مدیریت ریسک در برج های تجاری و ساختمانهای بلند تهران
رضا ملكي
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-1دانش آموخته دکتری دانشكده مهندسي محيط زيست و انرژی  ،واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي

چكیده :
در اين مقاله با بررسي ريسكهای مرتبط با ساختمانهای بلند در زمان بهره برداری سعي شده است راهكارهای اجرايي و عملياتي را برای کاهش
ريسک در ساختمانهای بلند توصيه نمود با توجه به اينكه تعداد رديف ريسكهای شناسايي شده در ساختمانهای بلند تجاری و اداری مرتبط باا
نوع کاربری و آگاهي کارکنان و مواد موجود و تغييرات مرتبط با نما و  ...مي باشد در اين مقاله بيشتر مبحث پيشگيری مد نظر قرار گرفته است
و مباحث پس از حريق و بحران برجها بررسي نشده است .
در اين مبحث راهكارهای اجرايي و عملياتي برای بهره برداران برجهای اداری و تجاری و کارشناسان ايمني مد نظر بوده و اميد اسات اساتداده
کنندگان اين مباحث بتوانند در جهت ارتقا اين مراکز اقدام نمايند .
کلمات کلیدی :ايمني برج ،مديريت ريسک ،حريق ،آتش نشاني
تاریخچه و کلیات :
در روز بيست و سوم آذر ماه سال  1۱۳۱؛ برج شهيد تندگويان نيز در عسلويه دچار آتش سوزی گسترده ای شد که به رغا االاالع بموقاز از
بروز حريق و تالش مسئوالن و تي های آت ش نشاني؛ بخش زيادی از اين ساختمان در آتش سوخت و حريق پس از مدت قابل توجهي کنترل و
مهار شد .
تاريخ هشت مرداد سال  1۱۳1ساعت  ۳:۱9دقيقه بخشي از بازار ستاره جنوب بندرعباس العمه حريق گرديد که پس از چهار ساعت مهار شد.
بازار ستاره جنوب نخستين و بزرگترين مرکز تجاری بندر عباس دارای  ۳البقه بوده که شش البقه آن مسكوني با  14واحد و سه البقه تجاری
با  11۳واحد است.
در اين حادثه آتش سوزی سه ندر جان باختند که دليل آن نبود اکسيژن کافي و خدگي بوده است.
اين سه ندر اعضای يک خانواده و شامل يک پيرمرد ،پيرزن و دختری جوان بودند در منزل خود دچار اين سانحه تاسف بار شدند .همچناين در
اين حادثه  ۶۲ندر نيز مصدوم شدند .اين مجتمز در خرداد سال  1۱۳1نيز دوباره دچار آتش سوزی مي شود .
روز چهارده تيرماه سال  1۱۳1؛ در ساعت حدود ساعت  1۱آتش سوزی مهيب و گسترده ای در بلوک دوم مجتمز برج مسكوني الااووس در
منطقه آزاد انزلي رخ داد و بنابه گدته شاهدان محلي؛ حريق از البقه اول بلوک دوم برج مسكوني شروع شده و تا ساعت  11:۶۱هنوز شعله های
آتش از البقات  11و  1۲زبانه مي کشيد و در حدود ساعت  14از سوی مسئوالن محلي اعالم خاتمه وضعيت بحراني شاد.برای مهاار و کنتارل
اين حر يق ؛ نيروهای آتش نشاني شهرهای مجاور از جمله رشت ،انزلي و ساير شهرها فراخوان شده و در محل آتش سوزی حاضر شدند.

آتشسوزی برج  1۱البقه سلمان مشهد که از ساعت  1۳و  11دقيقه آغاز مي شود  ،پس از حدود  1ساعت و با تالش بيوقده بيش
از  ۶99ندر از عوامل آتشنشاني مشهد خاموش مي شود
عمليات سخت و پيچيده االدای حريق برج  1۱البقه سلمان مشهد با تالش آتشنشانان و با حضاور عوامال اورژاناس ،هااللاحمار،
پليس ،بسيج ،بخشهای مختلف شهرداری مشهد به ويژه مديريت بحران استانداری خراسان رضوی و فرمانداری مشهد پس از حدود
 1ساعت کنترل مي شود هر چند که آتش تمام مي شود ولي برج از بين مي رود .
شهرهای عمودی باال بلند به سوی آسمان ميروند؛ اما چگونه مي شود که بعضي از آنها ،شهر را با خود باال مايکشاند و اقباالش را
بلند ميکنند و بعضيهايشان ،شهر را «باال ميکشند» و فرياد مردمش را به آسمان بلند ميکنند؟

