روش اجرايی شناسايی جنبهها و ريسکهای کیفی HSE

شماره سندPR10003 :
ويرايش40 :

تذكر مهم:
هرگونه دخل و تصرف در اين سند ممنوع بوده و چنانچه نیاز به اعمال تغییر در اين سند و يا حذف آن را داريد،
پیشنهاد خود را طبق روش اجـــرائی کنترل اطالعات مستند شده به دفتر تعالی اعالم نمايید.
* تکثیر و توزيع اين سند بعهده دفتر تعالی بوده و توزيع و تکثیر غیر مجاز آن ممنوع میباشد* .
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* اين سند فقط در سامانه الکترونیکی مورد تائید دفتر تعالی میباشد* .
** نسخه کاغذی اين سند فقط با مهر دفتر تعالی معتبر میباشد** .

شماره سندPR10003 :

روش اجرايی شناسايی جنبهها و ريسکهای کیفی
HSE
ویرایش40 :
 -1هدف

هدف از تدوین این روش اجرایي  ،توصيف اقداماتي براي تحقق اهداف زیر ميباشد:
 شناسایي ریسکهاي فرآیندهاي شرکت گاز خراسان شمالي شناسایي جنبهها ،ریسکها و آثار ناشي از فعاليتها،محصوال  ت و خدما ت به صور ت بالقوه و بالفع رر شرای ااري،ييرااريو اضطراري
 ارزیابي ریسکهاي کيفيتي ،زیستمحيطي و ایمني رر کليه فرآیندها و فعاليتها طبقهبندي ریسکها تعيين اقداما ت کنترلي رر جهت کنترل  ،کاهش و پيشگيري از اثرا ت منفي و تهدیدا ت ریسکها و جذب فرصتهايشناسایيشده ( برخورر با ریسک) و بطور خالصه مدیریت کليه ریسکهاي ( تهدیدا ت و فرصتهاي بالقوه) شرکت گاز خراسان
شمالي
رامنه کاربرر این روش ،مدیریت ریسک کليه فرآیندها و فعاليتهاي شرکت گاز استان خراسان شمالي رر حوزههاي کيفي،
ایمني ،بهداشت و محي زیست ميباشد.

 -2دامنه کاربرد
این روش اجرایي کليه واحدها و فرآیندهاي تابعه شرکت گاز استان خراسان شمالي را رر برميگيرر .کليه ریسکهاي
مرتب با فرآیندهاي برونسپاري شده رر سطح شرکت که توس تأمينکنندگان و پيمانکاران انجام ميشور طبق این
روش اجرایي یا روش اجرایي ریگري که از سوي پيمانکار ارائه و تائيد آن را از امور  HSEکارفرما اخذ مينماید ،تحت
کنترل رستگاه نظار ت آن پيمان صور ت ميگيرر .رر نهایت رستگاه نظار ت پيمان ميبایست تائيد نهایي صحت انجام این
فرآیند را از امور  HSEاخذ نماید( نياز به اخذ تأیيدیه کميته ندارر).
 -3مسئولیت
مسئوليت اجراي این روش رر حوزه کيفيتي با امور برنامهریزي و رر حوزه ایمني ،بهداشت و محي
ميباشد و مسئوليت نظار ت بر حسن اجراي این روش اجرایي بر اهده رفتر تعالي ميباشد.

 -0فرمهای در گردش مرتبط
فرم شناسایي و ارزیابي ریسکهاي کيفيتي
فرم شناسایي و ارزیابي ریسکها و جنبههاي HSE
فرم شرح اقداما ت جهت کاهش  /افزایش ریسکها فرم ثبت برنامه ریسکهاي بحراني و جنبههاي بارز

