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چکيده
از آنجا كه بنادر نقش پررنگي در اقتصاد كشورها ايفا ميكنند ،برای صاحبان كاالها و خطوط كشتيراني بينالمللي حفظ و ارتقای ايمني
يك بندر اهميت بسيار زيادی در انتخاب آن بندر به عنوان مقصد ورودی كاال و شناور دارد .پايانههای نگهداری كاال به ويژه پايانههای
كانتينری ،به دليل تعداد زياد و شدت باالی حوادث ،يکي از كانونهای پرخطر بنادر محسوب ميشوند كه الزم است اقدامات مناسبي جهت
ارتقای ايمني آنها انجام گيرد .يکي از عوامل مهم در سيستم مديريت ايمني ،انتخاب روشي مناسب برای ارزيابي ريسكهای عملياتي موجود در
پايانههای كانتينری است .در اين پژوهش از روش  Port and Harbor Risk Assessment Base on Matrixكه روشي استاندارد و
بينالمللي و متناسب با مختصات كار و عمليات در بنادر و لنگرگاهها است ،استفاده شد.
پيشبيني ميشد عمده فعاليتهای اجرايي موجود در پايانه های كانتينری از منظر انساني دارای ريسكهای باالتر از محدوده قابلقبولاند
و ميتوان با اجرای الزامات قانوني ،ميزان اين ريسكها تا حد قابلقبول كاهش داد .پس از انجام تحقيق روشن شد بيش از  %75از ريسكهای
انساني موجود در پايانه كانتينری موردمطالعه (ريسك )1باالتر از محدوده قابلقبول ميباشند كه پس از اعمال الزامات قانوني و روشهای
مديريتي و مهندسي ايمني ،ريسك های موجود (ريسك )2به ميزان  %100به پائينتر از محدوده قابلقبول رسيد.
واژههاي كليدي :ريسك انساني  ،پايانههای كانتينری ،مديريت ايمني و .P & HRAM

 .1دانشگاه تهران ،دانشکده محيط زيست ،تهران ،ايرانgivehchi@ut.ac.ir ،
 .2دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد زاهدان ،دانشکده فني مهندسي ،گروه مديريت محيط زيست ()HSE
 .3دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد زاهدان ،دانشکده فني مهندسي ،گروه مديريت محيط زيست ()HSE
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 -1مقدمه
پايانههای نگهداری كاال ،به ويژه پايانههای كانتينری از محيطهای خطرناك بنادر محسوب ميشوند .تعداد زياد و همچنين شدت باالی
حوادث در مجتمع بندری شهيد رجايي كه بزرگترين بندر كانتينری كشور و يکي از بزرگترين بنادر كانتينری منطقه ميباشد ،نشانگر آن است
كه عواملي نظير تنوع در ابزار و تجهيزات مورداستفاده ،فراواني مشاغل و شاغلين ،تنوع سيستمهای كاری ،گستردگي و تنوع كاالهای وارداتي و
صادراتي ،حجم باالی ترافيك وسايل حملونقل ورودی و خروجي ،كار درشرايط و اوقات مختلف ،تنوع پيمانکاران و اپراتورهای متعدد بندری،
وسعت زياد محدوده كار و دشواری كنترل بر آنها ،ترمينالهای كانتينری واقع در اين مجتمع بندری را به يکي از كانون های پرخطر تبديل
كرده است.