اما اشكال کار کجاست؟ تجربه استداده ار برج های تجاريو اداری در کدام شهرهای دنيا موفق بوده ،به شكوه و زيبايي شهر افزوده و
آسيبي به دنبال نداشته است؟ ايمني و مديريت ريسک کاربردی در برجها چه تاثيری در وقوع حوادث و علت وجودی شان دارد؟
ارزيابي ايمني و بهداشت در زمان بهره برداری از برجهای تجاری و اداری درکشور ما بسيار ضعيف است و ضوابط و مقررات مارتبط
يا جوابگوی کار نمي باشد و يا بدرستي اعمال نمي شود و با توجه به بروز رساني استاندارد های بين المللي مرتبط و کدهای ايمناي
و فني در موسسات مرتبط کشور ما از نظر استاندارد سازی و بروز رساني اين مطالب بيش از حد عقب افتاده است .
با توجه به وقوع زلزه های ساليان پيش که زلزله منجيل و ب و زلزله ورزقان خسارت های جبران ناپذيری ايان را باه باار آورد کاه
مسئوالن مربواله به فكر افتادند تا به پايداری ساختمان ها توجه کنند  .پس از آن ما امروزه در زميناه زلزلاه و پاياداری سااختمان
شاهد خسارت های کمتری پس از وقوع حوادث البيعي هستي .امروزه ديگر ساختماني را با مصالح سنتي و ناپايادار کمتار دياده
مي شود .
اگر با استداده از ابزارهای مديريتي به ريسكها و خطرات آتش سوزی به دقت توجه کني مي بيني که آثاار و پياماد ايان خطارات
کمتر از زلزله نيست و در برجهای عمومي و تجاری پايتخت مي تواند خسارتهای بسيار زيادی به بار آورد .
با توجه به اينكه برجهای تجاری و اداری پس از اخذ پايان کار دچار تغييرات مي شوند و در بساياری از ماوارد کااربری و اساتداده
کنندگان آن تغيير مي کنند لذا ريسكهايي يا به کل تغيير مي کنند يا بخشي از ريسكهای اصلي به ساختمان اضافه مي شود
که الراحي بر اساس آن شكل گرفته به جهت مديريت ريسک در برجهای تجاری بلند چه بايد کرد
نحوه ارزیابي و مدیریت ریسک :
برای ارزيابي ريسک ايمني بهداشت محيط زيست در برج نمونه از متد  PHAاستداده کرديد که مراحل آن به شرح زير مي باشد :
چرا ارزيابي ريسک در سيست  HSEاز اهميت ويژه ای برخوردار است ؟
در سيست مديريت ايمني ،بهداشت و محيط زيست ،ريسک به عاملي االالق ميشود که باعث " "LOSSشاود و Risk Management
در واقز نوعي  Loss Preventionاست .در سيست مديريت  HSEمديريت ريسک دارای جايگاه باالييسات زيارا آنچاه کاه ياک سيسات
مديريت  HSEرا در يک ساختمان بلند اداری و تجاری به خطر مياندازد و کارايي آنرا زير سؤال ميبارد عادم کنتارل صاحيح ريساکهاا و
خطرات موجود در سيست ميباشد در واقز ميتوان گدت مديريت ريسک در سيست  HSEهمان مديريت کليه ريسکهای سازمان با رويكرد
ايمني ،بهداشت و محيط زيست ميباشد.
شايد بتوان گدت به دليل تغيير رويكرد سيست های  HSEاز حالت حادثه محور بودن به سيست پيشگيرانه شناسايي خطرات و کنترل آن ها
قبل از وقوع رويدادها در سالهای اخير سازمانها را به سمت و سوی ارزيابي و مديريت ريسک سوق داده است
از الرفي هنگامي که در يک سازمان سيست مديريت  HSEپياده ميگردد اين بدين معنيست که سازمان بايد نسبت به تمام مراحل هدتگانه
آن از جمله مديريت ريسک رهبری و تعهد را دارا باشد .اما از آنجاييكه رهبری و تعهد در سازمان تنها مختص مديريت سازمان نميباشد بلكاه
برای تمامي پرسنل ،ارکان و اجزاء سازمان الزم و ضروريست لذا در رابطه با پيادهسازی مديريت ريسک نيز بايد چنين تعهدی در تمامي بخش-
ها احساس و اجرا گردد تا بتوان يک سيست کارا را پايهگذاری نمود.
تعاریف بنیادی ارزیابي و مدیریت ریسک
تعاريف عنوان شد در ارزيابي ريسک در اکثر استاندارد های بين المللي مدهوم مشابه ای دارد و کارشناساان  HSEو مالكاان و مسائوالن ماي
بايست اين مداهي را درک نموده و از آ نها در سيست مديريت ريسک خود بهره برداری نمايند :
خطر ) :(Hazardعنصری است که پتانسيل ايجاد آسيب رساني به انسان ،محيط زيست ،اموال و شرکت را دارد.
شماره خطر :شماره خطر مربوط به استاندارد  ISO 17776را بيان مي کند و مزيت آن تسهيل در ارجاع مي باشد.
منبز :انسان ،قسمتي از تاسيسات ،تجهيزات و ...که منشا خطر مي باشد.
رويداد :يک رخداد يا اتداق است که منجر به بروز حادثه شده و يا پتانسيل منجر شدن به حادثه را دارد.
اقدامات کنترلي موثر بر احتمال  :عوامل سخت افزاری يا نرم افزاری که با ايجاد محدوديت هايي مانز بوجود آمدن رويداد مي شوند.
اقدامات کنترلي موثر بر شدت :عوامل سخت افزاری يا نرم افزاری که با ايجاد راهكارهايي شدت پيامدهای ناشي از رويداد را تقليل مي نمايد.

