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 حمل و نقل هفته ایمنی

 که رود یم شمار به اقتصاد ییربنایز یها بخش جمله از نقل و حمل

 یها مبادله هیپا و دهد یم قرار ریتاث تحت را یاقتصاد توسعه ندیفرآ

 بخش رو نیا از. است یاجتماع و یاقتصاد توسعه دیکل و یبازرگان

 رشد جوامع صیتشخ در یاصل یها مؤلفه از یکی دیبا را نقل و حمل

 و ها وهیش یتمام در نقل و حمل بخش متوازن شرفتیپ .دانست افتهی

 شیافزا به ها بخش توسعه ازین شیپ عنوان به آن از مناسب یبردار بهره

 زین یاجتماع و یاسیس توسعه ساز نهیزم و شود یم منجر یمل تیامن

 یها رساختیز یدارا افتهی توسعه یهاکشور امروزه. شد خواهد

 ،ییهوا یها عرصه انواع در یمنیا آن دنبال به و نقل و حمل مناسب

 و حمل به ها دولت توجه از نشان که هستند یلیر و ییایدر ،یا جاده

 ..دارد آن به یکاف اعتبار اختصاص و نقل

 طرف کی از که است نقل و حمل در رگذاریتاث و مهم عوامل از یمنیا

 باعث زین یطرف از و برد یم باال را کشور ینقل و حمل شبکه نانیاطم

 نیمهمتر عنوان به یانسان عامل انیم نیا در. شود یم یاقتصاد توسعه

 ازمندین نقل و حمل یمنیا رو نیا از دارد؛ نقش آن جادیا در مقوله

 . است جامعه در آن فرهنگ شدن نهینهاد و یمل یعزم

 

 سیستم مدیریت ایمنی

 مدیریت بحران

سیستم های قوی برای برنامه ریزی اضطراری، امری ضروری برای هر فرد موظفی می باشند و این سیستم ها باید اطالعات مورد نیاز 

اضطراری را پوشش دهند تا بتوان قابلیت برنامه ریزی طرح های اصلی و واکنشی خود را در برابر حوادث برای تامین خدمات 

اشاره کرد که مستقیما مربوط به ترتیبات واکنشی  smsاز موارد مهم دیگر می توان به آن دسته از جنبه های . بزرگ، ارائه دهند

 .اضطراری هستند، برای مثال می توان به آموزش برای موارد اضطراری و آزمایش طرح های اضطراری و اورژانسی، اشاره کرد

 راتییتغ تیریمد

 ییشناسا ند،یآ بوجود سازمان یها اتیعمل در است ممکن که را یدیجد ییها سکیر که باشد قادر که است مهم سازمان یبرا

 العمل دستور در مهم راتییتغ با رابطه در ازین مورد الزامات به توجه با دیبا دیبا دادن پاسخ و ییشناسا نیا که دهد پاسخ آنها به و کند

(EU) 2016/798 و CSM ونیسیکم ییاجرا قانون) سکیر یبررس و یابیارز یبرا (EU) 2013/402(، ستمیس. شود انجام 

SMS تیموقع در سکیر کنترل دیجد اقدامات کردن ییاجرا و ها سکیر نیا یابیارز یبرا ییها دستورالعمل که دهد نشان دیبا 

 دراز و یفور موقت، و یدائم ،یجزئ راتییتغ و توجه قابل یرهاییتغ سطوح و انواع تمام یازهاین نیا که. باشد یم مناسب، یها

 – ها العمل دستور - زاتیتجه – ها تیفعال یها نوع :شود اعمال این موارد در راتییتغ به دیبا نیا که. کند یم برآورده را، مدت

 مورد دقت با و مناسب یحالت در ها سکیر که بدهد را نیا اجازه دیبا ندیفرآ نیا. ها کنش برهم و ها تعامل  ای کارکنان - سازمان

 دیبا یاقدامات ، یمنطق یکنترل یبرا و مناسب یجا در و باشد، یم یسازمان و یانسان عوامل شامل حالت نیا که رندیبگ قرار یابیارز

 .گردند منظور

  کنترل و یاتیعمل یزیر برنامه

 که یاتیعمل یها سکیر از یمناسب درک کارکنان نکهیا نیتضم شامل ندهایفرآ نیا که دارد را ،SMS قیطر از یاتیعمل یها سکیر تیریمد یبرا مرتبط و مربوط یندهایفرآ که دهد نشان باید سازمان نیا