ايمني را ميزان دوری از ريسك غيرقابلقبول ناشي از خطرات تعريف كردهاند .طبق اين تعريف هر چه تماس با خطرات كمتر شود ،ريسك
كاهش ،و در نتيجه ايمني ارتقاء مييابد .مديريت ريسك ،فرآيندی نظاممند و منطقي ،جهت شناسايي ،تجزيه و تحليل ،ارزشيابي ،كنترل،
اطالعرساني و پايش ريسك ناشي از فعاليتها ميباشد كه موجب دستيابي به يك توازن قابلقبول بين هزينههای يك حادثه و هزينههای
مربوط به تدابير پيشگيرانه برای كاهش ريسك وقوع حادثه ،ميشود .از اينرو ،برای مديريت ريسك خطرات بنادر ،بايد ريسكهای مرتبط با
فعاليتهايي كه در محدوده بنادر انجام ميشوند ،شناسايي ،تجزيه و تحليل و ارزيابي شود.
هدف از انجام اين پژوهش ارزيابي ريسك انساني موجود در پايانههای كانتينری بنادر است كه در اين رابطه دو سئوال مطرح شد )1( :آيا
خطرات شناساييشده در بخش منابع انساني ،دارای ريسكهای قابل قبول ميباشند؟ و ( )2آيا ريسكهای غيرقابلقبول شناساييشده ،از طريق
بهكار بستن شيوههای مديريتي (سيستم مديريت ارزيابي ريسك) قابل كاهش به حد قابلقبول ميباشد؟

 -2روش تحقيق
 -1-2روش و ابزار جمعآوري اطالعات
در تحقيق حاضر برای جمعآوری اطالعات ،عمدتاً از روشهای مطالعه كتابخانهای و مطالعات ميداني استفاده شد .در اين تحقيق از
اطالعات و آمار حوادث انساني به وقوع پيوسته در پايانه كانتينری سينا طي سال گذشته ،استفاده شد .اطالعات گردآوریشده در قالب يك
روش انتخابي ارزيابي ريسك ( )P & HRAMارزيابي شد و پس از تحليل وضعيت موجود پايانههای كانتينری و شناخت كامل از وضعيت و
نحوه اجرای فرآيندهای عملياتي و نوع مشاغلي كه توسط انسان در حال اجرا ميباشند ،نسبت به شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك عملياتي
اقدام شد و سپس با توجه به اطالعات بهدست آمده نسبت به اختصاص شدت و احتمال رخداد هر ريسك اقدام و پس از آن عدد و سطح هر
ريسك مشخص شد.

 -2-2محدوده مورد مطالعه
استان هرمزگان در حدفاصل بين مختصات جغرافيايي  25درجه و  2۴دقيقه تا  28درجه و  57دقيقه عرض شمالي و  53درجه و  ۴1دقيقه
تا  59درجه و 15دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ واقع شدهاست .اين استان حدود  70697هزار كيلومتر مربع مساحت دارد كه از اين
نظر هشتمين استان كشور ميباشد .هرمزگان از جهت شمال و شمال شرقي با استان كرمان ،غرب و شمال غربي با استانهای فارس و بوشهر
از شرق با سيستان و بلوچستان همسايه است و جنوب آن را آبهای گرم خليج فارس و دريای عمان در نواری به طول تقريبي  900كيلومتر
دربر گرفته است .بنا به سرشماری سال  ،1390جمعيت استان هرمزگان  1578183نفر ميباشد .بندرعباس بهعنوان مركز استان يکي از
شهرهای بزرگ ايران و مركز مهم فعاليتهای اقتصادی و تجاری ميباشد .اين شهر كه در قسمت انتهايي خليج فارس و در فصل مشترك
شاهراه خليج فارس و دريای عمان واقع شده است نقش مهمي در صادرات و واردات كشور ايفا ميكند .تأسيسات مهم دريايي و زيربنايي كشور
از قبيل بندر شهيد رجايي ،پااليشگاه نفت بندرعباس ،كارخانه آلومينيوم المهدی ،كشتيسازی خليج فارس ،فوالد و سيمان هرمزگان در اين
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شهر قرار دارند .بنادر و اسکلههای حوزه اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان بيش از  70بندر و اسکله با كاربردهای مختلف ،مانند بنادر تجاری
شهيد رجايي ،شهيد باهنر ،لنگه ،كيش ،بهمن قشم ،جاسك ،خمير ،تياب ،و ديگر بنادر و اسکلههای صيادی ،صنعتي ،تداركاتي ميباشد كه همة
آنها تحت نظارت اداره كل بنادر و دريانوردی استان هرمزگان مستقر در بندر شهيد رجايي فعاليت ميكنند.