شناسايي خطر ) : (Hazard Identificationفرايند شناسايي وجود يک خطر يا عوامل زيان آور  ،تعيين سناريوهای بالدعل شدن و پيامدهای
حاصل از آن.
ريسک ) : (Riskترکيبي است از احتمال وقوع يک رويداد خطرناک و شدت پيامدهای ناشي از آن رويداد.
احتمال وقوع رويداد  :معياری برای ميزان تكرار پذيری يک رويداد
شدت پيامد  :معياری برای تعيين اثرات رويداد بر انسان،محيط زيست،اموال و اعتبار شرکت
ريسک قابل قبول ) : (Acceptable Riskريسكي که سطح آن به ميزاني کاهش يافته است که با توجه باه الزاماات قاانوني و خاط مشاي
ايمني  ،بهداشت ومحيط زيست سازمان قابل تحمل ميباشد
ارزشيابي ريسک) : (Risk Evaluationفرآيند مقايسه ميزان ريسک با معيارهای غربالگری.
معيارهای غربالگری) : (Screening Criteriaمعيارهای تعيين شده از سوی مالک و بهره بردار برای تعيين اينكه سطح ريسک قابال قباول
است يا خير.
ارزيابي ريسک ) :(Risk Assessmentمجموعه فرآيندهای شناسايي خطر،تعيين ميزان ريسک و ارزشيابي ريسک
نحوه شناسایي مخاطرات
جهت شناسايي ريسک برج مورد مطالعه در شروع با الرح ريزی و شناسايي فعاليتهای مرتبط با محدوده کاری تعريف شده توسط ياک گاروه
کاری ارزيابي صورت پذيرفت  .فعاليتهای مورد نظر شامل موارد زير بود :
 تمامي فعاليتهای پيشبيني شده در شرايط عادی و شرايط غيرعادی
 فعاليت تمام ذيندعان که به محل برج دسترسي دارند (شامل پيمانكاران ،بازديدکنندگان و استداده کنندگان )...
 تجهيزات و امكانات موجود در محل کار که توسط مالک يا پيمانكاران تهيه گرديده بود.
 فاکتورهای انساني
 روشها و دستورالعملهای اجرايي با درنظرگرفتن تطابق آنها با قابليتهای انساني
 خطرات ناشي از عوامل خارج از محيط کار که مي تواند ايمني و سالمت افراد يا محيط تحت کنترل سازمان را در تحات تااثير قارار
دهد.
 خطراتي که در مجاورت برج و در اثر فعاليتهای مرتبط با شغل و تحت کنترل سازمان ،به وجود ميآيند.
 تغييرات و دگرگونيهای دائ و موقت در برج  ،فعاليتها و تجهيزات آن
 اقدامات اصالحي انجام شده که بر سيست مديريت ايمني ،بهداشت شغلي و محيط زيست ( )HSEتاثيرگذار هستند.
 الزامات قانوني مرتبط با ارزيابي ريسک
 الراحي فضای کار ،فرايندها ،نصب ماشينآالت و تجهيزات ،روشهای اجرايي عمليات
جهت شناسايي خطرات در صورت نياز از منابز زير استداده گرديد.
 ساختار شكست فعاليتها )(WBS
 نمودار فرايند عمليات ) (OPCدر صورت موجود بودن
 مدارک و نقشه های مرتبط
 اسناد تكميل شده در مناقصات
 شرح خدمات و تجربه پروژههای اجرا شده قبلي
 تجربه افراد و درس های آموخته شده
 شرح شغلها
موارد ذکر شده به عنوان راهنما بوده و محدود به منابز باال نشويد.
ارزیابي ریسک در برج مورد مطالعه :
شماره خطرات مربوط به هر فعاليت را با استناد به استاندارد  ISO17776مشخص مي نمايد سپس سناريوی تبديل خطر به پيامد بار اسااس
استاندارد تعريف مي شود و در نهايت بر اساس سناريو ،رويداد خطرناک( ،)Eventموانز موجود و پيامدها ( )consequenceتشريح مينماياد.
گزارش ارزيابي اوليه ريسک برای هر خطر ريسک حاصل از آن الي مراحل زير مورد ارزشيابي قرار گرفته است:

