مــی 
گیــری در اجــرای اصــول ایمنــی ضمانــت شــادی  کــه ســخت 
خانــواده هاســت. لــذا هیــچ مســامحه ای در ایــن امــر نــدارم. 

 بــه عنــوان آخریــن ســؤال نقطــه نظــرات، پیشــنهادات و 
کارخانــه  توصیــه هــای خــود را بــرای ارتقــاء فرهنــگ HSE در 

ســیمان نیــزار قــم بفرماییــد؟
کــه مســتلزم  ایجــاد تغییــر در فرهنــگ امــری زمانبــر اســت 
کنتــرل  ایجــاد یــک حلقــه feedback از ) آمــوزش صحیــح و 
مســتمر( مــی باشــد. لــذا پشــتیبانی و مراقبــت از ایــن سیســتم 

ــود.  متضمــن نتیجــه مثبــت خواهــد ب
مصاحبه از: مهدی باغنده
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کارگــروه تخصصــی بــا حضــور مدیــران HSE در ســال 98 بــا مدیریــت منابــع انســانی هلدینــگ )دکتــر ده بزرگــی( و تحــت 
کارگــروه یــک مــدل بلــوغ HSE طراحــی و  نظــارت قائــم مقــام مدیریــت عامــل )خانــم مهنــدس شــیرازی( تشــکیل و در ایــن 
کارخانه هــای شــرکت ســرمایه گذاری ســیمان اســپندار بــه جهــت  گــروه در  کار  بــه تصویــب رســید. بــه صــورت دوره ای ایــن 
ــه راهکارهایــی در جهــت پیگیــری و حــل مشــکالت در حــوزه ایمنــی، بهداشــت و محیــط  ارزیابی هــای تخصصــی و ارائ

زیســت )HSE( تشــکیل می شــود.
اولیــن کارگــروه در دفتــر مرکــزی شــرکت ســرمایه گــذاری ســیمان اســپندار و دومیــن جلســه کارگــروه در کارخانــه ســیمان نیــزار 

قــم در تیرمــاه 98 و در گام بعــدی ســومین جلســه کارگــروه در ســیمان اکباتــان تشــکیل جلســه داده اســت.
کارگــروه جهــت بهبــود وضعیــت HSE برنامــه  گــزارش خروجــی  واحــد HSE ســیمان نیــزار قــم و ســیمان اکباتــان بــا توجــه بــه 

ریــزی هــای الزم را انجــام داده و در حــال انجــام اقدامــات اصالحــی می باشــد.

تشکیل کارگروه تخصصی HSE در شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار
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ی انســانی ســالم و تندرســت را متجلــی مــی ســازد زیــرا  آهنــگ شــتابان توســعه صنعتــی در کشــور روز بــه روز نیــاز مبــرم بــه نیــرو
گــذر از جامعــه ســنتی بــه جامعــه  کــه از لحــاظ جســمی، روانــی و اجتماعــی ســالم باشــند مــی تــوان  فقــط بــا اتــکاء بــا افــرادی 
گرچــه رفــاه اجتماعــی را افزایــش میدهــد امــا بــه  گســترش مــواد و تکنولــوژی نویــن  صنعتــی را در زمانــی معقــول تحقــق بخشــید 

ی بشــرقرار می دهــد.  مــوازات خــود مخاطــرات جدیــدی را نیــز پیــش رو

کار گیری عوامل زیان آور محیط  شناسایی و اندازه 

کار توســط شــرکت هــای دارای  یــان آور محیــط  گیــری عوامــل ز انــدازه 
مجــوز از معاونت هــای بهداشــتی هــر اســتان انجــام می شــود، معاونــت 
بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم هــر ســال لیســت شــرکت هــای 
خدمــات بهداشــت حرفــه ای مجــاز را منتشــر می نمایــد، واحــد هــای 
ــه ای  ــت حرف ــات بهداش ــرکت خدم ــت ش ــن لیس ــه ای ــه ب ــا توج کاری ب
اســتعالم  شهرســتان  بهداشــت  مرکــز  از  ســپس  انتخــاب،  را  خــود 
ــه  می نماینــد پــس از پاســخ مثبــت مرکــز بهداشــت شهرســتان اقــدام ب

عقــد قــرار داد مــی نماینــد. 
کــه دارای مســئول بهداشــت حرفــه  ــاالی 25 نفــر  کاری ب واحد هــای 
کــه قبــل از  ای مــی باشــند بایســتی بگونــه ای برنامــه ریــزی نماینــد 
یــان آور محیــط  انجــام معاینــات ســالمت شــغلی انــدازه گیــری عوامــل ز
یــان  کار انجــام شــود و قبــل از اقــدام بــه انــدازه گیــری شناســایی عوامــل ز

آور ضــرورت دارد. 
کارخانــه ســیمان نیــزار قــم در راســتای بخشــنامه شــماره 8621مــورخ 
82/05/08 صــادره ازســوی وزارت بهداشــت هــر ســال نســبت بــه انــدازه 
کار از شــرکت هــای ذی صــالح اقــدام  گیــری عوامــل زیــان آور محیــط 

می نمایــد. 
انــدازه گیــری عوامــل زیــان آور محیــط کار کارخانــه ســیمان نیــزار قــم مــورخ 
1398/06/03 توســط شــرکت پوینــدگان حافــظ ســامت دارای مجــوز 
آمــوزش پزشــکی دانشــگاه علــوم  از وزارت بهداشــت، درمــان و  رســمی 

ــت.  ــده اس ــام ش ــت 12373 انج ــماره ثب ــه ش ــم ب ــکی ق پزش

  HSE  اخبار  

براســاس بخشــنامه شــماره 8621 مــورخ 
عوامـــــل  اندازه گیــری  انجـــــام   82/5/25
ــات  ــام معاین ــل از انج ــال قب ــر س ــان آور ه زی
ســامت شــغلی الزامــی اســت. رعایــت این 
بخشــنامه مطابــق مــاده 85 قانــون كار بــرای 

كلیــه كارفرمایــان الزامــی اســت. 
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انجام دوره ای این معاینات به منظور تامین دو هدف اصلی و عمده می باشد:
کار در مراحل اولیه وقابل درمان 1- شناسایی اولیه و زود هنگام شاغلین مشکوک به بیماری های ناشی از 

ی بیماری آنها تاثیر سوء بر جای می گذارد.  کار بر رو که شرایط محیط  2- انجام Fitness for Work در شاغلینی 
ــر  کار هــر چــه ســریع ت کــه اغلــب بیماری هــای ناشــی از  شناســایی زود هنــگام بیماری هــای شــغلی از ایــن جهــت اهمیــت دارد 
و زودتــر شناســایی شــوند می تــوان بــا انجــام اقدامــات درمانــی وپیشــگیرانه مناســب از پیشــرفت آنهــا بــه مراحــل شــدید و غیــر قابــل 
کارگــر، هــم بــه نفــع  کــه ایــن مســأله در نهایــت هــم بــه نفــع  کــرد  کــرده و از ایجــاد ناتوانــی دائمی کارگــر جلوگیــری  درمــان ممانعــت 

کارفرمــا و هــم بــه نفــع ســالمت جامعــه خواهــد بــود. 
کار و مــاده 88 قانــون تامیــن  کــه انجــام معاینــات دوره ای بــه عنــوان یــک اصــل قانونــی در مــاده 92 قانــون  بــه همیــن دلیــل اســت 

کارگــران می باشــند.  کارفرمایــان موظــف بــه فراهــم نمــودن تمهیــدات الزم بــرای انجــام ایــن معاینــات در  اجتماعــی ذکــر شــده و 
کار ـ کلیــه  واحدهــای  موضــوع  مــاده  85 ایــن  قانــون  کــه  شــاغلین  در آنهــا بــه  اقتضــای  نــوع  کار در معــرض  بــروز   مــاده  92 قانــون 
ــار توســط   ــرای  همــه  افــراد مذکــور پرونــده  پزشــکی  تشــکیل  دهنــد و حداقــل  ســالی  یــک  ب کار قــرار دارنــد بایــد ب بیماریهــای  ناشــی  از 

کــز  بهداشــتی  درمانــی  از آنهــا معاینــه  و آزمایش هــای  الزم  را به عمــل  آورنــد و نتیجــه  را در پرونــده  مربــوط  ضبــط  نماینــد.  مرا

معاینات پزشکی پرسنل

لــذا کارخانــه ســیمان نیــزار قــم در راســتای تعهــد بــه الزامــات مــاده 85 و 92 قانــون کار و مــاده 88 قانــون تامیــن اجتماعی 
و در راســتای ســامتی پرســنل بــه صــورت ســالیانه معاینــات دوره ای را توســط شــرکت هــای ذی صــاح انجــام و اقدامــات 

اصاحــی الزم صــورت می پذیــرد. 

   HSE  اخبار
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تاریخچه
آلودگــی  منابــع  گســترش  و  توســعه 
شــدن  کوچــك  لــزوم  و  طــرف  یــک  از 
دیگــر  طــرف  از  دولــت  مســئولیت های 
کــه دردیــدگاه ســنتی در  گردیــد  موجــب 
ــور توســط دولــت تغییــری  ــه ام کلی انجــام 
ــه  گیــرد. در ایــن راســتا بـ اساســی صــورت 
موجـــب بنـــد الـــف مـــاده 61 قـــانون برنامــه 
مطــرح  پایــش  در  خوداظهــاری  چهــارم، 

گردیــد. 