 -3-2روش انجام پژوهش
دراين تحقيق ارزيابي ريسك به روش ) Port and Harbor Risk Assessment Base on Matrix (P&HRAMانجام شد .اين
روش ارزيابي ريسك شامل روشهايي است كه ريسكهای موجود در بنادر شناسايي ،و سيستم مديريت ايمني بهكار گرفتهشده و ريسكهای
شناساييشده را كنترل ميكند .در گذشته سيستمهای مديريت و قوانين ايمني بر حوادث رخداده و يا درسآموزی از نتايج حوادث واقعي بود،
حال آنکه امروزه از شيوههای فعال شناسايي و ارزيابي ريسك جهت يك سيستم مديريت ريسك استفاده ميشود و اين فعاليتها مطمئناٌ در
برگيرنده شناسايي خطرات ،كاهش ميزان و يا حذف آنها تا حد امکان در چرخه سيستم مديريت ريسك ميباشد .در سازمانها و شركتهايي
كه فعاليتهای عملياتي بندری و دريايي انجام ميدهند ،به دليل خسارات مادی و معنوی بسيار زياد ناشي از حوادث احتمالي ،مديريت ريسك
بيش از پيش اهميت مييابد .اين روش ارزيابي ريسك كه شناسايي خطرات و حتي ميزان پتانسيل ايجاد خطرات در موارد )1( :انساني (جاني)،
( )2زيستمحيطي )3( ،دارايي (تجهيزات ،تأسيسات ،ماشين آالت و  )...و ( )۴شركای تجاری بنادر (ذينفعان بندر) را شامل ميشود.
زماني كه يك ريسك شناسايي شد ،بايد ميزان شدت و احتمال وقوع آن نيز مشخص شود .بر اين اساس ريسك تركيبي از  )1( :تکرار
(ميزان شانس و يا احتمال وقوع) يك خطر واقعي و ( )2نتيجه (شدت و يا ميزان فشار) يك خطر واقعي و يا پتانسيل خطر ميباشد ،در واقع
ميزان احتمال وقوع يك حادثه ضريبي از ميزان احتمال وقوع آن در ميزان شدت و نتيجه آن ميباشد .در برخي موارد ريسك ها شامل ارتباط
سادهای بين شدت و احتمال وقوع خطر ميباشند ،اما در برخي مواقع اين رابطه از پيچيدگيهای خاصي نيز برخوردار است .بر اين اساس ،در
اين پژوهش از روش ارزيابي ريسك بنادر و لنگرگاهها به روش ماتريس  ،5×5استفاده شد.

شکل ( :)1ماتريس ارزيابي ريسك
ناحيهبندی صفحه ريسك در سلولهای قابل قضاوت و قابل رديابي ،ماتريس ريسك را تشکيل ميدهد .شکل باال نمونهای از تقسيمبندی
صفحه ريسك به كمك منحني های ريسك ثابت را نشان ميدهد كه در سه بخش ( )1ريسكهای قابلقبول )2( ،ريسكهايي كه تحت
شرايط خاص قابلقبولاند و ( )3ريسكهای غيرقابل قبول طبقهبندی شدهاند.

 -3تجزيه و تحليل دادهها
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 -1-3ساختار و ضوابط ارزيابي ريسك در بنادر
با استفاده روش ارزيابي ريسك  P & HRAMميتوان يك راهنما و قالب مناسب و سازگار برای ايجاد و استقرار سيستم ارزيابي ريسك
و مديريت ايمني تهيه كرد زيرا اين روش ،يك روش پيشنهادی استاندارد برای اصالح شرايط ارزيابي ريسك موجود در بنادر و لنگرگاهها است.
جدول ( :)1مقياس تکرار يا نرخ وقوع حادثه
رديف
F1
F2
F3
F4
F5