 بدون در نظر گرفتن کنترلهای موجود برای تعيين ميزان ريسک ناشي از خطر
 با در نظر گرفتن کنترل های موجود.
 پس از ارائه راهكارهای حذف ،کنترل و يا انتقال ريسک.
گروه های کاری ارزيابي به صورت ساليانه جدول شماره ( )1را مورد بازنگری قرار ميدهد در اين بازنگری رويكرد اصلي کاهش سطوح ريسک و
کاهش ريسک پذيری سازمان ميباشد.
پس از اولويتبندی مخاالرات وجنبه ها ،اقدامات کنترلي مورد نياز در تعامل با بخشهای مرتبط تعيين و بر اساس اقادام کنترلاي مربوالاه باه
مديريت ذيربط جهت اجرا اعالم ميگردد.
درصورت باال بودن سطح ريسک با کنترل های موجود ،پيشنهادهايي جهت تقليل ميزان ريسک را برای کارگروه ارزيابي ارائه ميدهد.
کنترل ریسک در برج مورد مطالعه:
کار گروه ارزيابي نسبت به تعيين کنترل های الزم جهت ريسک ها اقدام مي نمايد در هنگام تعيين کنترلها يا بررسي تغييرات در کنترلهاای
موجود ،بايد مراحل و اولويتهای زير در کاهش ميزان ريسکها مدنظر قرار گيرد:
 حذف
 جايگزيني
 کنترلهای مهندسي
 عالئ يا اخطارها و يا کنترلهای اداری
 تجهيزات حداظت فردی
اقدام اصالحي يا پيشگيرانه حاصل از گزارش ارزيابي ريسک پس از تاييد کنترل ها جهت اجرا ابالغ مي گردد .
جمع آوری مدارك و سوابق :
گزارش کليه ريسکهای شناسايي شده در برج در بانک االالعاتي مرتبط با ريسک جمز آوری مي شود که به عنوان ورودی در ارزيابي ريسک
ساختمانها و برج های جديد مورد استداده قرار مي گيرد .اين فرايند بازنگری و استداده در ديگر ساختمانها موجب بهبود مستمر در روند تحت
کنترل قرار دادن ريسک ها و ايجاد محيطي امن کاری مي گردد .اه اين سوابق به شرح زير است:
 گزارش اوليه تهيه شده در خصوص شناسايي خطرات
 سوابق جلسات گروه کاری ارزيابي
 روش و گزارش ارزيابي ريسک دريافت شده و ابالغ شده به ذی ندعان ،پيمانكاران و ....
سوابق مرتبط بر روی سامانه های ارتباالي جهت آگاهي کارکنان قرار داده ميشود و به صورت عمومي االالع رساني ميگردد.
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ريسک متوسط-اقدامات کاهشي بايد صورت پذيرد
ريسک باال-غير قابل تحمل؛اقدامات فوری به منظور کاهش سطح ريسک

جند بار در سال در صنعت

اتداق مي افتد

چناااد باااار در ساااال در

اثر ملي

در صاانعت اتداااق افتاااده

شدت
3

جراحت عمده

تاااااااثير زيااااااان اثاار قاباال
مالحظه
محلي
محلي

است

انسان

2

جراحااااااات تاااااااثير زيااااااان
مختصر
مختصر
مختصر

اثر محدود

در صاانعت شاانيده شااده

اموال

1

جراحااااااات تاااااااثير زيااااااان
خديف
خديف
خديف

اثر خديف

است

شهرت

0

بدون جراحت

تاسيسات اتداق مي افتد

بدون زيان بي اثر

تا کنون در صنعت شانيده

محيط زيست
بي تاثير
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B
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A
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تعداد ریسک ها شناسایي و کنترل شده در برج مورد مطالعه
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ريسک ها

0
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شناسايي شده
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تحت کنترل
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درصد تحت کنترل
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هدف

شكل  :1تعداد ریسک ها شناسایي و کنترل شده در برج مورد مطالعه

تعداد جنبه های زیست محیطي شناسایي و کنترل شده در برج مورد مطالعه
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100
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تعداد و درصد
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جنبه های زيست محيطي