 -5شرح عملیات
 -2-5تعاریف :
ریسک :اثر ادم قطعيت بر اهداف
مدیریت ریسک  :فعاليت هماهنگ شده به منظور هدایت و کنترل یک سازمان با توجه به ریسک
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ذینفع  :فرر یا سازماني که مي تواند بر یک تصميم یا فعاليت اثر بگذارر یا تحت تأثير آن تصميم یا فعاليت قرار گيرر یا خور را
تحت تأثير بداند.
منبع ریسک  :انصري که به تنهایي یا رر ترکيب با سایر اناصر پتانسي ایجار ریسک رارر.
رویدار :وقوع یا تغيير مجمواه خاصي از شرای
پيامد  :نتيجه یک رویدار که بر اهداف اثر ميگذارر
شد ت پيامد رخدار( :)Sميزان شد ت آسيب وارره به افرار یا محي زیست ،بر اساس معيارهاي تعيينشده رر جدول مربوطه
احتمال وقوع(:)Oاحتمال اتفاق افتارن
احتمال شناسایي( : (Dشانس وقوع چيزي و یا احتمال کشف و شناسایي خطر
ادر اولویت /رتبه ریسک :رر مدل ارزیابي  FMEAاز حاص ضرب رو فاکتور شد ت و احتمال وقوع رر یکدیگر رتبه ریسک() RPN
محاسبه ميشور .اولویت رسيدگي و انجام اقداما ت پيشنهاري بر اساس همين فاکتور صور ت ميگيرر.
تعيين ریسکهاي قاب و ييرقاب قبول  :ریسکهاي قاب و یا ييرقاب قبول بر اساس رتبه ریسک )(RPN
ریسک واقعي (خطرناک) :ریسک واقعي زماني است که احتمال ضرر وجور رارر ولي احتمال سور وجور ندارر  .ریسک واقعي
هميشه ناخوشایند و توام با استرس است .مث اینکه مالک ماشين رر معرض تصارف و زیان است ولي اگر تصارف نکند سوري
رریافت نميکند .
ریسک سوراگرانه یا بُرر و باخت :رر ریسک سوراگرانه هم احتمال برر و هم باخت وجور رارر .ریسک سوراگرانه بالقوه راراي جنبه
جذابيت ميباشد.
جنبه زیستمحيطي  :انصري از فعاليتها یا محصوال ت یا خدما ت یک سازمان که با محي زیست رر تعام بوره یا بتواند باشد.
یک جنبه زیستمحيطي ميتواند موجب پيامد یا پيامدهاي زیستمحيطي شور و یک جنبه زیستمحيطي بارز جنبهاي است که
بتواند یک یا چند پيامد زیست محيطي بارز راشته باشد؛ مث اقد قراررار با یک شرکت جدید التاسيس یا اجراي یک فرآیند
تبليغاتي
کمیته اصلی :کميتهاي که براي بررسي و شناسایي ریسکها تشکي ميشور و متشک از ااضاي ذی ميباشد:
رئيس امور  ،HSEمسئول ایمني ،مسئول بهداشت صنعتي ،مسئول محي
مربوطه و سایر نمایندگان واحدهاي مرتب
سایر تعاریف بر اساس استاندارر  ISO31000:2018ميباشد.

زیست ،مسئول سيستمهاي مدیریتي ،نماینده واحد

 -۲-5شیوه شناسايی و ارزيابی ريسکها:
مدیریت ریسک سه فاز امده رارر:
فاز اول  :شناسائي ریسکها (تهدیدا ت و فرصتها)
فاز روم  :ارزیابي و اولویتبندي ریسکها
فاز سوم  :برخورر با ریسکها (کنترل ریسک)
فاز اول  :شناسائی ريسک  :بسيار مناسب است تا سازمان  ،ریسکهاي سازماني خور را به رقت شناسائي کرره و جهت
پيشگيري از وقوع آسيبهاي احتمالي هریک ،آنها را با هدف اولویتبندي رر اقدام کنترلي  ،ارزیابي نماید .
مدلهاي زیاري براي شناسائي و ارزیابي ریسک وجور رارر که با توجه به ویژگيهاي سازمان ميتوان مناسبترین مدل شناسائي و
ارزیابي را انتخاب نمور .به انوان نمونه مدلهاي شناسائي ریسک ابارتند از  :تکنيک طوفان فکري ،گروههاي رلفي ،روشهاي
نموراري (رر شناسایي ریسک هرگز بهترین روش وجور ندارر و باید ترکيب مناسبي از روشها مورر استفاره قرار گيرر).

