شزکت سیتون کاران پاسارگاد
معاونت آموسش و بزنامه ریشی
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ماسیار علیدادی– مدیز عامل – شزکت سیتون کاران پاسارگاد
امشيصٌ دس پشتً سػايت لًاويه ي ممشسات ،يضؼيت محيط َاي كاسي كامالً تغييش يافتٍ اػت ي كاسگشان تٍ خًتي اص حمًق خًد آگاَي
داسوذ اما آوچٍ كٍ اص تؼذ اوؼاوي لاتل تامل مي تاؿذ ايه اػت كٍ پشداخت خؼاست تٍ كاسگشآػية ديذٌ تمام ماجشا ويؼتت تكهتٍ تايتذ
حًادث  ،خطشات ي اتفالات مىجش تٍ آػية َاي جاوي ي خؼاسات مالي سا تٍ ؿىاػايي كشد يتٍ كمك ػكم ي تهىًلًطي ؿشايط ايجاد آن
سا حزف ومًد اػتاوذاسد مختكفي دس ساتطٍ تا مؼائل ايمىي ي تُذاؿت كاس يجًد داسد كٍ سػايت آوُا تٍ ايجاد ؿشايط ايمىتي دس محتل
َاي كاس كمك مي ومايذ.
دس ػال  8991ميالدي  ،پغ اص تثادل وظش تيه ومايىذگان ؿشكتُاي مختكف گًاَي دَىذٌ اػاع تذييه يك اػتتاوذاسد فشاگيتش تتشاي
اػمال مذيشيت ايمىي ي تُذاؿت حشفٍ اي سيختٍ ؿذ ي يك گشيٌ كاسي متـهل اص كاسؿىاػان امش مامًسيت يافتىذ كٍ ايه اػتاوذاسد سا
تذييه كىىذ ايه گشيٌ تحت وظش ( BSIاوؼتيتً اػتاوذاسد تشيتاويا ) مـغًل تٍ كاس ؿتذ ي وُايتتاً مجمًػتٍ BSI-OHSAS 18001دس
ػال  8999تذييه يافت.
ييظگيُاي ػمذٌ ػيؼتم ايمىي ي تُذاؿت ؿغكي OHSAS 18001
·

دس ككيٍ ياحذَاي صىؼتي ،خذماتي ي تجاسي لاتل اجشا مي تاؿذ.

·

تٍ ساحتي لاتل مميضي اػت.

·

اوطثاق ؿشايط حاكم تش محيط كاس تا الضامات ػيؼتم

·

تٍ َمان سيؽ  ISO14001اجشا ي داساي َمان ػىاصش اػت.

·

يهي اص ييظگي َاي  OHSASايه اػت كٍ دس جُت صياوت اص ويشيي اوؼاوي ي دس يالغ تٍ مىظًس اسج وُادن تتٍ ممتام ي
مىضلت اوؼان َا مي كًؿذ ي پش ياضح اػت كٍ َش كاسگاَي تمايل تٍ اػتمشاس ايه ػيؼتم دس ياحتذ َتاي تحتت پًؿتؾ
خًد داؿتٍ تاؿذ تياوگش ايه يالؼيت خذا پؼىذاوٍ اػت كٍ متذيشيت كاسگتاٌ تتٍ ػتالمتي ي اسصؽ ويتشيي اوؼتاوي تحتت
ػشپشػتي خًد ػاللمىذ تًدٌ ي ايمه تًدن محيط كاستشاي كاسكىان خًد سا اص تؼُذات خًد مي داوذ ي ايه غايت اوذيـٍ
ػالم مذيشان پيـتاص مذيشيت مذسن اػت.
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دس ػيؼتم  OHSASتجُيضات ي تاػيؼ ات ي حفاظت اص آوُا ويض مذ وظش لشاس گشفتٍ ي مىاتغ مادي ػاصمان سا اص ويشيي اوؼتاوي

·

جذا ومي داوذي آوشا دس ايلًيت ديم تشاي حفظ يوگُذاسي آوُا لشاس مي دَذ.
دس ػيؼتم  OHSASتٍ اسگًوًمي يا مُىذػي فاكتًسَاي اوؼاوي ويض تاكيذ ؿذٌ اػت.ي دس ايه ساٌ ميهًؿذ تيـتش محتيط سا

·

تا ؿشايط تذوي اوؼاوُا مىطثك ومايذ.
ػىاصش اػتاوذاسد OHSAS18001
ػىاصش OHSAS18001ؿثيٍ ػىاصش ISO14001اػت ماوىذ:
·

تًػؼٍ دادن لًاويه ي ممشسات ايمىي ي تُذاؿت ؿغكي

·

ؿىاػايي خطش ي اسصياتي سيؼك

·

تـخيص وياصَاي لاوًوي

·

تذييه َذفُاي ايمىي يتُذاؿتي OHS

·

ايجاد يك تشوامٍ OHS

·

آمادٌ كشدن كاسكىان

·

اجشاي اوذاصٌ گيشيُاي كىتشل OHS

·

تشوامٍ سيضي اضطشاسي

·

كىتشل ثثت ياػىاد

·

تشوامٍ َاي مميضي داخكي

·

الذامات پيـگيشاوٍ ياصالحي

·

مذيشيت مـاسكتي ي مشيس مذيشيت

مشاحل تشلشاسي ػيؼتم OHSAS18001

سيوذ تشلشاسي ػيؼتم مذيشيت  OHSAS18001راتا ًَمان فشايىذ اػتفادٌ ؿذٌ جُت اجشاي ػيؼتم  ISO14001اػت.