0
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شناسايي شده

10

تحت کنترل
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درصد تحت کنترل

100

هدف

شكل  :2تعداد جنبه های زیست محیطي شناسایي و کنترل شده در برج مورد مطالعه

جدول :۶شناسايي خطرات و ارزيابي ريسک

اقدامات کنترلي موثر بر
خطر بالقوه

منبز

رويداد

عواقب و
پيامدها

رديف

شماره خطر

افراد

محيط زيست

اموال

آموزش خطرات ناشي از کار به کارکنان

آموزش خطرات ناشي از کار به کارکنان

اعتبار شرکت

احتمال

شدت

بدون کنترل

محك کردن اتصال تابلوها و کمدها به
تكيه گاههای امن

نصب تابلو های هشدار دهنده و االالع
رسان

4D

0D

3D

3D

عدم قرار دادن وسايل سنگين در ارتداع
سقوط
09.03 1

زمين Tectonic
شناختي

زلزله

تابلوها و
کمدها در
زلزله

با کنترل

آسيب به
افراد و

3C

0C

2C

2C

تجهيزات
بعد از اقدام اصالحي

15.01 2

> Voltage
50v to 440v
ولتاژ in cables

آتش سوزی
کابل

الي  119ولت 19

به دليل

سوختگي

آرايش غير

افراد و

ايمن کابل

موجود در سي

تجهيزات

آموزش خطرات ناشي از کار به کارکنان

آموزش خطرات ناشي از کار به کارکنان

رعايت دستور العمل ايمني حريق

رعايت دستور العمل ايمني حريق

جلوگيری از استداده از وسايل گرمايشي

نصب تجهيزات االداء حريق متناسب با

غير مجاز در محيط های اداری

نوع آتش سوزی

بدون کنترل
2D

1D

2D

1D
با کنترل

1B

بررسي دوره ای کابل ها از نظر مقاومت

1B

1B

0B

بعد از اقدام اصالحي

عايقي

ها
نصب تابلو های هشدار دهنده و االالع
رسان

> Voltage
50v to 440v
ولتاژ in cables
الي  119ولت 19
15.01
/
3
15.02

 /موجود در سي
> Voltage
50v to 440v
in equipment
الي ولتاژ 19
 119ولت موجود
در تجهيز

آموزش خطرات ناشي از کار به کارکنان

آموزش خطرات ناشي از کار به کارکنان

نظارت بر ايمن کار کردن پرسنل

نظارت بر ايمن کار کردن پرسنل

رعايت دستورالعمل ايمني برق

رعايت دستورالعمل ايمني برق

بدون کنترل

تجهيز برق
دار

تماس فرد با
تجهيز برق
دار

آسيب
شديد بدني
در حد
مرگ

استداده از خدمات افراد آموزش ديده و

استداده از خدمات افراد آموزش ديده و

دارای صالحيت

دارای صالحيت

آرايش مناسب کابل ها به نحوی که در

ارت نمودن تجهيزات دستگاه ها

تماس با ضربات مكانيكي و بدن افراد قرار
نگيرد

4D

0D

0D

3D

با کنترل
استداده از کليد محافظ جان

استداده از کانال های عبور کابل و زيپ

محصور نمودن محل انجام کار

کابل و غيره

مناسبPPEاستداده از

2B

0B

0B

1B

قطز برق هنگام کار برروی تاسيسات برق
دار
بازرسي و کنترل اتصاالت و کابل های برق

بعد از اقدام اصالحي

مورد استداده
نصب تابلو در دست تعمير است در
موقعيت انجام کار
استداده از روش قدل کردن و بر چسب
زني

برخورد افراد
با اشياء و
25.08 4

Workstations
های ايستگاه
کاری

اشياء روی
زمين

لوازم چيده

آسيب به

شده در

افراد و

ساختمان

تجهيزات

برقراری نظ و ترتيب در محيط کار و

محك کردن اتصال تابلوها و کمدها به

چيدمان مناسب تجهيزات اداری

تكيه گاههای امن

نصب تابلو های هشدار دهنده و االالع
رسان

بدون کنترل
1E

0E

1E

عدم قرار دادن وسايل سنگين در ارتداع

0E
با کنترل

1D

0D

1D

0D

در حين
حرکت

بعد از اقدام اصالحي

تجزیه تحلیل داده ها و نتایج :
با توجه به تجزيه و تحليل ريسكها در برج مورد مطالعه  19۲رديف ريسک ايمني بهداشت و  1۲رديف جنبه زيست محيطي شناسااايي گردياد
که در ريسكهای ايمني بهداشت پيامدهای حريق  ،زلزله ،سقوط آسانسورها  ،اندجار ديگهای بخار و کيديت هوای داخلي بيشترين عدد ريساک
را به خود اختصاص دادند و در جنبه های زيست محيطي مصرف انرژی ،مصرف منابز و آب بيشترين عدد جنبه ها را به خود تخصيص داده اند
با توجه به موارد ذکر شده پروژه های بهبود با توجه به نظر کارفرما و کار گروه ارزيابي ريسک در دستور کار دو ساله قرار گرفت مساير راه آنهاا
در شكل زير مشخص گرديده است  .اين پروژه ها بر اساس مديريت ريس ک قبل از وقوع رويداد و مديريت شرايط اضطراری بعد از وقوع روياداد
تدوين گرديده است

شكل  :3مسیر راه اجرای پروژه های مدیریت ریسک و مدیریت شرایط اضطراری در برج مورد مطالعه