شرح طبق استاندارد
()AS/NZS 4360

رايج
محتمل
ممکن
غير محتمل
بعيد

تعريف
وقايعي كه يك بار در هفته تا يك بار در يك سال عملياتي رخ مي دهند
وقايعي كه يك بار در سال تا يك بار در هر  10سال عملياتي رخ مي دهند
وقايعي كه يك بار در هر  10سال تا يك بار درهر  100سال عملياتي رخ مي دهند
وقايعي كه در هر 100سال عملياتي كمتر از يك بار رخ مي دهند
وقايعي كه در هر  100سال عملياتي كمتر از يك بار در يك بندر در هر كجای دنيا رخ داده اند.
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جدول ( :)2مقياس ريسك بر حسب شدت تبعات به تفکيك جاني ،دارايي ،زيستمحيطي و ذينفعان بندر
رتبه

C0

C1

C2

جاني
ناچيز( :بدون
جراحت و يا با
جراحت جزيي)
جزيي( :همراه
با يك جراحت
كم)
متوسط( :چند
جراحت جزيي
يا يك جراحت
عمده)

دارايي

زيستمحيطي

ذينفعان بندر

(دالر نيوزلند)

(دالر نيوزلند)

(دالر نيوزلند)

ناچيز 0( :تا 10
هزار)
جزيي 10( :هزار تا
 100هزار)
متوسط 100( :هزار
تا يك ميليون)

C3

شديد( :چندين
جراحت عمده
يا يك مورد
مرگ)

شديد( :يك ميليون
تا  10ميليون)

C4

عمده( :مرگ و
مير زياد)

عمده( :ببيش از 10
ميليون)

ناچيز 0( :تا  10هزار)
جزيي :آلودگي كم
عملياتي ( 10هزار تا 100
هزار)
متوسط :آلودگي به
محدوده بندر يا لنگرگاه
محدود مي شود(100
هزار تا يك ميليون)
شديد :گسترش آلودگي به
خارج از محدوده بندر،
انتشار گاز يا نشت مواد
شيميايي (يك ميليون تا
 10ميليون)
عمده :كنترل آلودگي
نفتي نيازمند حمايت مالي
بين المللي ،انتشار وسيع
گاز و مواد شيميايي
(ببيش از  10ميليون)
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ناچيز 0( :تا  10هزار)
جزيي :افت شهرت بندر در جامعه و كاهش
موقت درآمد ( 10هزار تا  100هزار)
متوسط :افت شهرت بندر در سطح گسترده،
انسداد موقت ناوبری يا محدوديتهای
طوالني مدت ناوبری ( 100هزار تا يك
ميليون)
شديد :افت شهرت بندر در سطح كشور،
بسته شدن كانال دسترسي برای چند روز و
تأثيربر ترافيك بين بنادر ،احتمال از دست
دادن تجارت (يك ميليون تا  10ميليون)
عمده :افت شهرت بندر در سطح دنيا ،بسته
شدن بندر ،اختالل جدی در ناوبری و از
دست دادن جدی و طوالني مدت تجارت
(بيش از  10ميليون)

نيل به ريسك های كمّيشده مستلزم آن است كه عالوه بر نرخ وقوع حادثه ،نتايج و تبعات ناشي از آن نيز به صورت كمي تعريف شود .در سيستم مديريت
ريسك ،اين اثرات به چهار دسته ( )1خسارت به اشخاص (عواقب جاني) )2( ،خسارت به اموال ،كاالها ،تأسيسات ،تجهيزات و شناورها (خسارت به داراييها )3( ،خسارت
بر محيط زيست يعني پيامدهای ناشي از آلودگيهای زيستمحيطي به ويژه محيط زيست دريايي و اثرات نامطلوبي كه وقوع حادثه بر فعاليتهای يك بندر تأثير
ميگذارد( )۴خسارت بر ذينفعان بندر) تقسيم شده است .از ويژگي های بارز اين تقسيمبندی آن است كه عالوه بر تعاريف كيفي و قابلدرك در محيطهای بندری ،در
هر مورد خسارات را بصورت كمي و در قالب خسارات مالي بيان ميكنند.
در نهايت ،تعاريف كلي هر مورد بر حسب شدت و تأثير ،به عدد ترجمه شدند تا بتواند در ارزيابي ريسك توسط شركتهای بندری و شوراهای منطقهای مورد
استفاده قرار گيرد .محدوده اين اعداد بين صفر و  10است.
جدول ( :)3ماتريس عواقب ارزيابي ريسك در بنادر و لنگرگاهها