الزامات قانونی 
برنامــه  قانــون   61 مــاده  الــف  بنــد   -
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  توســعه  چهــارم 

: هنگــی فر
دولــت مکلــف اســت طرح خوداظهـــاری 
کننـــده را آغـــاز  بـــرای پـــایش منـــابع آلـــوده 
نمایـد. کلیـه واحـدهای تولیـدی، خدماتی 

و زیــر بنایــی بایــد بــر اســاس دســتورالعمل 
سازمان حفاظـــت محـــیط زیســـت نسـبت 
بـــه نمونـــه بـــرداری و انـــدازه گیری آلودگی ها 
ــه  و تخریــب هــای خــود اقــدام و نتیجــه را ب
ســازمان مذکــور ارائــه دهنــد. واحـــدهایی 
کـــه تکـــالیف ایـــن بنــد را مراعــات ننماینــد، 
مشــمول مــاده) 30( قانــون نحــوه جلوگیــری 
 1374/3/2 مصــوب  هــوا  آلودگــی  از 

خواهنــد بــود. 
پنجــم  برنامــه   192 مــاده  ب  بنــد   -
کاهــش عوامــل  کشــور بــه منظــور  توســعه 
یســـت  کننــده و مخــرب محیــط ز آلــوده 
کلیـه واحـدهای بـزرگ تولیـدی، صـنعتی، 
عمرانـــی، خـــدماتی و زیربنایــی موظفنــد:
نســبت بــه نمونــه بــرداری و انــدازه گیــری 
یســت محیطــی خــود  آلودگــی و تخریــب ز
خــود  چارچــوب  در  را  نتیجــه  و  اقــدام 
محیــط  حفاظــت  ســازمان  بـــه  اظهــاری 

یســت ارائــه نماینــد.  ز
ک:  - تبصــره 4 مــاده 11 قانــون هــوای پــا
کلیــه مراکــز، واحدهــای صنعتــی و تولیــدی 
مکلفنـــد  ســـازمان  تشــخیص  حســب 
گیــری  نســـبت بـــه نمونــه بــرداری و انــدازه 
آلودگــی هــوا، در فاصلــه زمانــی ممکــن و در 
چهارجــوب خوداظهــاری در پایــش اقــدام 

کننــد. 
در  قــم  نیــزار  ســیمان  کارخانــه  لــذا 
راســتای تعهــد بــه الزامــات قانونــی بــه منظور 
مخــرب  و  کننــده  آلــوده  عوامــل  کاهــش 
ــرداری و  ــه نمونه ب ــبت ب ــت نس ــط زیس محی
ــی  ــل زمان ــوا در فواص ــی ه ــری آلودگ اندازه گی
ســه ماهــه در چارچــوب خوداظهــاری در 
صــالح  ذی  شــرکت های  توســط  پایــش 
ســازمان محیــط زیســت )محیــط صنعــت 

می نمایــد.  اقــدام  پایــش(  ایمــن 

خوداظهاری در پایش آلودگی محیط زیست

تصاویر پایش آلودگی محیط زیستی )خوداظهاری(
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بازرسی فنی
اطمینــان از صحــت عملکــرد تجهیــزات بحرانــی از دیــدگاه ایمنــی یکــی از اصلی تریــن روش هــا در صنایــع بــرای پیشــگیری از بــروز 
کشــور مرکــز تحقیقــات و تعلیمــات  کار  حــوادث ناشــی از نقــص در تجهیــزات مــی باشــد، مطابــق الزامــات و آییــن نامــه هــای وزارت 
ــورت  ــه ص ــالیانه و ب ــی، س ــزات صنعت ــی( تجهی ــی ایمن ــالمت )گواه ــی س گواه ــورداری از  ــت برخ کار جه ــت  ــی و بهداش ــت فن حفاظ

ــرد.  کلیــه سیســتم هــا و تجهیــزات صنعتــی انجــام پذی ادواری می بایســت بازرســی ایمنــی و اندازه گیری هــای مناســب جهــت 
گواهینامــه  شــرکت ســیمان نیــزار قــم توســط شــرکت های بازرســی فنــی صالحیــت دار اقــدام بــه بازرســی فنــی تجهیــزات ذیــل و اخــذ 

ســالمت فنــی بــه صــورت دوره ای می نمایــد:
- بازرسی فنی از جرثقیل متحرک  - بازرسی فنی از جرثقیل های سقفی    

- بازرسی فنی از تجهیزات تحت فشار )مخازن(  - بازرسی فنی از Man Basket حمل نفر    
- بازرسی فنی از تجهیزات باربرداری 

بازرسی فنی جرثقیل موبایل 10 تن

بازرسی فنی من بسکت

ک بازرسی فنی لیفترا

بازرسی فنی جرثقیل های سقفی

بازرسی فنی مخازن تحت فشار

بازرسی فنی ابزارآالت

   HSE  اخبار



9ســامت منابع انســانی، مهترین هدف HSE شــرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار است. دوره اول، شماره 1، آبان 98

HSE امه صل�ن �ن

ارت سنجی
ــز  ــع و نی کلیــه صنای ــرای  ــه ب ک کارگاه هــا  ــا مــاده 22 آییــن نامــه حفاظتــی تاسیســات الکتریکــی  ــق ب ــم مطاب ــزار ق ــه ســیمان نی کارخان
گیــری و اخــذ  کار نســبت بــه انــدازه  ســاختمان های مســکونی و تجــاری الزامــی می باشــد ســالیانه از شــرکت های ذی صــالح اداره 

گواهــی ســالمت اقــدام می نمایــد. 
)مــاده 22 - کارفرمــا مکلــف بــه اخــذ تأییدیــه ســالیانه صحــت عملکــرد سیســتم اتصــال به زمیــن )الکترود ارت-دســتگا ه هــا- همبندی ها 

و دیگــر تجهیــزات و متعلقــات( از وزارت کار و امــور اجتماعــی می باشــد.(

)PPE( لوازم حفاظت فردی
شــرکت ســیمان نیزار قم مطابق ماده 91 و 85 قانون کار به منظور تأمیـــن و ارتقاء ســطح ایمنی و ســالمت نـــیروی کار و همچنین صیانت 
نیروی انســانی و منابع مادی کشــور در راســتای پیشــرفت تکنولوژی و ایمن ســازی محیط کارگاه ها و به منظور پیشــگیری از حوادث منجر 
بــه صدمــات جانــی و خســارات مالــی اقــدام بــه تدویــن ماتریــس لــوازم حفاظــت فــردی نمــوده و مطابــق آن وســایل حفاظــت فــردی مناســب 
و متناســب بــا شــغل افــراد از شــرکتهای معتمــد مرکــز تحقیقــات و تعلیمــات حفاظــت فنــی و بهداشــت کار خریــداری شــده، پرســنل نیــز در 

خصــوص نحــوه اســتفاده از ایــن وســایل آموزش هــای الزم را فــرا گرفتــه و وســایل بــر حســب نیــاز پرســنل تحویــل می گــردد. 

  HSE  اخبار  
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 PERMIT TO WORK پرمیت

کنتــرل  بــرای  کار ایمــن می باشــد و سیســتمی اســت  کار، مجــوز شــروع  پروانــه 
ــه  ــر پروان ــه عبــارت ســاده ت ک. ب ــا ــا خطرن کارهــای اجرایــی در شــرایط نامناســب و ی

کار از خطــرات وحــوادث می باشــد.  کار بــرای ایمــن ســازی محیــط 
واحــد HSE ســیمان نیــزار قــم بــه منظــور حصــول اطمینــان از برقــراری شــرایط 
کاری نســبت بــه تدویــن و جــاری  کاری از منظــر HSE در فعالیت هــای  مناســب 
کار شــماره IMSD18-33 اقــدام  کار، مجــوز شــروع بــه  ســازی روش اجرایــی پروانــه 
کلیــه پرســنل،  نمــوده اســت. همچنیــن طــی چندیــن دوره آموزشــی برگــزار شــده 
گرفتــه و خوشــبختانه صــدور پرمیــت در ســیمان نیــزار  فرآینــد صــدور پرمیــت را فــرا 

قــم بــه خوبــی بــه مرحلــه اجــرا در آمــده اســت. 

   HSE  اخبار
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ک  ــر اســـاس مـــاده 15 قانـــون هـــوای پـــا بـ
»شـــهرک هـــا، مراکـــز و واحدهـــای صنعتـــی، 
تولیـــدی، معدنـــی، خدماتـــی، عمومـــی 
کارگاهـــی جدیـــد االحـــداث مکلفنـــد  و 
بـــر حســـب اقلیـــم، حداکثـــر 10 درصـــد از 
فضـــای تخصیـــص داده شـــده جهـــت 
ایجـــاد  بـــه  را  مربوطـــه  واحـــد  احـــداث 
فضـــای ســـبز مشـــجر و غـــرس درختـــان 

مناســـب منطقـــه اختصـــاص دهنـــد. 
ــه  ــا توجـ ــت بـ ــط زیسـ ــت از محیـ حفاظـ
ـــداف  ـــز اه ـــازمان ج ـــن س ـــی ای ـــط مش ـــه خ ب
تعالـــی شـــرکت ســـیمان نیـــزار قـــم بـــوده 
ابتـــدای  همـــان  از  ســـیمان  شـــرکت  و 

راه انـــدازی بـــه ایـــن امـــر اهتمـــام داشـــته 
ســـبز  فضـــای  ایجـــاد  چنانچـــه  اســـت. 
توســـعه  کنـــون  تا و  آغـــاز  ســـال1386  از 
فضـــای ســـبز ادامـــه دارد. پایـــان هـــر ســـال 
زیـــادی  تعـــداد  درختـــکاری  روز  در  نیـــز 
کاشـــته  ـــداری شـــده و در آن روز  نهـــال خری
کل  می شـــود. در حـــدود 5. 6 هکتـــار از 
ســـبز  فضـــای  بـــه  کارخانـــه  مســـاحت 

اســـت.  یافتـــه  اختصـــاص 
نیـــز  آب  مصـــارف  کنتـــرل  جهـــت 
ــدود  ــده و حـ ــه شـ ــدات الزم اندیشـ تمهیـ
بصـــورت  ســـبز  فضـــای  از  هکتـــار   4
قطـــره ای آبیـــاری می گـــردد. اجـــرای ایـــن 

سیســـتم جهـــت الباقـــی فضـــای ســـبز نیـــز 
می باشـــد.  اقـــدام  دســـت  در 

 فضـــای ســـبز ایـــن شـــرکت از درختانـــی 
ــا،  ــر، اقاقیـ ــوت، عرعـ ــون، تـ یتـ ــون ز همچـ
قرمـــز( و  )ســـفید  تـــوت  انـــواع  ســـنجد، 
کاج، ســـرو  و تـــوت واژگـــون، انـــار، انـــواع 
کاســـیا، اوکالیپتـــوس و انجیـــر  و بیـــد، آ
نظیـــر  گلهایـــی  اســـت  شـــده  تشـــکیل 
گســـترده  ســـرو  پرورشـــی،  رز  داودی، 
ینتـــی،  )جونیپـــرس( ختمـــی، زرشـــک ز
میمونـــی  ابریشـــمی،  گل  رعنـــا،  آهـــار، 
ایـــن  نیـــز در فضـــای ســـبز  و محمـــدی 

شـــرکت بخوبـــی مشـــهود اســـت. 