راهكارهای زير برای مديريت ريسک در برج مورد مطالعه به شرح زير در دستور کار اجرايي قرار گرفت .
 -1مدیریت تغییرات )(MOC: Management Of Change
المانهای يک برج همواره درحال تغييرند .تغييرات معموال درتجهيزات  ،مواد وفرآيندها بمنظور افزايش بهره وری و يا کنترل خطرات صورت مي
گيرد .الزم به ذکر است که اعمال اين تغييرات مي تواند خطرات شغلي جديدی را بوجود آورد که برخي ازآنها بالفاصله قابل تشخيص نيساتند.
لذا هرگونه اصالح وتغيير بايد بمنظور کنترل خطراتي که مي تواند بدنبال داشته باشد تجزيه وتحليل شود .جهات ماديريت تغييرماي بايسات
المانهای مرتبت با آن شناسايي شود .

با توجه به اينكه تغيير کاربری برج و تغيير مشاغل يا متصرفين مي تواند در بار حريق ساختمان و راحتي کارکناان و مصارف مناابز و  ...ماوثر
باشد لذا مي بايست ايت تغييرات ارزيابي و راهكارهای مرتبط در المانهای سيست مديريت ايمني برج گنجانده شود .
 -2ضبط و ربط  ،چیدمان کاال و مواد
در بيشتر موارد رعايت مدل  5Sو رعايت ضبط و ربط و خروج ضايعات و زباله ها مي تواند عالوه بر زيبايي ديداری به ساالمت کارکناان و ذی
ندعان کمک زيادی نمايد از الرفي با اجرای اين مدل ها ريسک حريق در برج نيز به شدت کاهش مي يابد و مانند انباشته نمودن ماواد در پلاه
های اضطرار جلو تابلوهای برق و فاي ر باکس ها و آبدارخانه ها جزو مواردی است که دائما مي بايست بزديد و کنترل شود .
 -3مدیریت پیمانكاران
آمارها و سوابق  HSEمعموال بر اين نكته داللت دارند که پرسنل پيمانكاران بيش از پرسنل کارفرما در معرض رويدادها و آسيب ها قرار دارناد
و از الرفي کمتر نسبت به خطرات بالقوه برجها اشراف دارند  .به همين دليل برقراری تعامال صاحيح  ،منصاف و کااربردی ماا باين سيسات
مديريت  HSEکارفرما و پيمانكار از اهميت ويژه ای برخودار است.
با شتاب گرفتن فرايند حضور شرکت های پيمانكاران در صنعت و واگذاری عمليات اجرايي به ايشان  ،برقراری يک سيست مديريت کارآ در اين
خصوص را الزامي مي نمايد  .تهيه ليست پيمانكاران مجاز تهيه ندرات مجاز مرتبط با هر کاار و بررساي تاداخل کااری و اختياارات محادود ،
تعريف شرح وظايف  ،مسئوليت ها و اختيارات کارکنان پيمانكار و لذا عملكرد متداوت منجر به افزايش ساطح ريساک و ميازان روياداد هاا و
خسارات ناشي از کار در يک ساختمان بلند البقه مي گردد.
 -4مدیریت انرژی
با استقرار نظام مديريت انرژی بر اساس استاندارد  ISO 50001برای برجها بدون توجه به شرايط جغرافيايي ،فرهنگي و اجتماعي ماي تاوان
در مصرف انرژی صرفه جويي ايجاد نمود  .اجرای موفق استاندارد به تعهد تمامي سطوح سازمان به ويژه مديريت ارشد بستگي دارد پيادهسازی
استاندارد ، ISO 50001االالعات الزم جهت استقرار و بهبود مستمر سيست را ارائه مي نمايد و با توجه به به اينكه بهينه سازی مصرف انرژی
و کنترل منابز انرژی و با توجه به مميزی و ارزيابي انرژی مي توان جنبه های مرتبط را کنتارل نماود  .از ساوی ديگار اجارای سيسات هاای
هوشمند سازی ساختمان ( ) BMSمي تواند در زمان بروز شرايط اضطراری در کنترل شرايط کمک بسيار زيادی جهت االداا حرياق و خاروج
کارکنان نمايد.
 -5مدیریت مواد شیمیایي و مواد سوختي
در برج های تجاری و اداری گاهي به عمد يا سهو مواد شيميايي مانند اسيد ،باز و مواد خطرناک شيميايي و آزمايشگاهي وارد مي شاود لايكن
مي بايست با تدوين آيين نامه جامز کنترل مواد شيميايي و ايجاد ممنوعيت برای ورود مواد قابال اشاتعال و گازهاای فشارده باه داخال بارج
ريسک را مديريت نمود که برای تشخيص گروه خطر مي توان مواد برگه االالعات ايمني مواد(  )MSDSرا بررسي نمود .
 -6مدیریت پسماند ها و آب
با اجرا ی الرح تدكيک پسماند و مديريت مصرف آب و جداسازی آب آشاميدني با آب سرويس و همچنين فاضاالب و تصاديه فاصاالب بارج و
برگرداندن آب جهت آبياری محواله و فضای سبز مي توان در کاهش هزينه های نگهداری تاسيسات و مصرف آب نقش مهمي ايدا نمود و جنبه
های زيست محيطي را تحت کنترل قرار داد همچنين تدكيک پسماند مي تواند به عنوان يک فرهنگ دوسات دار محايط زيسات تارويج داد و
برای برج کسب درآمد نيز نمود.