عواقب

C4

5

6

7

8

10

C3

۴

5

6

7

9

C2

3

3

۴

6

8

C1

1

2

2

3
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C0

0

0

0

0

0

F5

F4

F3

F2

F1

نرخ تکرار

پس از تبديل تعاريف به اعداد و با هدف كمك به اشخاص مسئول در تشخيص اهميت ريسكها و اولويتبندی روشهای كنترلي آنها ،اعداد به شش گروه
ريسكهای قابل اغماض ،ريسكهای پايين ،محدوده ريسكهای حداقل عملي قابلقبول ،ريسكهای باال ،ريسكهای عمده و ريسكهای خيلي باال تقسيم و به اين
شرح طبقهبندی شدند )1( :عدد  0و  1ريسكهای قابل اغماض ( )2( ،)Negligible Riskعدد  2و  3ريسكهای پايين ( )3( ،)Low Riskعدد  ۴و  5محدوده
ريسكهای حداقل عملي قابلقبول )۴( ،عدد  6ريسكهای باال ( )5( ،)Heightened Riskعدد  7و  8ريسكهای عمده ( )6( ،)Significant Riskعدد  9و 10
ريسكهای خيلي باال (.)High Risk

 -2-3نتيجه ارزيابي ريسك فرآيندهاي عملياتي موجود در پايانه كانتينري سينا
با عنايت به بررسيهای ميداني به عمل آمده در محوطههای عملياتي پايانه كانتينری سينا در بندر شهيد رجايي (بندر عباس) ،بر مبنای روش  P & HRAMبه
ارزيابي ريسكهای موجود پرداخته شد و عالوه بر مشخص كردن ارزيابي ريسك اوليه و تعيين عدد ريسك ارزيابيشده ،تصميماتي نسبت به اعمال اقدامات ،توصيهها و
روشهای مهندسي ايمني در خصوص ريسكهای شناساييشده ،صورت پذيرفت.
همانطور كه در جداول ( )6( ،)5( ،)۴و ( )7آمده است نتايج ارزيابي ريسك پس از ضرب كردن حاصل شدت پيامدها در احتمال وقوع حادثه ،جمعبندی شد .در
نتيجه ابتدا عدد ريسك هر شغل فرآيند عملياتي به دست آمد و سپس بر مبنای روش ارزيابي ريسك  P & HRAMنسبت به تعيين سطح هر ريسك اقدام شد ،كه
نتايج كلي آن به شرح جداول و نمودارها توضيح داده شده است.
جدول ( :)4تايج ارزيابي ريسك فرآيندهاي عملياتي پايانه كانتينري سينا در بندر شهيد رجايي
نتيجه ريسك
ريسك
اوليه
ريسك
ثانويه