محیط زیســـــــت
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 HSE کمیته تخصصی تشکیل 
کار به منظور  بر اساس ماده 93 قانون 
نظــارت  و  کارگــران  مشــارکت  جلــب 
حفاظــت  مقــررات  اجــرای  حســن  بــر 
و  کار  محیــط  در  بهداشــتی  و  فنــی 
پیشــگیری از حــوادث و بیمــاری هــا و 

آلودگی هــای  از  جلوگیــری  همچنیــن 
کارخانــه ســیمان  محیــط زیســتی، در 
نیــزار قــم بــه صــورت ماهیانــه مطابــق 
تقویــم تدویــن شــده، کمیتــه HSE بــا 
و  ســازمان  ارشــد  مدیریــت  حضــور 

کلیــه مــوارد  مدیــران واحد هــا تشــکیل و 
الزمــه  راهکارهــای  و  بحــث،   HSE
صورتجلســه ای  نهایــت  در  و  بررســی 
جهــت پیگیــری اقدامــات اصالحــی / 

می پذیــرد. صــورت  پیشــگیرانه 

   HSE  اخبار
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گذاری جوندگان  سم پاشی و طعمه 

موازیــن  رعایــت  و  کار  محیــط  بهســازی  راســتای  در  همــواره   HSE واحــد 
کــه توســط حشــرات،  کارخانــه جهــت مقابلــه بــا بیماری هایــی  بهداشــت در 
کاهــش و  جانــوران مــوذی و جونــدگان بــه انســان منتقــل می گــردد همچنیــن 
ــدگان مــوذی در تأسیســات و  یانهــای اقتصــادی ناشــی از حضــور جون کنتــرل ز
گــذاری علیــه جونــدگان  کانال هــای بــرق، ســالیانه اقــدام بــه ســم پاشــی و طعمــه 

می نمایــد. 

آموزش
فرهنگ ایمنی مجموعه پیچیده ای 
افــراد  رفتارهــای  و  دانــش  باورهــا،  از 
کــه آنهــا را در برابــر حــوادث  می باشــد 
مــی دارد.  نگــه  مصــون  خطــرات  و 
ایــن فرهنــگ می بایســت در ذهــن و 
فکــر پرســنل ایجــاد گــردد. بــه تعبیــری 
پرســنل بتواننــد قبــل از وقــوع حادثــه 
احتمــال وقــوع آن را پیــش بینــی کــرده و 
در هنــگام وقــوع بــا عملکــرد صحیــح،  

از بدتــر شــدن وضــع جلوگیــری نماینــد. 
آمــوزش در راســتای ایمنــی، بهداشــت 
و محیــط زیســت از اهمیــت بســیار 
باالیــی برخــوردار اســت چــرا کــه آمــوزش 
گاهــی افــراد را بــاال  صحیــح ســطح آ
بــرده و فرهنــگ ایمنــی را در بیــن افــراد 

گســترش و نهادینــه می ســازد. 
در  قــم  نیــزار  ســیمان   HSE واحــد 
راســتای اجــرای مــواد 85، 91، 193و 
196 قانــون کار نســبت بــه نیازســنجی 

آموزشــی دوره هــای ایمنــی، بهداشــت 
و محیــط زیســت اقــدام و بــا همــکاری 
بخــش آمــوزش واحــد منابــع انســانی 
نســبت بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
درون ســازمانی و برون ســازمانی مطابق 
بــا تقویــم آموزشــی اقــدام می نمایــد و 
ایــن مهــم در پرونــده پرســنلی نفــرات 

می گــردد.  درج 

  HSE  اخبار  
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مجموع آموزش های داخلی برگزار شده HSE  464 نفر ساعت می باشد. 
)دوره سه ماهه دوم سال 98(

HSE تصاویر برگزاری دوره های آموزشی درون سازمانی واحد

   HSE  اخبار



گذاری سیمان اسپندار است.  15عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه  دوره اول، شماره 1، آبان 98

HSE امه صل�ن �ن

شرایط اضطراری
ی توســط مــدرس  ی انفجــار و آتــش ســوز ی دوره آموزشــی ایمنــی و آتــش نشــانی و مانــور شــرایط اضطــرار برگــزار
ی و ســنجش  کارخانــه ســیمان نیــزار قــم جهــت مقابلــه بــا شــرایط اضطــرار آمــوزش ســازمان آتــش نشــانی در 

کارخانــه در مقابلــه بــا شــرایط اضطــرار . آمادگــی 

  HSE  اخبار  



گذاری سیمان اسپندار است.  عملکرد ایمن شما نشانه ی باور شما به این اصل در شرکت سرمایه  دوره اول، شماره 1، آبان 1698

HSE امه صل�ن �ن

حضور HSE  کارخانه سیمان نیزار قم در جلسات سازمان های ذینفع
)ارتباطات برون سازمانی(

جلسه آموزشی موازین بهداشت حرفه ای در 
معادن در مرکز  بهداشت استان قم

شرکت در جلسه مدیریت پسماند 
انجمن سیمان کشور

شرکت در جلسه آموزشی آئین نامه 
ایمنی برق ) برق منطقه ای تهران(

   HSE  اخبار
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آموزش های ایمنی بازدید کنندگان ) دانشجویان دانشگاه قم(

برگزاری دوره آموزشی مسائل حقوقی و حوادث ناشی از کار برای مدیران سازمان

  HSE  اخبار  
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   HSE  اخبار



استقرار 
تیم فوریت های 
پزشکی در زمان 
تعمیرات جهت 
آمادگی مقابله با 

شرایط اضطراری  

ساخت من بسکت استاندارد حمل نفر 
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  HSE  اخبار  



استفاده از جرثقیل 
استاندارد جهت 

نصب و  تعمیر 
سیستم های روشنایی

پایش و 
اندازه گیری 

)کلرسنجی آب آشامیدنی 
و  ثبت نتایج( 
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   HSE  اخبار



گواهی  استفاده از جرثقیل های دارای 
سالمت و بازرسی شده جهت انجام عملیات لیفتینگ
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  HSE  اخبار  
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جلسات HSE پیمانکاران

کار در محیط هــای پیمانــکاری بــه لحــاظ تنوع کار، حضور گروههای مختلف کاری 
ــا پتانســیل بــاالی وقــوع حــوادث  کار، ب کامــل بــا محیــط و شــرایط  و نیــز عــدم آشــنایی 
یســت محیطی همــراه اســت؛ از ایــن رو پرداختــن بــه موضوعــات  ایمنــی، بهداشــتی و ز
HSE در عملیــات پیمانــکاری اهمیتــی دو چنــدان می یابــد. لــذا واحــد HSE ســیمان 
کــردن پیمانــکاران در اجــرای ایــن  نیــزار قــم نســبت بــه تدویــن الزامــات HSE و متعهــد 
یابــی ماهیانــه عملکــرد پیمانــکاران و همچنیــن تشــکیل  الزامــات در قرارداد هــا و ارز
جلســات بــا پیمانــکاران و پیگیــری تعهــدات پیمانــکاران در قالــب قــرارداد بــه صــورت 

مســتمر اقــدام می نمایــد.

   HSE  اخبار
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بـــا گســـترش روز افـــزون جمعیـــت و 
ــای  ــفره آب هـ ــی سـ ــود آب و آلودگـ کمبـ
ک و محیـــط  زیزمینـــی و آلودگـــی خـــا
زیســـت، ضـــرورت تصفیـــه فاضـــالب و 
بـــاز چرخانـــی آب مصـــرف شـــده توســـط 
کـــه بـــرای  انســـان را ایجـــاب می کنـــد 
ایـــن مشـــکل موضـــوع تصفیـــه  حـــل 
فاضـــالب انســـانی مطـــرح می گـــردد. 

شـــرکت ســـیمان نیـــزار قـــم بـــا توجـــه بـــه 
ظرفیـــت 500 مترمکعبـــی تصفیـــه خانـــه 
کارخانـــه و حســـب  احـــداث شـــده در 
محیـــط  ســـازمان  کارشناســـان  نظـــر 
زیســـت اســـتان اقـــدام بـــه رفـــع عـــدم 
جزئـــی  مشـــکات  رفـــع  و  انطباق هـــا 
ـــا  ـــا ب تصفیـــه فاضـــاب انســـانی نمـــوده ت
اســـتفاده مجـــدد از فاضـــاب تصفیـــه 
شـــده در ز مینـــه آبیـــاری فضـــای ســـبز 
در  کوچکـــی  گام  بتوانـــد  مجموعـــه 

راســـتای اهـــداف محیـــط زیســـتی بـــردارد. 
 تشریح فرایند تصفیه فاضالب 

بـــه  ابتـــدا  در  انســـانی  فاضـــالب 
در  موجـــود  کشـــی های  لولـــه  وســـیله 
ســـاختمان ها وارد شـــبکه جمـــع آوری 
فاضـــالب شـــده و در ورودی ســـپتیک 
تانـــک فاضـــالب ابتـــدا از یـــک ســـبد 
در  و  می شـــود  داد  عبـــور  آشـــغال گیر 
گیـــری، دانه هـــای  کانـــال دانـــه  یـــک 
فاضـــالب  در  موجـــود  ماســـه  و  شـــن 
حـــذف می گـــردد و بوســـیله پمپ هـــای 
کـــش موجـــود در ایســـتگاه پمپـــاژ،  لجـــن 
بـــه داخـــل پکیـــج تصفیـــه فاضـــالب 
ـــا در مخـــزن  انســـانی هدایـــت می شـــود ت
تأثیـــر  تحـــت  هـــوازی،  بیولوژیکـــی 
فعالیـــت میکروارگانیزم هـــای هـــوازی 
ســـبب حـــذف آالینده هـــای موجـــود 
 COD و BOD کاهـــش در فاضـــالب و 

می گـــردد. 
ســـپس فاضـــالب وارد قســـمت تـــه 
لجـــن  لخته هـــای  و  شـــده  نشـــینی 
هوادهـــی  مخـــزن  در  شـــده  تشـــکیل 
در  جاذبـــه  نیـــروی  تاثیـــر  تحـــت 
ـــده  ـــین ش ـــه نش ـــینی ت ـــه نش ـــه ت حوضچ
و بـــه وســـیله ایرلیفـــت پمـــپ قســـمت 
ــن  ــره لجـ ــزن ذخیـ ــه مخـ ــن بـ ــازاد لجـ مـ
زمـــان  تـــا  آنجـــا  در  و  یافتـــه  انتقـــال 
تخلیـــه، نگهـــداری می شـــود. خروجـــی 
کنگـــره ای شـــکل  زالل از ســـرریز های 
کلـــر زنـــی شـــده  تـــه نشـــینی وارد قســـمت 
میکـــروب  و  عفونـــی  ضـــد  از  پـــس  و 
زدایـــی، از پکیـــج تصفیـــه فاضـــالب 
از طریـــق سیســـتم  و  انســـانی خـــارج 
ــای  ــره آب فضـ ــزن ذخیـ ــه مخـ ــاژ بـ پمپـ
ســـبز بـــا ظرفیـــت 15000 لیتـــری انتقـــال 