 -7آمادگي و واکنش در شرایط اضطراری
داشتن يک تي متناسب جهت واکنش در شرايط اضطراری بر اساس استانداردهای  NFPA1600و ISO15544مي تواند کمک شاياني باه
موضوع نمايد .که در اين استانداردها موارد زير مد نظر قرار گرفته است
 رويه های عملياتي که بايستي توسط پرسنل مستقر در ساايت پياروی شاود  .ايان رويه ها بايساتي شاامل روشهاای خاارج کاردن
سيسات از سارويس بصاورت باشد و قبل از تخليه اضطراری واحد به اجراء گذاشته خواهند شد.
 رويه هايي برای شمارش پرسنل پس از تكميل الرح تخليه اضطراری
 آموزش تعدادی امدادگر و تجهيز لوازم پزشكي الزم

 روشهای االالع رساني حوادث که نشاانگر الريقاه اعاالن حاوادث توساط پرسانل باه گروههای مربواله ميباشد
 مشخص نمودن اسامي و سمتهای سازماني که بايستي در کميته بحران حضور به رسانند
ليست تلدنها و االالعات الزم و ضروری .آموزش کليه ذی ندعات و داشتن يک مرکز خارج از برج جهت ماديرت شارايط اضاطرای از اها ايان
موارد است که مي تواند در مديريت ريسک به ما کمک نمايد
 -8مدیریت ایمني برق
ايمني برق از دو منظر برق گرفتگي ندرات و آتشسوزی در برجها قابل بررسي است که جهت مديريت ريسک مرتبط با آن در برج مورد مطالعاه
موارد زير مد نظر قرار گرفته است :
 تصب سيست ارت و اخذ تاييديه آن از مشاوران حداظت فني
 نصب و تست صاعقه گيرها
 بازديد های فني از تاسيسات و تابلو ها و صدور تگ بازديد
 جاری نمودن سيست  TAG OUTو  LOUK OUTبرا تاسيسات و تابلو ها
 مديريت تعميرات برقي و تغييرات در سيست های برقي
 حذف سيست های بي برق و جمز آوری سيمهای سرگردان و بدون برق
 استداده از فاير استاب در داکتها و لوله های کابل ها
 نصب کليد های حداظت جان در البقات و برای مصرف کنندگان و ....
 پيش بيني سيست برق اضطراری جهت سيست های روشنايي تخليه و آزير و اتاق بحران
با توجه به اينكه استاندارد ها و آيين نامه های خوبي در زمينه ايمني برق در سطح ملي و بين اللملي وجود دارد به راحتي مي توان باا رعايات
اين استاندارد ها خطرات مرتبط با برق را مديريت نمود .
 -9مدیریت سیستم های گرمایش و سرمایش
جهت راحتي کارکنان و افزايش ايمني برج مي بايست سيست ايمن مناسب جهت گرمايش و سرمايش مناسب تعبيه گردد بيشترين ريسكهای
سيست های پراکنده ( کولرهای اسپيلت  ،بخاری گازی  ،المنتهای برقي و  )...عدم تامين ايمني مناسب توسط استداده کنندگان است و گاهي
خاموش نمودن آن در پايان شيدت کاری خطرات حريق و افزايش مصرف انرژی را به دنبال خواهد داشت.
 -11مدیریت هوای داخل برج بر اساس استاندارد های بین المللي
هر چند که در کشور ما استاندارد کيديت هوای داخل جهت راحتي و پيشگيری از خستگي تدوين نگرديده اسات ولاي در اساتانداردهای باين
المللي ميزان گازها و ذزات آالينده هوای داخل بر اساس نوع کاربری مشخص شده است که متخصصان مي توانند با مقايسه اندازه گيری عوامل
با استاندارد و تغيير در سيست های تهويه و تصديه هوا به اين مه دست يابند .
الزم به ذکر است که در زمان تغييرات و الراحي سيست تامين هوا مي بايست به اين نكته توجه نمود که گاهي تهويه دود به نحو مناسب انجام
نمي شود ،يا فضاهای بين البقات باز است که در زمان وقوعآتش سوزی ،مانند دودکشي رو به باال عمل ميکند و امكاان نداوذ آتاش و دود باه
البقات ديگر را به وجود ميآورد.
 -11ایجاد سیستم مدیریت حریق
يكي از مباحث اصلي در زمينه ايمني جاني در ساختمان ،راه های خروج از آن است .هر ساختمان بايد به تعداد کاافي پلكاان باا درهاای ضاد
حريق داشته باشد که به هنگام آتش سوزی ،حرارت و دود ،امكان ندوذ حريق به آن وجود نداشته باشد و مردم و امدادگران به موقز بتوانناد از
پلكان استداده کنند ،به ويژه آن که در اين جور مواقز استرس مردم باالست و از نظر جسمي و روحي نيز افت ميکنند.
در زمان بهره برداری برج جهت بهينه سازی داخل برج يا نما از مصالح خطرناک و قابل اشتعال استداده مي شود لذا قبل از تغيير مي بايست با
رويكرد مديريت حريق اين مواد را بررسي و تاثي آن را از الرح مجموعه سوال نمود .
جانمايي کپسولها بر اساس استاندارد  NFPA10نصب سيست اعالم و االدا حريق اتوماتيک  NFPA72پيش بيني سيست هاای پشاتيبان
حريق برای مراکز پرخطر برج مي توان ريسک را مديريت نمود .