تعداد
درصد
تعداد
درصد

قابل اغماض

پائين

حداقل قابل

باال

عمده

خيلي باال

(0و)1

(2و)3

قبول (4و)5

()6

(7و)8

(9و)10

0
0
0
0

۴
%11/۴
3۴
%97

5
%1۴/2
1
%3

18
% 51/۴
0
0

7
%20
0
0

1
%2/8
0
0
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ارزيابي ريسك كلي فرآيندهای عملياتي موجود در پايانه كانتينری سينا نشان داد كه در ارزيابي ريسك اوليه تعداد  35فرآيند عملياتي موجود ،تعداد  26فرآيند
(حدود  )%75از آنها باالتر از محدوده ميباشد و اين خود حکايت از محدوده پرخطر عملياتي و سطح ريسك باالی كار در اين محوطههای عملياتي دارد كه پس از
اعمال اقدامات كنترلي پيشنهادی و الزامات قانوني ايمني ،مشاهده شد كه تمامي فرآيندهای موجود ( )%100به سطح ريسك قابلقبول و پائين رسيدند و دارای شرايط
قابلقبولي از منظر ارزيابي ريسك شدند كه معنای آن اين است كه برای ادامه فعاليتها و اقدامات اجرايي مشکلي وجود نخواهد داشت .بر اين اساس ،تفسير نتايج در
مراحل مختلف فرآيندهای عملياتي بشرح جدول ( )5ميباشد.
جدول ( :)5نتايج حاصل از تفسير ارزيابي ريسك فرآيندهاي عملياتي
فرايندهاي
عمليات
كشتي
اسکله
محوطه
انبارداری
كشتي

نتيجه ارزيابي ريسك
ارزيابي ريسك

ارزيابي ريسك

اوليه(*)R1

اوليه(**)R2

%75
%75
%65
%۴0
%100

% 100
% 100
% 100
% 100
% 100

 در صد فرايندهای عملياتي موجود باالتر از محدوه حداقل قابلقبول
** درصد فرآيندهای عملياتي موجود در محدوده قابلقبول و پائين

جدول ( :)6نتيجه كلي ارزيابي ريسك مشاغل عملياتي پايانههاي كانتينري
نتيجه ريسك
ريسك
اوليه
ريسك
ثانويه

قابل

باال

عمده

تعداد

0

10

122

83

0

21

درصد

0

%۴/23

%51/6

%35/3

0

%8/8

تعداد

6

199

25

6

0

0

درصد

%2/5۴

%8۴/3

%10/59

%2/5۴

0

0

اغماض

پائين

حداقل

خيلي

قابلقبول

باال

ارزيابي ريسك كلي فرآيندهای عملياتي موجود در پايانه كانتينری سينا نشان داد كه در ارزيابي ريسك اوليه تعداد  236شغل عملياتي موجود ،تعداد  10۴فرآيند
(حدود  )%۴5از فرآيندهای عملياتي باالتر از محدوده حداقل قابلقبول ،و تعداد  122فرآيند در محدوده حداقل قابلقبول ميباشد ،و اين خود حاكي از محدوده پرخطر
عملياتي و سطح ريسك باالی كار در اين محوطههای عملياتي ميباشد كه پس از اعمال اقدامات كنترلي پيشنهادی و الزامات قانوني ايمني ،مشاهده ميشود كه تقريباٌ
تمامي فرآيندهای موجود (بيش از  )%90به سطح ريسك قابلقبول و پائين رسيدند و دارای شرايط قابل قبولي از منظر ارزيابي ريسك دارند و برای ادامه فعاليتها و
اقدامات اجرايي مشکلي وجود نخواهد داشت .بر اين اساس تفسير نتايج در مراحل مختلف فرآيندهای عملياتي بشرح جدول ( )7ميباشد
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جدول ( :)7نتايج حاصل از تفسير ارزيابي ريسك مشاغل عملياتي
فرايندهاي عمليات
برحسب شغل عملياتي

نتيجه ارزيابي ريسك
ارزيابي ريسك اوليه

كشتي 80
اسکله 30
محوطه 76
انبارداری 23
كشتي 27

(*)R1

ارزيابي ريسك

%37
%۴۴
%57
%۴0
%35

اوليه(**)R2

%97
%100
%96
%100
%100

* فرآيندهای عملياتي موجود باالتر از محدوه حداقل قابلقبول ميباشد.
** فرآيندهای عملياتي موجود در محدوده قابل قبول و پائين ميباشد.