می شـــود.  پیـــدا 

کارخانه   اخبار  HSE  راه اندازی و بهره برداری از  تصفیه خانه فاضالب 
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نردبــان
فـرهنگ 
ایمنــــی

بهتریــن شــیوه درک فرهنــگ HSE خودمان 
اســتفاده از نردبــان فرهنــگ اســت. هــر مرحلــه 
فــرد  بــه  داری یکســری خصوصیــات منحصــر 
ــوده و در امتــداد ســطح قبلــی خــود می باشــد.  ب
کــه بــه  ایــن نردبــان همچــون نقشــه راهــی اســت 
 HSE مــا می گویــد ســازمان مــا از لحــاظ فرهنــگ
کــه بــه آنجــا  گرفتــه و مرحلــه بعــدی  کجــا قــرار  در 
خواهنــد رفــت چــه وقــت خواهــد بــود. پنــج پلــه 

ایــن نردبــان عبارتنــد از:
1- بیمارگونه

و  ایمنــی  بــه بهداشــت -  افــراد  ایــن ســطح  در 
محیــط زیســت بــی توجــه بــوده. تنهــا از قوانیــن 
متابعــت نمــوده وبه درســتی HSE را درک نکــرده اند. 

کنشی)انفعالی( 2-وا
گرفتــه  در ایــن ســطح ایمنــی تنهــا زمانــی جــدی 
می شــود که حادثه اشــتباهی رخ داده باشــد. افراد 
کی اســت(  جمالتی از قبیل )کســب و کار خطرنا
کــه حادثــه  و )بایــد مراقــب باشــید( یــا )افــرادی 
می بیننــد خــود را عامــل ایجــاد آن می باشــند( را 
بیــان می نماینــد. در ایــن ســطح مدیــران ایمنــی را 
کــه افــراد  جــدی می گیرنــد امــا احســاس می کننــد 

کننــد.  گفتــه انــد عمــل نمــی  کــه  بــه آنچــه 

3- حسابگر
در ایــن ســطح ســازمان داری سیســتم اســت. 
و  یافتــه  اســتقرار  موفقیــت  بــا   HSE مدیریــت 
گرفتــه می شــود تمرکــز  چــون HSE بســیار جــدی 
بــر آمــار و ارقــام می باشــد. داده هــا جمــع آوری 
یــادی  ز تعــداد  می شــوند.  تحلیــل  و  تجزیــه  و 

انجــام می شــود.  ممیــزی 
در ایــن ســطح هنــوز مــرگ و میــر رخ می دهــد و 
هنــگام وقــو ع مــرگ و میــر ســازمان دچــار تعجــب 

و شــگفتی می شــود. 

4- پیشگیرانه
ــه رخداد هــای گذشــته  ــر پای در ایــن ســطح HSE ب
ــر پیشــگیری از وقــوع  ــه تنهــا ب مدیریــت نمی شــود. ن
بلکــه  می شــود  تاکیــد  گذشــته  حــوادث  مجــدد 
اشــتباهات احتمالــی کــه در آینــده رخ می دهــد مورد 
توجــه قــرار می گیرنــد. در ســازمانهای دارای ســطح 
پیشگیرانه فرهنگ - افراد در HSE درگیر می باشند. 
 HSE در ایــن ســطح تعــداد افــراد شــاغل در زمینــه
کاهــش یافتــه و تنهــا نقــش مشــاور را دارنــد. بــا بــاال 
گاهی و اعتماد  رفتن ســازمان در این مرحله ســطح آ
نیز افزایش یافته و افراد بهتر و  راحت تر مســئولیت ها 

را می پذیرنــد. 

5-خالقانه
ســازمان های خــالق دارای اســتاندارد های بســیار 
باالیــی بــوده و ســعی دارنــد فراتــر از قوانیــن و مقــررات 
عمــل نماینــد. ایــن ســازمان ها در بــاره نقص هــای 
موجــود  بســیار رفتــار صادقانــه دارنــد و از نقص هــا 
بــرای  نــه  می نماینــد  اســتفاده  بهبــود  جهــت  در 
کار درســت را ندارنــد بلکــه  ســرزنش. آنهــا انتظــار 
انتظــار کار هــای بهتر را در ســر می پرورانند. مدیریت 
کــه کارکنــان بــه او اعتمــاد داشــته و مســائل  می دانــد 

ــا او در میــان خواهنــد گذاشــت.  را ب
http://www. abfaeng. ir : منبع
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ـــًا 90 درصـــد رویدادهـــای منجـــر  تقریب
مکان هـــای  در  کـــه  صدمـــات  بـــه 
قابـــل  می پیوندنـــد،  وقـــوع  بـــه  کاری 
پیـــش بینـــی هســـتند. احتمـــااًل همیـــن 
کـــه  نســـبت را می تـــوان در هـــر جایـــی 
پتانســـیل رویدادهـــای احتمالـــی وجـــود 
کارگیـــری  کـــرد. لـــذا بـــه  دارد، مشـــاهده 
کنترلـــی مناســـب اولویـــت  روش هـــای 
گفتـــه پیداســـت دانـــش  ویـــژه ای دارد. نا
موجـــود در صـــورت به کارگیـــری، جلوی 
تعـــداد زیـــادی از رویدادهـــای منجـــر بـــه 
گرفـــت. متاســـفانه  صدمـــات را خواهـــد 
کـــه  کـــه  عـــدم اســـتفاده از ایـــن دانـــش 
در آمـــار ســـالیانه صدمـــات بـــه وضـــوح 
اخیـــر  ســـالهای  در  اســـت،  روشـــن 
مصوبـــات قانونـــی بیشـــتر و شـــدیدتری را 

ایجـــاب نمـــوده اســـت. 
موضـــوع  ایـــن  نمونه هـــای  از  یکـــی 
آییـــن نامه هـــای حفاظـــت و بهداشـــت 
کـــه در راســـتای ماده هـــای  کار اســـت 
طـــرف  از  کار  قانـــون   86 و   85
شـــورای عالی حفاظـــت فنـــی وزارت کار 
و امـــور اجتماعـــی و همچنیـــن وزارت 
بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی 
کار (تهیـــه و بـــرای  )در امـــور بهداشـــت 
کارفرمایـــان ابـــالغ شـــده  اجـــرا بـــه تمامـــی 
اســـت. بـــه لحـــاظ اهمیـــت موضـــوع 
کار،  ایمنـــی و بهداشـــت و حفاظـــت 
ــن  ــه ایـ کاًل بـ کار  ــون  ــارم قانـ ــل چهـ فصـ

مقولـــه اختصـــاص یافتـــه اســـت. 
کار “ بـــرای  مطابـــق مـــاده 85 قانـــون 
صیانـــت نیـــروی انســـانی و منابـــع مـــادی 

ــه  ــتورالعمل هایی کـ ــور رعایـــت دسـ کشـ
از طریـــق شـــورای عالـــی حفاظـــت فنـــی 
)جهـــت تامین حفاظـــت فنـــی ( و وزارت 
بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی 
بیماریهـــای  از  جلوگیـــری  )جهـــت 
حرفـــه ای و تامیـــن بهداشـــت کار و کارگـــر 
و محیـــط کار( تدویـــن می شـــود، بـــرای 
کلیـــه کارگاههـــا، کارفرمایـــان، کارگـــران و 

کارآمـــوزان الزامـــی اســـت.”
کشـــورهای  در  دور  ســـالیان  از 
مختلـــف ضوابـــط و مقـــررات ایمنـــی 
الزم االجـــرا تصویـــب و بـــه مرحلـــه ی 
اجـــرا در آمـــده اســـت. از 1960 کشـــور 
نامه هـــا  آییـــن  وضـــع  شـــاهد  آمریـــکا 
کـــه  و قوانیـــن متعـــد الزم االجـــرا بـــوده 
دامنـــه وســـیعی از مســـائل مخاطـــره آمیـــز 

می دهنـــد.  پوشـــش  را 
مصوبـــه ایمنـــی و ســـالمت حرفـــه ای 
بـــا  خـــود  کـــه   )OSHA(  1970 ســـال 
همیـــن نـــام بعنـــوان ســـازمانی مســـتقل، 
ــه ای و شـــغلی را در  ــور ایمنـــی و حرفـ امـ
نظـــر داشـــته و از و احدهـــای تحـــت 
ــد،  ــکا می باشـ کار آمریـ ــش وزارت  پوشـ
کارگیـــری ایـــن  یـــک نمونـــه اســـت. بـــه 
مصوبـــه توســـط موسســـات فـــدرال یـــا 
ـــالوه  ـــی ع ـــی و محل ـــی ایالت ادارات ایمن
پیشـــرفت  زمینـــه  قبلـــی،  دالیـــل  بـــر 
ایمنـــی حرفـــه ای را هرچـــه بیشـــتر فراهـــم 

ــت.  ــرده اسـ کـ
کـــه OSHA توســـعه روشـــهای  از آنجـــا 
کاربـــرد  قابـــل اعتمـــاد بـــرای تضمیـــن 
ایمنـــی را ترغیـــب می کنـــد، می تـــوان 

کـــه ایـــن آییـــن نامه هـــا بـــر  انتظـــار داشـــت 
اجـــرای اصـــول و نـــکات ایمنـــی در کلیه 
کـــه اتفاقـــات مخاطـــره آمیـــز  مکانهایـــی 
در آن محتمـــل هســـتند، تاثیـــر بســـزایی 
ـــات  ـــال، الزام ـــن ح ـــا ای ـــد. ب ـــته باش داش
قانونـــی بـــه تنهایـــی نمـــی تواننـــد ایمنـــی 
را افزایـــش دهـــد. در بهتریـــن حالـــت 
بـــرای  مســـاعد  بســـتر  الزامـــات  ایـــن 
ـــه  مطالعـــه و بهبـــود روشـــهای رســـیدن ب
نقطـــه مطلـــوب را ایجـــاد می کننـــد. بـــه 
عبارتـــی تنهـــا دانســـتن قانـــون و الزامـــات 
آن بطـــور قطـــع ایمنـــی را بهبـــود نخواهـــد 
کـــه قانـــون بـــه طـــور  داد. بلکـــه الزم اســـت 
صحیـــح پیـــاده شـــود تـــا ایـــده اصلـــی بـــه 