 ،یمنیا تیریمد ستمیس اسناد با مطابق ها سکیر نیا تیریمد یبرا را مناسب آموزش و تیصالح آنها نکهیا و هستند چگونه کنترل یها اسیمق نکهیا نیتضم نیهمچن و باشند داشته شوند، یم مواجه آن با

  که( یاضطرار و شده بیتخر ،یمعمول طیشرا گر،ید یعبارت به) متفاوت یاتیعمل طیشرا تحت مربوطه یازهاین با مطابق منیا صورت به ها رساختیز ای هینقل لیوسا که دهد نانیاطم دیبا سازمان. باشند داشته

 مواد انتقال مثل بخصوص یها نقل و حمل مانند) ییاستثنا طیشرا و( شود صادر مجوز نکهیا از قبل هینقل لیوسا اجرا حال در یرفتارها آزمون مثال عنوان به) یشیآزما اهداف یبرا ها ییدارا از استفاده شامل

 .   رندیبگ قرار استفاده مورد شود، یم( یا هسته

 عملکرد یابیارز

 یاستراتژ بتوان لیتحل آن با که باشد یم یاتیح SMS ضعف نقاط درک یبرا یمنیا تیریمد ستمیس عملکرد لیتحل و هیتجز. دهند یم انجام را شانیعملکردها چگونه که کنند یابیارز دیبا ها سازمان یتمام

 ریتصو یاول عنصر و المان دو بیترک. تیریمد یبررس و ،یداخل یها یبازرس دادن انجام ،SMS عملکرد بر نظارت: دارد وجود یاصل موضوع و المان 3 سه موضوع نیا یبرا. داد توسعه بهبود، جهت را ها

 .داد خواهد انجام را یکار چه یرهبر آمده، دست به اطالعات اساس بر که دهد یم نشان سوم المان و دهد، یم ما به را SMS عملکرد از یا یکل
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 است یمنیا یالفبا کار محل در بیترت و نظم



 زاتیتجه و ابزار آالت، نیماش یمنیا

 به که یصورت در زات،یتجه و آالتنیماش نیا با کار هرچند، ندارد؛ ییکارا شان،یبرا آنها بدون کار یهامحل. دارند کار و سر روزانه زات،یتجه و ابزار آالت،نیماش با که دارند وجود یاریبس کارکنان 

 :از عبارتند و دارند وجود یمتعدد بالقوه خطرات یکل طور به .باشدیم ریم و مرگ ای یجد یهابیآس جادیا لیپتانس یدارا نشود استفاده هاآن از درست طرز

 فشار تحت عیما و گاز با تماس - گرید یهایانرژ و سرما آتش، گرما، برق، با تماس - متحرک قطعات با تماس:   یمنیا مخاطرات 

 MSD ای کیارگونوم خطرات معرض در گرفتن قرار - لرزش ای /و تابش، مضر، یصدا معرض در گرفتن قرار - یکیولوژیب خطرات ای و مضر ییایمیش مواد با تماس :  یبهداشت مخاطرات

 الزام کی تنها یمنیا و بهداشت. باشدیم کارا و سودبخش کار محل کی یعبارت به من،یا طیمح کی:  بگذارند ریتاث شما کار و کسب بر توانندیم زاتیتجه و ابزار آالت،نیماش یمنیا چگونه

 ییهابیآس و اجتناب قابل تلفات با مرتبط یهانهیهز کاهش باعث که یمنیا و سالمت عملکرد بهبود با را خود شرکت ساالنه درآمد مجموعه دیتوانیم شما .است کار و کسب فرصت کی بلکه: ستین یقانون

 .دیگرد باالتر یوربهره به منجر تینها در و دیکن تیتقو شود،یم زمان دادن دست از به منجر که

 استفاده معرض در کارخانه در که یهرکس. باشند خطرناک توانندیم نشوند، گرفته بکار یدرست به که یصورت در کار، محل در موجود گرید زاتیتجه و آالتنیماش:  دیده انجام دیتوانیم یکار چه

 هنگام در کارکنان به که شده مطرح یگرید یهاراه نجایا در.شود داشته نگه روز به وستهیپ طور به اطالعاتش و ندیبب آموزش کامل طور به آنها، از استفاده منظور به یستیبا رد،یگیم قرار زاتیتجه نیا از