 -4نتيجهگيري
در پاسخ به پرسش اول پژوهش يعني اين سئوال كه اصليترين خطرات انساني موجود در پايانه كانتينری سينا در بندر شهيد رجايي كدامند؟ همانطور كه در
مبحث روش ارزيابي ريسكهای عملياتي مشاهده شد ،ميتوان گفت كه اصليترين خطرات موجود در فرآيندهای عملياتي در بخشهای مختلف به اين شرحاند:
( )1در بخش فرآيند عمليات كشتي :سقوط اجسام سنگين ،اسپريدر گنتری كرين و درب انبار كشتي ،شکستگي و سقوط بوم جرثقيل ،وضعيت نامناسلب جوی،
وزن نامناسب كانتينر و واير اسپريدر ميباشد،
( )2فرآيند عمليات اسکله :گنتری كرين ،تجهيزات و ماشين آالت ،بار نامناسب ،بار معلق استوك ،تجهيزات ديگر ،تجهيزات و ماشينآالت و توزين نامناسب بار
ميباشد،
( )3عمليات محوطه :ريچ استاكر ،خودروهای متردد ،واير اسپريدر ،تجهيزات و ماشينآالت ،كانتينر كاالی خطرناك ،كار ناايمن و شرايط ناايمن و شرايط نامساعد
جوی ميباشد،
( )۴فرآيند عمليات انبارداری :باسکول جنب انبار ،قطار باربری ،وسايل نقليه عبوری ،ناهموار بودن زمين ،ليفتراك ،واير و زنجير فرسوده ،چيدمان نامناسب بار درون
كانتينر ،عدم وجود  ،MSDSليفتراك و ريچ استاكر يا تاپ ليفت ميباشد ،و
( )5فرآيند عمليات درب خروج :كانتينر ،خودروهای متفرقه متردد و خودرو حامل كانتينر ميباشد.
در پاسخ به سئوال دوم پژوهش يعني اين پرسش كه مؤثرترين شيوه اصالحي برای كاهش ميزان ريسك در پايانه كانتينری سينا در بندر شهيد رجايي چيست؟
پيشنهادات اقدامات ايمني جامع و كلي پس از ارزيابي ريسك به اين شرح ارائه ميشود )1( :شدت و احتمال وقوع شاخص مناسبي را برای تعيين اولويتهای خطر
فراهم ميكند .هرچه احتمال وقوع كوچكتر باشد خطر پذيرفتنيتر است )2( ،هر اندازه از عمر سيستم گذشته باشد انجام تغييرات برای كاهش ريسك آنها پرهزينهتر
ميشود .مجموعه اقدامات از لحاظ اولويتبندی مهماند )3( ،الزم است در طراحي تغيير ايجاد شود .برای كاهش ريسك اگر نتوان خطری را در هنگام طراحي حذف كرد
بايد ريسك ناشي از آن خطر به وسيله گزينههای مختلف تا سطح پذيرفتني كاهش يابد )3( ،بايد از تجهيزات ايمني در سيستم استفاده شود .اگر نتوان خطرات را حذف
كرد يا ريسك آنها را كاهش داد بايد با كاربرد كنترلهای مهندسي و ابزارهای ايمني خطرات را كاهش داد و بهتر است بازرسي دورهای در كاركرد و نگهداری ابزارهای
ايمني در نظر گرفته شود )۴( ،در صورتي كه كنترلها منجر به كاهش ريسك نشدند بايد ابزارهايي بهكار گرفته شود كه شرايط خطرناك شناسايي شود و با ايجاد عاليم
مناسب ،كاركنان از خطر آگاه گردند )5( ،بايد از روشهای كنترل مديريت و اجرايي مانند تدوين دستورالعملها و آموزش كاركنان استفاده شود ،اما با توجه به اينکه
معموال نرخ خطاهای انساني به عنوان مهمترين عامل بروز حوادث ،از نرخ وسايل الکترومکانيکي بيشتر است ،از اين اقدام كنترلي به عنوان كماثرترين وآخرين راه برای
كنترل خطرات استفاده ميشود )6( ،بايد مقداری از ريسك پذيرفته شود ،و ( )7الزم است ارزيابيهای تکميلي و بررسيهای كاملتر انجام شود و كاربرد روشهای
مکمل نيز تبين گردد.
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