منصـــه ظهـــور برســـد. 
گذشـــت  از  پـــس  و  همـــه  ایـــن  بـــا 
ابـــالغ  و  از تدویـــن  تقریبـــًا ســـه دهـــه 
ــی  کـ ــت حا ــتورالعملها واقعیـ ــن دسـ ایـ
ـــه ایـــن  کـــه میـــزان عمـــل ب از ایـــن اســـت 
انـــداز  چشـــم  کارگاههـــا  در  ضوابـــط 
را پیـــش رو  کننـــده  امیـــدوار  چنـــدان 
گـــذارد. امـــروزه چالشـــهای ایمنـــی  نمـــی 
از  و  نبـــوده  مدیـــران  اصلـــی  دغدغـــه 
گیریهـــا  اولویـــت باالیـــی در تصمیـــم 
کارهـــا و  و برنامـــه ریزی هـــا در جریـــان 
فعالیتهـــا برخـــوردار نیســـت. لـــذا توجـــه 
اهمیـــت  ســـازی  فرهنـــگ  لـــزوم  بـــه 

کشـــور مـــا دارد.  بســـزایی در 
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امــروزه ایجاد محیطی بهداشــتی و ایمن 
ــه  ک ب ــا کنــار محیــط زیســت ســالم و پ در 
منظــور برقــراری ســالمت و تأمیــن امنیــت 
الینفــک  و  ضــروری  جــزء  جامعــه  افــراد 
گرفتــه اســت و بــر ایــن  زندگــی بشــری قــرار 
افــراد جامعــه در جهــت  اســاس تمامــی 
نظــام  بهبــود مســتمر  و  توســعه  اســتقرار، 
 )Health( بهداشــت   ،)Safety( ایمنــی 
 )Environment( یســت  ز محیــط  و 
مســؤل خواهنــد بــود. HSE جنبه هایــی 
از مدیریــت جامــع ســازمانی )از جملــه 
کــه خــط مشــی  طــرح ریــزی( می باشــد 
یســت  ز محیــط  و  ایمنــی  بهداشــت، 
و  داده  اســتقرار  و  توســعه  را  ســازمان 
گذشــته های  از   .)1( می نمایــد  حفــظ 
بــوده  مطــرح  ســوال  ایــن  همــواره  دور 
تحــت  و  چگونــه  انســانها  رفتــار  کــه 
چــه عواملــی شــکل می گیــرد؟ چگونــه 
می تــوان رفتارهــا را تغییــر داده یــا اصــالح 
ــه  ــوزش ب ــا آم ــا ب ــرد تنه ــار ف ــا رفت ــود؟ آی نم
ــا عواملــی اجتماعــی  ــد؛ ی او تغییــر می یاب
در ایــن تغییــر رفتــار نقــش مهــم تــری ایفــا 
ــوال  ــن س ــر ای ــارت دیگ ــه عب ــد؟ ب می کنن
کــه آیــا فــرد بــر ســازمان و  مطــرح اســت 
عکــس،  بــر  یــا  و  دارد  اولویــت  جامعــه 
اولویــت  افــراد  بــر  ســازمان  و  جامعــه 
ــا اصــوال شــکل ســومی مطــرح  داشــته و ی
می باشــد؟ در حیطــه رفتــار بهداشــتی، 
نیــز   )HSE( محیطــی  یســت  ز و  ایمنــی 
اســت.  مطــرح  ســواالت  ایــن  تمامــی 
بــه تعبیــر دیگــر میتــوان چنیــن پرســش 
رفتارهــای  در  اصلــی  نقــش  کــه  نمــود 
محیطــی  یســت  ز و  ایمنــی  بهداشــتی، 
کارکنــان، خــود آنــان هســتند یا سیاســتها 
و خــط مشــی ســازمان نقــش اساســی تری 

را ایفــا می کننــد؟ بــه دیگــر ســخن، بــرای 
مدلهــای   ،HSE فرهنــگ  مهندســی 
یــا  ترنــد  مناســب  رفتــار،  تغییــر  فــردی 

نگــر؟)2(.  اجتمــاع  مدلهــای 
بــرای  تــالش  و چگونگــی  نــوع  امــروزه 
کاهــش  کار و  کنتــرل حــوادث ناشــی از 
ک آن، تغییــر شــکل قابــل  ابعــاد وحشــتنا
طــوری  بــه  اســت.  یافتــه  مالحظــه ای 
دســته  تالشــهای  بــه  فــردی  تدابیــر  کــه 
جمعــی، روشــهای بررســی حادثــه پــس 
گیرانــه،  بــه روشــهای پیــش  وقــوع آن  از 
وقــوع  از  قبــل  خطــر  پتانســیل  بررســی 
هزینه هــای  بــودن  اضافــی  تفکــر  و  آن 
آن  بــودن  آور  ســود  بــه  حــوادث  کنتــرل 
کنــار  تبدیــل شــده انــد. افــزون بــر ایــن در 
اقدامــات مذکــور، اغلــب قوانیــن ســخت 
بــه  دســتیابی  جهــت  نیــز  گیرانه تــری 
گردیــده اســت.  اهــداف یــاد شــده وضــع 
دالیــل  بــه  بنــا  وجــود  ایــن  بــا  ولــی 
شــغلی  حــوادث  آمــار  مختلــف، 
بــه طــور  همچنــان فاجعــه آمیــز اســت. 
جهانــی  بهداشــت  ســازمان  مثــال 
کار را بــه مثابــه یــک  حــوادث ناشــی از 
ــی در  ــت عموم ــوزه بهداش ــی در ح اپیدم
گرفتــه و آنــرا بــه عنــوان یــک عامــل  نظــر 
ــادی،  ــم اقتص ــیار مه ــور بس کت ــک فا یس ر
اجتماعــی  و  اقتصــادی  بهداشــتی، 
قلمــداد نمــوده اســت )3(. مضافًا بیشــتر 
کشــورهای پیشــرفته بــه ایــن نکتــه پــی 
کــه صرفــًا داشــتن سیســتمهای  بــرده انــد 
مناســب  و  فنــاوری خــوب  و  مدیریــت 
در  پایــدار  توســعه  بــه  دســتیابی  بــرای 
کافــی نیســت. در ایــن رابطــه  ایــن زمینــه 

: انــد  زیــر مطــرح شــده  ســئواالت 
الــف( چــرا بــا وجــود در اختیــار داشــتن 

عملکــرد  متنــوع،  سیســتمهای  تمــام 
افــراد بهبــود نمــی یابــد؟

ب( چــرا بــه رغــم وجــود تمــام امکانــات 
و  بروشــورها  هــا،  )کتابچــه  نوشــتاری 
موضــوع  بــا  مرتبــط  دســتورالعمل های 
کنتــرل  کار و روشــهای  حــوادث ناشــی از 
کــردن  کار  صحیــح  شــیوه  هنــوز  آن( 
ــه  ــه درســتی مشــخص نیســت؟ ب ــراد ب اف
ایــن ترتیــب امــروزه موضــوع فرهنــگ بــه 
کاهــش  کار جهــت  کلیــد اصلــی  عنــوان 
حــوادث ناشــی از آن مطــرح شــده اســت. 
ــز  ــوق، ایــن ســئوال نی ــا شــرح مطالــب ف ب
در  میتــوان  چگونــه  کــه،  اســت  مطــرح 
ــان  ــه بی ــرد؟ ب ک ــاد  ــر ایج ــراد تغیی ــار اف رفت
دیگــر، چگونــه میتــوان فرهنــگ صحیــح 
کــم  حا جامعــه  و  صنعــت  در  را   HSE

 .)4( نمــود؟ 
بــه رغــم مطالــب یــاد شــده بایــد بــه ایــن 
کــه هرچنــد افــراد نقــش  نکتــه توجــه شــود 
بســزایی در جامعــه، ســازمان و ارائــه رفتار 
ایفــا می کننــد؛ امــا ایــن رفتارهــا در بســتر 
جامعــه یــا ســازمان شــکل می گیــرد. بــه 
انســان  رفتارهــای  درک  دیگــر،  عبــارت 
گرفتــن محیــط، جامعــه و  ــدون در نظــر  ب

یــا ســازمان میســر نیســت. 
بــی تردیــد رفتارهــای بهداشــتی، ایمنــی 
ــه عنــوان  ــز ب و زیســت محیطــی )HSE( نی
پدیده هــای اجتماعــی در ســازمان شــکل 
گــر برنامه هــای مداخلــه ای،  می گیرنــد و ا
و  سیســتماتیک  غیــر  مــوردی،  بصــورت 
بــدون توجــه و شــناخت فرهنگ ســازمانی 
کــردن  تلــف  جــز  حاصلــی  گــردد،  اجــرا 
وقــت، بودجــه و نیــروی انســانی نخواهــد 

 .)2( داشــت 
موفقیــت  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
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ی  نیــرو بهداشــت  و  ایمنــی  فراینــد 
بــه ارتقــاء ایمنــی و بهداشــت  انســانی، 
بــه  و  بنــام جامعــه  تــری  بعــد وســیع  در 
یعنــی  آن  پذیــرای  نهــاد  در  عبارتــی 

می شــود.  متبلــور  انســانی  ی  نیــرو
فرهنــگ HSE زیــر مجموعــه فرهنــگ 
از  اســت  عبــارت  و  بــوده  ســازمانی 
گروهــی،  فــردی،  ارزش هــای  مجموعــه 
الگوهــای  و  قابلیت هــا  نگرش هــا، 
و  خط مشــی  ایجــاد  تعهــد  کــه  رفتــاری 
برنامه هــای HSE یــک ســازمان را تعییــن 

 . یــد می نما
ایمنــی،  فرهنــگ  یابــی  ارز رو،  ایــن  از 
و   )HSE( یســت  ز محیــط  و  بهداشــت 
بررســی نقــاط ضعــف و قــوت آن در یــک 
ارتقــاء  جهــت  راهــکار  ارائــه  و  ســازمان 
یســت  ز محیــط  و  ایمنــی  و  ســالمت 
اقــدام و ابــزاری مهــم بــرای محقــق شــدن 