 .باشند امان در تا کندیم کمک آالتنیماش نیا از استفاده

 .باشند لغزش، بدون یسطح یدارا و همسطح دیبا هاکف باشد؛ روشن یخوب به و دهیکش جاروب نیهمچن و مرتب د،یدار نگه زیتم را کار محل -

 .اندگرفته قرار خوب یکار طیشرا در و خود محل در آنها ات،یعمل شروع از قبل که دیشو مطمئن د؛یبرندار را گاردها و محافظ یهادستگاه از کیچیه -

 .دیکن دنبال نمودن، میتنظ هرگونه ای و کردن، زیتم اقدام، هرگونه از قبل را زاتیتجه و آالتنیماش نگونهیا کردن قفل روند -

 .دینمائ میتنظ و یبررس یکار هر انجام از قبل را یمنیا یهادستگاه یتمام -

 .دیکن تن به یشخص محافظت مخصوص یهالباس شود،یم هیتوص شما به کارتان یهایازمندین نسبت به آنچه اساس بر -

 .باشد فشار اعمال به یازین نکهیا بدون باشند، دنیبر به قادر دیبا آنها باشند؛ زیت و زیتم هاغهیت و برش یابزارها تمام نکهیا از دیکن حاصل نانیاطم -

 .باشد موجود دستگاه اطراف در یکاف یفضا نکهیا از دیکن حاصل نانیاطم -

 .باشند شده بسته محکم نیزم کف به مطمئن کامال صورت به ثابت زاتیتجه تمام نکهیا از دیکن حاصل نانیاطم -

 .دیدار نگه دور متحرک قطعات همه و برش یهاغیت سر از را تانیهادست -

 .کند پرتاب هاغهیت و برش ابزار سمت به را شما تواندیم یناگهان خوردن سر د؛یزیبپره معمول ریغ حرکات از -

 .دیکن قطع را آن برق: دینکن ترک همراه بدون و کار حال در را دستگاه -

 .گردد یجد بیآس به منجر تواندیم نامعقول یهایشوخ(. دینکن پرت را اپراتور حواس تر،ساده عبارت به)دینکن منحرف را اپراتور توجه -
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 مرگبار ترین سوانح ریلی تاریخ جهان

 ۱۹۸۹ ژوئن ۴ ه،یروس اوفا، شهر شف،یکوب آهن راه

 کشته انیم در. گرفت را هیروس یاوفا شهر در گناهیب انسان ۵۷۵ از شیب جان که افتاد اتفاق انفجار و برخورد کی یط ،یلیر خطوط خیتار عیفجا نیبدتر از یکی

 کامال قطار دو. شد تیداه لیر سمت به آن عیما و شده سوراخ قطار عیما گاز یلوله ،۱۹۸۹ سال ژوئن ۴ در حادثه نیا یط. داشت وجود زین یاریبس کودکان شدگان،

 حاصل یجرقه و آهن وطخط یرو ینشت عیما گاز. کردند برخورد گریکدی به تمام سرعت با بودند، حرکت حال اهیس یایدر و نووسیبریسک شهر نیب که مسافر از پر

 یلومتریک ۴ یفاصله تا و ردخ را آشا شهر یهاخانه یهاشهیش تکه،تکه را قطار یهاواگن که بود نیسهمگ یقدربه انفجار نیا. شد بیمه یانفجار موجب قطار، ترمز از

 .ستین دست در حادثه نیا انیقربان تعداد از یقیدق آمار نبود، ییشناسا قابل شدگان کشته از یاریبس اجساد کهییجاآن از. کرد نیزم نقش را درختان یتمام آن، از

                                                                                                صرف هزینه جهت حفاظت و ایمنی یک نوع سرمایه گذاری است



 

کار طیمح بهداشت و یمنیا تیرعا یبرا نکته (۱۱) ازدهی  

 