ايليه گام تشاي اػتمشاس ايه ػيؼتم ،تصميم مذيشيت ػاصمان اػت كٍ تش مثىاي يك ػشي مطالؼتات ي تشسػتي َتاي جتامغ
اوجام مي گيشد.



مشيس ممذماتي تشوامٍ َاي مًجًد يػيؼتم َا



ؿىاػايي خطشات ي لًاويه ي آييه وامٍ َاي لاتل اجشا



تًػؼٍ سيؽ َاي جذيذ



آمادٌ ػاصي كاسكىان يايجاد جً ػالم دس تيه كاسكىان يجكة مـاسكت آوان دس تشوامٍ



اوتخاب مـايس اص ؿشكت گًاَي دَىذٌ تؼىًان مذيش پشيطٌ ي يك وفش ومايىذٌ مذيشيت دس ػيؼتم OHSAS



ػاصماوذَي پشيطٌ

خط مـي OHSAS18001
خط مـي  OHSAS18001ػاصمان تياويٍ اي اػت كٍ تا سػايت الضامات مىذسج تًػط مذيشيت اسؿذ تذييه متي ؿتًد ي اص يشيتك
مختكف تٍ ػطًح مختكف ػاصمان اتالؽ مي ؿًد.
خط مـي َشػاصمان تٍ دليل متفايت تًدٌ وًع خطشات ي مـهالت ايمىي يتُذاؿتي اص ػاصماوي تٍ ػاصمان ديگش متفايت تاؿذ .تٍ ػثاست
ديگش اص آوجاييهٍ مطالة مىذسج دس خط مـي تؼُذ ايس اػت خط مـي َش ػاصمان مختص آن ػاصمان تًدٌ يلاتتل كيتي كتشدن ومتي
تاؿذ.
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خط مـي تايذ:
.8

تا ماَيت ياوذاصٌ سيؼك ايمىي ي تُذاؿت ؿغكي ػاصمان مىاػة تاؿذ.

.2

حاكي اص تؼُذ مذيشيت اسؿذ ػاصمان تٍ تُثًد مؼتمش تاؿذ.

.3

ايه تؼُذ سا پًؿؾ دَذكٍ ػاصمان تا ضًاتط يممشسات جاسي ايمىي يتُذاؿت ؿغكي ي ػايش الضامات اوطثاق داسد .

.4

مؼتىذ ؿًد يتٍ اجشا دس آيذ ي مؼتمش تاؿذ.

.5

تشاي ككيٍ كاسكىان الصم االجشا تاؿذ.

.6

تطًس مشتة تاصوگشي ؿًد.

مًاسد صيش دس َىگام تذييه خط مـي تايذ مًسد تًجٍ لشاس گيشد:
·

خط مـي  OHSAS18001خط مـي كيفيت يا خط مـي صيؼت محيطي ػىذ ًَيت ػاصمان اػت تايذ ػؼي
ؿًد ػكيغ،سيان ،يهذػتً ػاسي اص اغالط اماليي تاييي ي اوـايي تاؿذ.

·

تاصوگشي آن سا امشي ياجة تذاويم.

·

كاسكىان سا تامفاَيم آن آؿىا ػاصيم.

ؿىاػايي لًاويه ي الضامات آن دس OHSAS18001
مذيشيت اسؿذ ػاصمان تايؼتي ككيٍ لًاويه ،آييه وامٍ َا ي دػتًسالؼمكُاي مشتثط كٍ لاتل ايالق تش فؼاليت ػاصمان اػتت سا تتٍ مشحكتٍ
اوطثاق ي اجشا دس آيسد.
لًاويه ،ممشسات ي ضًاتط مشتثط تا  OHSASتا مشاجؼٍ تٍ ػاصماوُا ،اػتاوذاسدَا يا مشاجغ لاتل اػتخشاج اػت.
سيؽ َاي ؿىاػايي خطشات
اص سيؽ َاي متذايل ؿىاػايي خطشا ت مًجًد دس محيط َاي كاسي مي تًان تٍ مًاسد صيش اؿاسٌ ومًد:
.8

FMEF

.2

HAZOP

.3

WI

.4

PHA

ي...
اميذ اػت تا تًجٍ تٍ حفط ػالمت ويشيي مًلذ جامؼٍ ايجاد ػيؼتم َاي مذيشيت ايمىتي ي تُذاؿتت حشفتٍ اي سيص تتٍ سيص دس
جامؼٍ ما پش سيوك تش گشدد .ي اص حذ ؿؼاس خاسج يتٍ مشحكٍ ػمل دس آيذ.
تا تـهش
ماصياس ػكيذادي -مذيش ػامل
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