کار  کاهــش آمــار حــوادث  و دســتیابی بــه 
می شــود.  تلقــی 

واحــد HSE کارخانــه ســیمان نیــزار قــم 
 HSE یابی ســطح فرهنگ در راســتای ارز
ســازمان نســبت بــه تدویــن دســتورالعمل 
بــرای  و  اقــدام  کتیــو  پرا شــاخص های 
یابــی شــاخص جــو ایمنــی در میــان  ارز
شــماره  پرسشــنامه  از  کلیــدی  پرســنل 
ایــن  و  نمــوده  اســتفاده   43-F18
کــه از نــوع خوداجرایی-نیمــه  پرسشــنامه 
 43 و  حیطــه   9 شــامل  اســت  نظارتــی 
 Likert کــه در مقیــاس ســؤال می باشــد 
5 درجــه ای )کامــاًل مخالفــم، مخالفــم، 
کامــاًل موافقــم(  نظــری نــدارم، موافقــم و 
کّمــی می شــود.  تکمیــل و نتایــج حاصــل 
گانــه مــورد بررســی در ایــن  حیطه هــای نــه 
پرسشــنامه عبارتنــد از: تعهــد مدیریــت 
)7 ســؤال(، ارتباطــات )5 ســؤال(، تقــدم 

مقــررات  و  قوانیــن  ســؤال(،   4(  HSE
 6( حمایتــی  محیــط  )3ســؤال(،   HSE
ســؤال(، مشــارکت در HSE )3 ســؤال(، 
 HSE بــه  نیــاز  و  پرســنل  اولویت هــای 
یســک)4  ر از  پرســنل  )5 ســؤال(، درک 
نتایــج  ســؤال(  کار)6  محیــط  و  ســؤال( 
زیــر  شــرح  بــه  یابــی  ارز ایــن  از  حاصــل 

می باشــد:
یابــی انجــام شــده در 9  نتیجــه: در ارز
حیطــه ســازمان در بخــش )جــو ایمنــی 
کل نیــز  گرفــت. در نمــره  متوســط ( قــرار 
بــا نمــره 64. 39 دربخــش )جــو ایمنــی 
گرفــت. کــه می بایســت  متوســط ( قــرار 
برنامــه ریزی هــای الزم جهــت ارتقــاء جــو 
بــاال(  ایمنــی  بــه )جــو  ایمنــی و حرکــت 

انجــام پذیــرد. 
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کشــور  چنــدی اســت بحــث زلزلــه در 
نگرانــی  دنبــال خــود  بــه  و  مــا داغ شــده 
هایــی در دل همــه انداختــه اســت. ایــن 
موضــوع در برخــی از  شــهرهای بــزرگ مثــل 
کالن شــهر تهــران، تبدیــل بــه یــک موضــوع 

پیچیــده و مبهــم شــده اســت. 
مهیــب  ای  زلزلــه  اســت  قــرار  اینکــه 
نــه  یــا  بزنــد  هــم  بــر  را  شــهر  ایــن  آرامــش 

نیســت.  بحــث  موضــوع 
ــم و  ــری نداری ــه خب ــوع زلزل ــان وق ــا از زم م
هنــوز بــه درجــه ای از تکنولــوژی دســت 
کــه زمــان دقیــق و محــل وقــوع  ــم  نیافتــه ای
کــه مهــم  کنیــم. آنچــه  زلزلــه را پیــش بینــی 
اســت، آن اســت کــه بــرای اینکه از شــدت 
پیامدهــای وقــوع زلزله بکاهیم قبل، حین 
و بعــد از زلزلــه چــه اقداماتــی بایــد انجــام 
کــه  دهیــم. در ایــن مقالــه بــه ایــن موضــوع 
زلزلــه چیســت و چگونــه بوجــود مــی آیــد 
نمــی پردازیــم و اکتفــا می کنیــم بــه موضــوع 

ــل آن.  مهــم آمادگــی و واکنــش در مقاب

نکات ایمنی قبل از وقوع زلزله
وقــوع زلزلــه قابــل پیــش بینــی نیســت، 
پــس بهتراســت قبــل از وقــوع آن بــه نــکات 

کنیــم: زیــر توجــه 
مکانــی را در محــل زندگــی و خانــه خــود 
کنیــد تــا در هنــگام وقــوع زلزلــه  انتخــاب 

درآنجــا پنــاه بگیریــد. همچنیــن در هــر 
اتــاق نیــز یــک نقطــه را مشــخص 

خانــواده  اعضــای  تــا  کنیــد 
زمــان  نداشــتن  صــورت  در 

کافــی، ســریع در آنجا پناه 
بگیرنــد. 

کمــک هــای اولیــه 

و نحــوه امــداد رســانی را فــرا بگیریــد. 
زندگــی  محــل  بنــای  بــودن  محکــم  از 
خــود اطمینــان حاصــل کنیــد. اســتفاده از 
مصالــح مرغــوب در ســاخت ســاختمان و 
زیــر ســازی آن از نــکات مهم در اســتحکام 

ســاختمان اســت. 
ــد  کــه در آنجــا مــی خوابیــد نبای محلــی 
ســقف،  از  آویــزان  وســایل  لوســتر،  زیــر 
کنــار پنجــره، آینــه، کمــد و ســایر وســایل 

باشــد.  شــکننده 
وسایل سنگین و انباشته ای که ممکن 
اســت در هنــگام وقــوع زلزلــه ســقوط کننــد 

را در جــای خــود محکــم کنید. 
محلهــای امــداد رســانی آتــش نشــانی، 
محــل  نزدیــک  احمــر  هــالل  اورژانــس، 
ســکونت خــود را بیابیــد تــا در هنــگام وقوع 
کمــک  زلزلــه بتوانیــد بــه ســرعت از آنهــا 

بخواهیــد. 
امــدادی  هــای  ســازمان  تلفــن  شــماره 
 ،112 احمــر  هــالل   ،125 آتش نشــانی 
ــر  ــه خاط گاز 194 را ب ــداد  ــس 115، ام اورژان

ید.  بســپار
خانــه و امــوال خــود را در برابــر زلزلــه بیمــه 

کنید. 

بــرای  از مهندســین طــراح ســاختمان 
بررســی و مقــاوم ســازی ســاختمان خــود 

کمــک بگیریــد. 
کیف ایمنی تهیه کنید. همه باید کیف 
هــای ایمنــی داشــته باشــند. بــرای کیــف 
ایمنــی شــخصی بهتــر اســت از کوله پشــتی 
یــا کیــف های کوچک دیگر اســتفاده کنید 
زیــرا بــرای حمــل و نقــل راحــت تــر هســتند. 
ایــن کیــف هــا بــرای بیشــتر مــوارد اضطــراری 

مفیــد خواهنــد بــود. 
بعــد از یــک زلزلــه یــا بــالی دیگــر ممکــن 
ــرق، آب، حمــل و نقــل، سیســتم  اســت ب
هــای ارتباطــی و دیگــر سیســتم هــای مهــم 
بــرای چنــد روز قطــع شــوند. ســتادهای 
ــت  ــن اس ــا ممک ــتان ه ــوادث و بیمارس ح
تخریــب شــده و نتواننــد بــه موقــع به کمک 
شــما بیاینــد. دانســتن کمــک هــای اولیــه 
و داشــتن مــوارد حیاتــی، شــرایط را بــرای 
کــرده و باعــث می شــود در  شــما راحــت تــر 
مقابــل حــوادث آینده بهتر عمل کنیــد. در 
ایــن کیــف بایســتی مــوارد، بــرای ســه روز تــا 
یــک هفتــه موجــود باشــد. مــوارد مربــوط بــه 

کیــف ایمنــی :
نســخه های  یــا  بیمــه  دفترچــه  داروهــا،   ▪
دارویــی مهــم، نــام دکتــر و اطالعــات شــخصی
▪  فــرم رضایــت پزشــکی بــرای 

بستگان 

HSE  درخانه

ایمنی در برابر  زلـــــــزلـــــــــــــه
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دســتور  و  اولیــه  کمکهــای  جعبــه    ▪
آن العمــل 

▪  دستکش های کار )غیر الستیکی(
▪  ماسک ضد گردو غبار

▪ عینــک یــا لنزهــای یــدک بــه همــراه 
شستشــو محلــول 

▪ بطری آب
▪ ســوت )بــرای مشــخص کــردن محلتان 

بــه نیروهــای امــدادی(
▪  کفش های محکم

▪  پول اضطراری
▪  نقشه شهر

▪  فهرست تلفن مراکز اورژنس خارج از
منطقه شما

کالــری  ▪  غــذای فاســد نشــدنی بــا آب و 
یاد ز

▪  در باز کن
▪  فالشر با باطری اضافی

▪ موارد بهداشتی شخصی
▪ دستمال های مرطوب

مــداد  بــازی،  ماننــد  تفریحــی  مــوارد   ▪
عروســک افــزار،  نوشــت  رنگــی، 

بــرای  کــه  بهداشــتی خاصــی  مــوارد   ▪
شــما یــا دیگــر اعضــای خانــواده اتــان مانند 
ســالمندان، ناتوانــان، بچه هــای کوچک و 

ــت.  ــات الزم اس حیوان
▪  کیسه پالستیکی

▪  لباس های اضافی
▪  کپی کارت های شناسایی )گواهینامه 
و  شــغلی  شناســایی  کارت  رانندگــی، 

غیــره(
ایمنــی  کیــف  در  شــدنی  فاســد  مــواد 
جعبــه  وســایل  دارو،  آب،  غــذا،  شــامل 
ــاله  ــر س ــری را ه ــه،  و باط ــای اولی ــک ه کم

عــوض نمــا ییــد. 
نکات ایمنی هنگام وقوع زلزله

هنــگام وقــوع زلزلــه مــی بایســت اعتمــاد 
ــه رخ داد  ــه زلزل ک ــی  ــت زمان ــس داش ــه نف ب
گریــز از منــزل از آسانســور و  بــرای خــروج و 

پلــه هــا اســتفاده نکنیــد. 
اگــر هنــگام وقــوع زلزلــه در راه پله هســتید 
بــه ســمت بــاال یــا پــا ییــن نرویــد، بنشــینید 
گــردن خــود را توســط دســتهایتان  و ســر و 

بپوشانید. 
اگــر در رختخــواب هســتید تغییــر مــکان 
ندهیــد و از ســر خــود بــا قــرار دادن بالشــت 