پشنهادات :
-1

-۶

-۱
-1
-1
-۲

شهرداری ها مي بايست با استداده از توانمندی انجمن های صندي اصناف و مشااوران و شارکتهای  HSEذی صاالح ياک برناماه
جامز جهت کنترل ساختمان از مالكين يا هيات مديره ساختمان دريافت نموده که در آن محوريت اصلي بر ماديريت ريساک هاای
ساختمان و بازنگری و کنترل ريسكها استوار باشد و هيات مديره البق الرح مربواله هزينه های کنترل ريساک را از بهاره بارداران
ساختمان دريافت نمايند .
وزارت تعاون کار امور اجتماعي مي بايست در صورتي که صنايز در برجهای تجاری يا دفاتر مرکزی يک مجموعه در ساختمان اداری
مستقر مي شوند مي تواند الرح مديريت ريسک و بازرسي بر اساس اين الرح ارائه شده از الرف مالک را در دساتور کاار اشاخاص و
شرکتهای ذی صالح ودارای مجوز قرار دهند و در صورت عدم دريافت گزارش مبني بر تحت کنترل بودن ريسكها باال مجوز فعاليات
صنايز مربواله را لغو نمايند.
اتحاديه اصناف در صورت درخواست مجوز يا تمديد اين جواز ها مي بايست الرح مديريت ريسک صنعت مربوالاه را باازنگری و باه
هيات مديره ساختمان يا مالک االالع و با دريافت اجازه کتبي نسبت به صدور جواز اقدام نمايند .
وزارت بهداشت و مرکز سالمت محيط کار مي تواند با تدوين استاندارد جهت کيديت و ميزان آالينده های مجاز نقش اساساي را در
سالمت کارکنان و ذی ندعان ايدا نمايد .
وزارت راه و شهر سازی مي تواند ضمن بازنگری استاندارد ها و الزامات خود بر اساس استانداردهای جديد مديريت ريساک را بارای
الراحان ،مالكان  ،بهره برداران و ذی ندعان شداف سازی نمايد.
سازمان محيط زيست مي تواند با تدوين استانداردهای مرت بط با ساختمانهای سبز و ايجاد تسهيالت برای اين ساختمانها با همكاری
سازمانها و ذی ندعان باعث کاهش مصرف منابز و انرژی در کشور گردد .

منابز و مآخذ:
[1]- International Standard Organization, 2016 Petroleum and natural gas industries - Offshore
production installations - Major accident hazard management during the design of new installations
)(ISO 17776
[2]- International Standard Organization, 2015 Societal security -- Emergency management -)Guidelines for public warning (ISO 22322
[3]- International Standard Organization, 2000, petroleum and natural gas industries – offshore
)production installations- requirements and guidelines for emergency response (ISO15544
[4]- How to prepare for workplace emergencies OSHA 3088:2001
[5]- Ken klarkson,Cyril Cox -Emergency Planning & Preparness-2002
[6]- National fire protection association, U.S.A. 2000, NFPA1600 (Standard on disaster, emergency
management & business continuity programs), NFPA, U.S.A.
[7]- National fire protection association, U.S.A. 2000, NFPA1915 (Standard for Fire Apparatus
Preventive Maintenance Program), NFPA, U.S.A.
[8]- National fire protection association, U.S.A. 2000, NFPA110 (Standard for Emergency and
Standby Power Systems), NFPA, U.S.A.
[9]- National fire protection association, U.S.A. 2000, NFPA471 (Recommended Practice for
Responding to Hazardous Materials Incidents), NFPA, U.S.A.