 ) ادامه از شماره قبل ( دیکن یریجلوگ کار طیمح در مواد شدن یجار از - 4

 باشند زیتم دیبا باشد، چسبناک ای یاپارچه تواندیم که کار، طیمح یهاییرپایز

 به خطرناک مواد ترشح از کار نیا ،یگر یگفته به. شوند یدارنگه یخوببه و

 حاصل نانیاطم تا دیکن یبررس را هاییرپایز یهمه. کندیم یریجلوگ جاها ریسا

 .کندینم دایپ انتقال گرید یجاها به آنها قیطر از خطرناک مواد که دیینما

 یهاوتکلپر به یآلودگ انتقال از یریجلوگ یبرا نورتون، نظر به ن،یا بر عالوه

 مانه از دینبا هرگز مثال، یبرا. است ازین مکان هر یبرا جداگانه یسازپاک

 گرید یجا در شده استفاده روغن کردن پاک یبرا جا کی در که ییشوکف

 .نمود استفاده

 ،یصنعت بهداشت تست به است ممکن باشند، یسم مواد، اگر ،یگر یگفته به

 یسم مواد اب که یکارکنان: دیگویم آرنهولز. شود ازین استحمام و کار لباس رییتغ

 .بروند خانه به کار لباس با دینبا دارند کار و سر

 دیآور عمل به یریجلوگ اءیاش ختنیر از  - 5

 روکش ای محافظ لیر محافظ، تخته مثل ییهامحافظ که دارد اشاره یگر 

 نظر هب .کنند یریجلوگ زاتیتجه ای کارکنان یرو بر اءیاش ختنیر از توانندیم

 :از عبارتند راهکارها ریسا ،یمنیا مشاور ،(Paul Errico) کویار پائول

 دیکن استفاده انباشت یجعبه از  •

 دیده قرار زیم یرو درست را ابزار و مواد  •

 دیبگذار نییپا یهاقفسه در را نیسنگ اءیاش  •

 دیده قرار زیم یلبه از دور را زاتیتجه  •

 دیکن یخوددار است کارکنان عبور محل که ییجاها در اءیاش انباشتن از  •

 نانکارک که دیکن طرح خود ذهن در یدمانیچ کار طیمح یبرا :دیگویم نورتون

 .رندینگ قرار خطر معرض در آمدو رفت هنگام

 دیینما مرتب را هایختگیرهمبه -  6

 و یارگونوم مشکالت به منجر تواندیم ختهیرهمبه کار طیمح ،یگر نظر از

: دیگویم او .دارند حرکت یبرا یکمتر یفضا کارکنان که چرا شود تیمصدوم

 باال جراحت و یدگیبر یهاتیمصدوم احتمال باشد، ختهیرهمبه ییجا یوقت»

 ودخ یکار ستگاهیا درست یاندازراه یبرا فضا آنقدر شما صورت نیا در. رودیم

 یراب لحظه هر دیبا کارکنان طیشرا نیا در. داشت دینخواه طیمح در ییجابجا و

 «.بدهند خم و چیپ خودشان به ییجا از عبور

 از سپ کارکنان که کندیم شنهادیپ ویاوها التیا کارکنان غرامت پرداخت یاداره

 استفاده رقابلیغ مواد و بگذارند خود یجا سر را آنها مواد، ریسا و ابزارها از استفاده

 و برق یهاتابلو ،یاضطرار یهایخروج راهروها، از را مواد و ابزارها .کنند دفع را

 شدن زیسرر از شیپ را زباله یهاسطل. دیینما مرتب را طیمح و دیکن جمع هادرب

 دیکن یخال

 

 دیکن انبار یدرست به را مواد - 7

 انتشار ای یسوزآتش انفجار، خطر که شوند انباشته یمواد دینبا انبار یهامحل در ،

 .دارند همراه به را سم

 که است نیا شوندیم مرتکب کارکنان از یبعض که یاشتباه کو،یار یگفته به

 بر عالوه رکا نیا گذارند،یم برق یهانتیکاب در را اقالم ریسا ای انبار یهانردبان

 است ممکن و کندیم مسدود را برق یتابلو است، OSHA نیقوان خالف که نیا

 .شود یسوزآتش باعث

 یشگفت باعث. امدهید هم گرید یهاطیمح در را یمشکل نیچن من»: دیگویم او

 طیمح به آنها توجه. ندارند یتوجه مشکالت نیا به اصال انیکارفرما که است

 دارد؛ تیاهم اریبس یسازرهیذخ یهامکان ریسا ای انبار ،ینگهدار یهامحل د،یتول

 «.گردندیم انبارش و یسازرهیذخ مشکالت بروز باعث که هستند هانیهم رایز

 اساس بر .کرد انبار کارکنان دسترس از دور دیبا را نشدهاستفاده زاتیتجه و مواد
 هاجر محمودی و خانم  ، فضل اله همتی ، پیمان حبیبیان همکارانی که در این شماره ما را یاری داده اند: آقایان علی حکامی قاسمی
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