کنیــد.  روی آن محفاظــت 
وســیله  یــا  میــز  خــود  نزدیکــی  در  اگــر 
محکمــی ماننــد تخــت داشــتید بــه زیــر آن 

برویــد و تــا اتمــام زلزلــه آنجــا بمانیــد. 
گــر بــه مــکان امنــی دسترســی نداریــد  ا
ــار  کن ــه  ــتید ب ــرو هس ــد راه ــی مانن ودر جای
دیــواری برویــد و بــه حالــت نشســته ســر 
ضمــن  و  کــرده  خــم  زانوهــا  طــرف  بــه  را 
ســر  پشــت  دســتهایتان  کــف  بــا  اینکــه 
ــا بازوانتــان ســر خــود را  گرفتــه ایــد ب خــود را 

کنیــد.  محافظــت 
ماننــد  عمومــی  هــای  مــکان  در  اگــر 
نمایشــگاه  یــا  و  هــا  فروشــگاه  ســینما، 
هســتید از هجــوم بــه ســمت درب هــای 
عــوض  در  و  کنیــد  خــودداری  خروجــی 
گوشــه بنــای آن ســاختمان رفتــه و از  بــه 
وســایل بــزرگ و ســنگین ماننــد قفســه هــا 

بگیریــد.  فاصلــه 
اگــر در مطــب دکتــر و یــا آزمایشــگاه هــا 
هســتید از مــواد شــیمیایی بــه ســرعت دور 

شــوید. 
اگــر در اتومبیل هســتید، ســرعت خــود را 

کاهــش داده و در یــک مــکان امــن متوقــف 
شــوید و در خودرو بمانید. فقط در هنگام 

ضــرورت از تلفــن اســتفاده کنید. 
گــر بیــرون از منــزل و یــا ســاختمان هــا  ا
هســتید از تیــر هــای چــراغ بــرق، درختــان 
کــه احتمــال ســقوط دارد  و هــر وســیله ای 
فاصلــه بگیریــد و بــه یــک مــکان آزاد بــا 

کمتریــن میــزان خســارت برویــد. 
کــه لــرزش هــا متوقــف شــود  تــا زمانــی 
درجــای خــود ثابــت بمانیــد و ســعی کنیــد 

راه نرویــد و ندویــد. 

نکات ایمنی پس از وقوع زلزله
حتــی شــدیدترین زلزلــه تاریــخ هــم چنــد 
ثانیــه بیشــتر طــول نمــی کشــد و چیــزی کــه 
بعــد از آن بــه چشــم مــی آیــد خرابــی هــای 

بــه بــار آمــده اســت، 
بــرای  حالــت  دو  زلزلــه،  از  بعــد 
ســاختمان ها و بنــا هــا رخ مــی دهــد. یــا 
ــه  ــر زلزل ــا در براب ــزد ی ــرو مــی ری ســاختمان ف

اســت.  کــرده  مقاومــت 
کارشناسان زلزله نگاری در باره نکات

کــرده انــد اگــر بعــد  ایمنــی زلزلــه توصیــه 
کــه تقریبــًا  از زلزلــه در ســاختمانی هســتیم 
کــرده اســت بهتــر  در برابــر زلزلــه مقــاوت 
ــرای چنــد روز  کنیــد. ب اســت آنجــا را تــرک 
کن شــویم چــون ایــن  در مــکان دیگــری ســا
کــه بعــد از زلزلــه پــس  امــکان وجــود دارد 
کامــل  لــرزه هــای آن باعــث فــرو ریختــن 

ســاختمان شــود. 
اخبــار دقیــق و موثــق را از طریــق رادیــو 
پیگیــری  کشــور  رســمی  رســانه های  و 

نمائیــد. 
نویسنده : مهدی باغنده 
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و  درســت  اســتفاده  کــه  جایــی  آن  از 
ــدار  ــرژی، متضمــن توســعه پای ــه جــا از ان ب
منابــع  اســت، حفــظ  هــر جامعــه ای  در 
صحیــح  مدیریــت  و  انــرژی  ارزش  بــا 
مصــرف آن یکــی از مهمتریــن موضوعات 
کشــورهای جهــان  کار تمامــی  در دســتور 
کلیــه سیاســتگذاران، دولتمــردان  بــوده و 
بــر  را   انــرژی  بخــش  دســت اندرکاران  و 
آن داشــته تــا چــاره ای جهــت رویارویــی 
و  مصــرف  یــه  بی رو افزایــش  مشــکل  بــا 
انــرژی  هزینه هــای  کنتــرل  نتیجــه  در 

بیاندیشــند.
کــه می توانــد  از مهمتریــن موضوعاتــی 
یــع تــا مصــرف انرژی  کل چرخــه تولیــد، توز
کنتــرل داشــته و بــه بهتریــن نحــو  را تحــت 
اســتفاده  گرانبهــا  منابــع  ایــن  از  ممکــن 
کــه امــروزه  نمــود» مدیریــت انــرژی« اســت 
مهمتریــن ابــزار جهــت مواجهــه بــا افزایــش 
بی رویــه مصــرف و جلوگیــری از هدررفــت 
بــه  و  اســتقرار  کــه  بطوری کــه  می باشــد، 
بهینه ســازی  متضّمــن  آن  گیــری  کار 
الگــوی  انتخــاب  بــه معنــای  و  مصــرف 
صحیــح و علمــی سیاســت های درســت 
بــر  کــه عــالوه  اســت  انــرژی  در مصــرف 
اســتمرار  بــر  تضمینــی  میتوانــد  اینکــه 
کاهــش  رشــد اقتصــادی باشــند، موجــب 
تخریــب منابــع انــرژی و نیــز کاهــش اثرات 
ســوء ناشــی از  اســتفاده ناصحیــح از آن 
گردنــد. بــر محیــط زیســت و جامعــه مــی 

بــه عبــارت دیگــر، بهینــه ســازی انــرژی 
کارگیــری پیشــرفته تریــن  بــه معنــای بــه 
نویــن  علــوم  از  اســتفاده  و  تکنولوژی هــا 
کــه متضمــن بیشــترین  مدیریــت اســت 
کمتریــن میــزان مصــرف انــرژی  بــازده یــاز 

باشــند و بــه تعبیــری دیگــر بهینــه ســازی 
ــگ  ــاد فرهن ــی، ایج گاه ــش آ ــرژی، افزای ان
صحیــح و در نتیجــه مدیریــت صحیــح 

ــت. ــرژی اس ــارف ان ــع و مص ــر مناب ب
پیاده ســازی  از  »مقصــود  همچنیــن 
مصــرف  مبنــای  بــر  مدیریــت  سیســتم 
انــرژی در بنگاه هــای اقتصــادی تولیــدی، 
توانمندســازی آن ســازمان ها بــرای ایجــاد 
سیســتم ها و فرآیندهــای ضــروری بــرای 
کارایــی،  انــرژی شــامل  بهبــود عملکــرد 

اســتفاده و مصــرف انــرژی اســت.
کــه  کــه در نهایــت می تــوان اشــاره نمــود 
کاهــش  بــه  سیســتم  ایــن  پیاده ســازی 
انتشــار گازهــای گلخانه ای، هزینــه انرژی 
محیــط  بــا  مرتبــط  پیامدهــای  ســایر  و 
نظام منــد  مدیریــت  طریــق  از  زیســت 

می شــود. منجــر  انــرژی 
پروژه هــای مدیریــت انــرژی می تواننــد 
کارآمــد  نا مناطــق  شناســایی  طریــق  از 
صرفــه  باعــث  الزم،  اقدامــات  انجــام  و 
گردنــد.  جویــی قابــل توجهــی در هزینه هــا 
کل انــرژی مــورد اســتفاده  کار مقــدار  ایــن 
را  شــرکت  یــا  ســایت  ســاختمان،  در 
کاهــش مــی دهــد و  بیــش از 35 درصــد 
ــرب  ــرات مخ ــا و اث ــه ه ــال آن هزین ــه دنب ب
کاهــش مــی یابــد. زیســت محیطــی نیــز 

▪  بخــش انــرژی ســیمان نیــزار قــم هــم بــا 
گاهــی بــه ایــن مــوارد ،چشــم انــداز هــای  آ
مدیریتــی در بخــش انــرژی را در آییــن نامه 
گنجانــده و در  مدیریــت مصــرف انــرژی 
کــردن  هــر ســال تــالش خــود را در نهادینــه 
گاهــی بخشــی واحــد هــای دیگــر بــرای  و آ
بهبــود وضعیــت مدیریــت مصــرف انــرژی 

کارخانــه انجــام داده اســت. در 

اقدامــات اصالحــی اجرایی مدیریت 
انــرژی در کارخانه ســیمان نیــزار قم 

1( اســتفاده از المپ هــا و پروژکتورهــای 
ال ای دی بــه جــای  در روشــنایی:

عــدد   80 تعــداد  منظــور  ایــن  بــرای   ▪
خریــداری  وات   150 دی  ای  ال  المــپ 
نصــب  کارخانــه  محوطــه  در  و  شــده 
گردیــد. بــا توجــه بــه اینکــه المــپ هــای 
قدیمــی 400 وات بــوده انــد،250 وات در 
هرکــدام و در کل 20000 وات صرفــه جویی 
معــادل  یــک ســال  در  کــه  اســت  شــده 
kwh 87600     و برابــر 7.5 میلیــون تومــان 

صرفــه جویــی شــده اســت.
 2( اســتفاده از شــمارنده هــای نجومــی بــه 

جــای فوتوســل هــا در روشــنایی کارخانــه:
تعــداد 15 عــدد شــمارنده نجومــی بــه 
ــک  ــه نزدی ک ــده  ــب ش ــل نص ــای فوتوس ج
2 ســاعت بهبــود در زمــان قطــع و وصــل 
روشــنایی را بوجــود مــی آورد و در ســال 
شــده  جویــی  صرفــه  تومــان  1.4میلیــون 

اســت.
در  قــدرت  از  تجــاوز  آیتــم  حــذف    )3
قبــوض بــرق بــا مدیریــت بهــره بــرداری از 

ســیمان: آســیابهای 
قــراردای  دیمانــد  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
شــرکت ســیمان نیــزار قــم، 15 مــگاوات 
ایــن  از  افزایــش  گونــه  هــر  باشــد  مــی 
بــرق  ســوی  از  ســنگینی  جریمــه  عــدد 
افــزوده  بــرق  قبــض  روی  بــر  ای  منطقــه 
بیــن  هماهنگــی  بــا  شــود.بنابراین  مــی 
همــه واحد هــا، مقــرر شــد بــدون دســتور 
کارخانــه از اســتارت همزمــان  مدیریــت 
هــر دو آســیاب ســیمان جلوگیــری شــود. 
کــه بــه طــور میانگیــن ماهیانــه 90 میلیــون 

مدیریت انرژی
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تومــان و ســالی 450 میلیــون تومــان صرفــه 
اســت. داشــته  بهمــراه  جویــی 

4( استفاده از درایو در فن الکتروفیلتر:
نصــب یــک موتــور و درایــو 400 کیلــووات 
کیلــووات    710  MV  ، موتــور  جــای  بــه 
 250 حــدود  کــه  الکتروفیلتــر  موتــور  در 
کیلــووات در ســاعت صرفــه جویــی برقــی 

بــه ارمغــان داشــت.
طــرح،  ایــن  دیگــر  بــزرگ  محاســن  از 
هــای  ورق  گــزاف  خریدهــای  حــذف 
از  همگــی  کــه  ســایش  ضــد  هاردوکــس 
خــارج تهیــه میشــود بــود. ورق هــای ضــد 
ســایش داخــل پــره هــای فــن الکترفیلتــر 
کنتــرل  کار  کــه باایــن  اســتفاده مــی شــود 
ــور بســیار بهتــر و در نهایــت  دور الکتروموت
کمتــر شــده  ســایش پره هــای فــن بســیار 
وتعمیــرات  کــوره  توقــف  هزینه هــای  و 
بــه  تعمیراتــی  پیمانــکاران  و  ســالیانه 
مقــدار قابــل توجهــی کاهــش یافته اســت. 
گــر هزینــه هــای انــرژی را در  ضمنــا فقــط ا
نظــر بگیریــم. طــی فقــط یــک ســال هزینــه 
250 میلیــون تومانــی صــرف شــده بــرای 

ایــن پــروژه بازگشــت خواهــد داشــت.
5( استفاده از درایو در کمپرسور شماره3:

کاهــش  کــه بــه میــزان 70 کیلــووات بــه 
کمــک نمــوده و بســیاری  ــرژی  مصــرف ان
از هزینــه هــای تعمیراتــی بــرق و مکانیــک 
کاهــش داده اســت. زیــرا هــوای فشــرده  را 
را بــه میــزان نیــاز سیســتم تولیــد می کنــد 
و بســیار نــرم و بــا تغییــر دور موتــور ، میــزان 
کــرده و دمپــر  یــاد  کــم و ز هــوای فشــرده را 
 61 ســالی  و  اســت  شــده  حــذف  هــوا 
میلیــون تومــان صرفــه جویــی و بازگشــت 

ــود. ــد ب ــم خواه ــال و نی ــرمایه 3س س

6( اســتفاده کــردن از طــرح های تشــویقی 
بــرق منطقــه ای تهــران جهــت شــرکت در 
طــرح هــای کاهــش اوج بــار و تعمیــرات 24 

ســاعته در تابســتان:
ــای  ــرکت در طرح ه ــا ش ــرژی ب ــش ان بخ
در  تهــران  منطقــه ای  بــرق  تشــویقی 
تابســتان 97 )تیــر و مــرداد( موفــق بــه اخــذ 
تخفیــف مالــی بــه ارزش یــک میلیــارد و 
ســیصد میلیــون تومــان شــده اســت. در 
ایــن طــرح بــا هماهنگــی کلیــه واحــد های 
کارخانــه تعطیــل شــده  درگیــر 75 درصــد 
ــد  ــالیانه نموده ان ــرات س ــه تعمی ــروع ب و ش
گرفتــن تخفیــف ســالیانه،  بــر  تــا عــالوه 
را  تابســتان  افزایــش 20 درصــدی فصــل 
هــم مدیریــت نمائیــم. کــه بــه ایــن طــرح، 
قــراردادی  قــدرت  بــار  کاهــش  طــرح 
کــه از  میگوینــد. ضمنــا در طــرح دیگــری 
یکــم تــا 15 شــهریور 97 اتفــاق افتــاد، طرح 
 75 توانســتیم  کــه  بــود  بــار  اوج  کاهــش 
کلیــه فعالیــت هــای شــرکت را در  درصــد 
ســاعات اوج مصــرف)17-13( کاهــش 
ــش اوج  ــالمت از چال ــه س ــم ب ــا ه ــم ت دهی
کنیــم و هــم از  بــار تابســتان ایــران عبــور 

یالــی بهــره منــد شــویم. تخفیفــات ر
هــای  دریچــه  نصــب  و  طراحــی   )7
هــوای داغ  مربــوط بــه آســیابهای ســیمان 
بــه صــورت الکترومکانیکــی و کاهــش هدر 

رفــت انــرژی حرارتــی:
چــرخ  مکانیکــی  دریچــه  دو  نصــب   
کــت هــای هــوای داغ  دنــده ای بــرای دا
آســیاب هــای ســیمان 1 و 2. ایــن دریچــه 
کنتــرل  ــاق  ــور ات ــه اپرات هــا ایــن امــکان را ب
می دهــد تــا براحتــی هــوای داغ را بــه داخل 
کند و در هنگام اســُتپ  آســیاب هدایت 

بــودن آســیاب دیگــر، دریچــه مربــوط به آن 
گــران  کنتــور  کارخریــد  را ببنــدد. در ادامــه 
گاز  ــرای ســوخت هــات  ــی ب قیمــت آلمان
کنتــرل  ســیمان و نصــب دریچــه هــای 
گاز ورودی بــه مشــعل  دقیــق بــر روی هــوا و 
کــه اپراتــور بــه راحتــی در  گــرم بــود  هــوای 
تمــام فصــول ســال مــی توانــد بــا تنظیــم 
ایــن دریچــه هــا مقــدار دمــای دلخــواه را 
در آســیاب هــای ســیمان بدســت آورد. بــا 
ایــن کارهــا میــزان 100 نرمــال متــر مکعب از 
گاز آســیاب های  مصرف ســوخت هــات 
ســیمان کاســته شــد. کــه در ســال نزدیــک 
جویــی  صرفــه  تومــان  میلیــون   87 بــه 

بهمــراه دارد.
ــای هــوا و  ــر و دریچــه ه 8( نصــب فلومت
گاز و هــوای  گاز مــورد نیــاز مشــعل هــات 
ــگ  ــیمان و مونیتورین ــای س ــیاب ه داغ، آس
کاهــش  کــردن آنهــا در اتــاق فرمــان بــرای 

هــدر رفــت انــرژی.
9( اســتفاده از روان آبهــای بــاران بــرای 
جــای  بــه  تولیــد  خــط  و  ســبز  فضــای 
اســتفاده از آب شــیرین و همچنین اســتفاده 
ــی و اســتفاده از  ــه آب صنعت ــه خان از تصفی

آن بــرای خــط تولیــد:
گاهــی بــه وجــود روان آبهــا و ســیالب  بــا آ
ســطحی  آبهــای  جاهایــی  در  فصلــی 
جمــع آوری شــده و توســط آبیــاری قطــره 
ای بــرای درختــان و فضــای ســبز اســتفاده 
ــب در  ــر مکع ــه 100 مت ــک ب ــه نزدی گردید.ک
مــاه صرفــه جویــی بهمــراه داشــته اســت

 10( اســتفاده از پیام هــای و آموزش هــای 
و  مجــازی  صــورت  بــه  انــرژی  همگانــی 

کاغــذی در تابلــو هــا.



استفاده از 
کتور  المپ ها و پروژ

های ال ای دی به جای  
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استفاده از 
شمارنده های نجومی 
به جای فوتوسل ها در 

روشنایی کارخانه

استفاده از درایو 
در فن الکتروفیلتر
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استفاده از درایو 
در کمپرسور شماره 3

نصب فلومتر و 
دریچه های هوا و گاز مورد 

نیاز مشعل هات گاز 
)هوای داغ( آسیاب های 

سیمان و مونیتورینگ کردن 
آنها در اتاق فرمان برای 
کاهش هدر رفت انرژی

بـا آ گاهـی بـه وجـود 
روان آبهـا و سـیالب 

فصلــی در جاهایــی آبهــای 
ســطحی جمـع آوری شـده 
و توسـط آبیـاری قطـره ای 

بـرای درختـان و فضـای سـبز 
اسـتفاده گردید
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مســابقه
1- به نظر شما عواملی که باعث ایمن شدن فعالیت کار در ارتفاع در فعالیت های کارخانه 

کدام است؟ می شود 

گاز چه مواردی باید رعایت شود؟ )ذکر حداقل 3 مورد(  2- برای ایمنی کپسول های هوا

3-  چه عواملی باعث ایجاد حادثه در محیط کارخانه می شود ؟ )ذکر حداقل 3 مورد(

به بهترین پاسخ های تشریحی به قید قرعه به 3 نفر هدایایی اهدا می شود. 
برندگان مسابقه در فصلنامه بعدی معرفی خواهند شد.

Mehdi.baghandeh@Espandar.com ارسال پاسخ به ایمیل نشریه

35ایمن کار کردن با تاش گروهی میســر می شــود’’ همه در این راســتا در شــرکت اسپندار کوشا باشیم. دوره اول، شماره 1، آبان 98

HSE امه صل�ن �ن



دوره اول، شماره 1، آبان 3698

HSE امه صل�ن �ن

HSE  کارکنان برتر
مطابــق دســتورالعمل تشــویق و تنبیــه بــه صــورت ماهیانــه ســه نفــر از پرســنل بــه عنــوان 
کمیته HSE مشــخص و در راســتای سیســتم انگیزشــی و فرهنگ  برترین های HSE در 

ســازی HSE، جوایــز ارزنــده ای اهــدا خواهد شــد.

علیرضا مرادی 
)واحد مکانیک(

تکنیسین تعمیرات

علی جابری 
)واحد مکانیک(

تکنیسین مکانیک

حسن صادقی
)واحد منابع انسانی(

خدمات

رحمان عبدالحسینی 
کیفی( کنترل  )واحد 

نمونه برداری آزمایشگاه

محمد حسن خوئینی 
)واحد تولید(

اپراتور آسیاب مواد

مهدی یاوری 
)واحد برق(

رئیس برق صنعتی

پرسنل برتر HSE )شهریور 98(

پرسنل برتر HSE )مهرماه 98(