تکنيک طوفان ذهني رر شناسایي ریسکها
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 این مکانيزم بر اساس ارزش نهارن به همه نظرا ت و موضواا ت ااالم شده از سوي همه افرار مرتب با موضوع و یا کليه
کارکنان سازمان  ،طرحریزيشده است.
ترتيب انجام این مکانيزم به شرح ذی است:
الف ) ربير کميته موضواي که نيازمند به بررسي و شناسائي ریسکهاي آن ميباشد را به جمع ااالم مينماید.
ب) هریک از افرار حاضر به ترتيب پيامد مرتب با ریسک را ااالم ( فق یک الت مهم از نظر خورش) و ربير کميته آن الت را
ثبت مينماید.
این فعاليت به صور ت گررشي تا جایي ارامه ميیابد که هيچ یک از حاضرین ،الت جدیدي براي مشک یا موضوع مطرحشده،
نداشته باشد.
ج) حال توس افرار حاضر ،به هر یک از ریسکها با توجه به پيامد (بنا به نظر شخصي و برحسب اهميت الت) ادري بين صفر تا
ره نسبت راره ميشور.
ر) ادرهاي ااالم شده به تفکيک پيامد جمع و سه پيامدي که بيشترین امتياز را بدست آوررهاند ،شناسائي و تفکيک ميشوند.
ه) حال براي سه ریسک /پيامد مهم شناسائي شده ،توس حاضرین راه ح ااالم مي گررر( فق یک راه ح مهم از نظر خورش) و
ربير کميته آن راه ح را ثبت مينماید .این فعاليت به صور ت گررشي تا جایي ارامه ميابد که هيچ یک از حاضرین راه ح جدیدي
براي التهاي مهم ،نداشته باشند.
و) سپس توس افرار حاضر ،به هریک از راه ح ها (ارائهشده توس جمع) بنا به نظر شخصي و برحسب اهميت راه ح (بر حسب
امکانپذیر و شدني بورن ،وجور منابع الزم و  )...ادري بين صفر تا  24نسبت رار ه ميشور.
ز)ادرهاي ااالم شده توس همه حاضرین به تفکيک راه ح جمع و راه حلي که بيشترین امتياز را بدست آورره است شناسایي و
جهت اقدام به حاضرین و طرفهاي ذینفع ااالم ميشوند .
تذکر مهم  :رر این مکانيزم  ،همه نظرا ت مطرح شده قاب احترام بوره و ارتباط راشتن و یا ارتباط نداشتن با الت و اص مشک ،
فق توس امتيازرهي انجام ميگيرر .به ابار ت ریگر ثبت همه موارر مرتب و یا يير مرتب توس ربير کميته الزامي است و به
صور ت سليقهاي نباید حذف گررند.
فاز دوم  :ارزيابی و اولويتبندی ريسکها
اولين هدف رر ارزیابي ریسک سنجش تهدیدا ت و فرصتها از نظر تأثير و وزن هریک از ریسکهاي شناسائي شده با توجه به منابع
و حفظ منافع سازمان ميباشد تا بتوان با پيشگيري از خسارا ت اقتصاري و شهر ت سازمان ،به پيشواز فرصتهاي موفقيتآميز برویم.
رومين هدف رر ارزیابي ریسک ،اولویتبندي تهدیدهاي سازمان بمنظور طبقهبندي اقداما ت کنترلي و مدیریت هزینه مرتب با آنها
است.
رر شرکت گاز خراسان شمالي شناسایي و ارزیابي ریسک ها رر رو حوزه کيفيت (فرآیندها ،ذینفعان ،اوام بيروني و رروني سازمان)
و رر حوزه  ، HSEتوس کميته ارزیابي ریسک (آیيننامه کميته ریسک) انجام ميشور.
فاز سوم  :برخورد با ريسک ( کنترل ريسک )
پس از ارزیابي ریسک و تعيين اولویتبندي ریسکهاي شناسائي شده ( تهدیدا ت و فرصتها ) مرحله بعد برخورر یا کنترل ریسکها
است .
چنانچه ریسک از گروه تهدید باشد ،برخورر با آن رر قالب اقدام پيشگيرانه مفهوم رارر(.فراموش نشور :تهدید شناسائي شده بالقوه
است )و چنانچه ریسک اولویت راره شده یک فرصت مغتم باشد ،برخورر با آن اقدام پيشوازانه و مهيا نمورن شرای تحقق آن است.
ویژگيهاي یک اقدام کنترلي مناسب ( برخورر اثربخش ) :
 )2توجيه مالي راشته باشد( .حمایتهاي اجرائي خواهد راشت)
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 )2قاب انجام توس ارکان سازمان باشد ( .فرافکني ممنوع )
 )3برخورر باید فرآیندي باشد ( منافع سازمان رر آن باشد )
 )0برخورر باید زمانرار  ،قاب سنجش و نتيجه گرا باشد ( بر اوام و معيارهاي ارزیابي ریسک تأثيرگذار باشد)
در شرکت گاز خراسان شمالی برای شناسايی ريسکها به صورت ذيل عمل میشود:

الف) تعيين تيمهاي شناسایي و ارزیابي ریسکها بر اساس آیيننامه کميته ارزیابي ریسک
ب) برگزاري آموزش و یکسانسازي ریدگاهها
ج) برگزاري جلسا ت کارگروههاي اصلي و فراي و بررسي فعاليتهاي هر یک از واحدها به صور ت مجزا و رر صور ت نياز بررسي
موارر ذی با توجه به نياز
ج )2-بازرید ميداني از ایستگاهها ،پروژهها ،ارارا ت ،ساختمانها ،انبار و...
ج )2-ارزیابي سایت و محوطه ایستگاهها و ارارا ت
ج )3-بازنگري رارههاي فرآیندها و محصول
ج )0-بازنگري ارتباطا ت راخلي و خارجي و نظرا ت رریافت شده از سوي طرفهاي االقهمند به محي زیست بهویژه مشترکين و
ذینفعان
ج )5-مصاحبه با کارکنان
تبصره :1هرگونه تغيير( نيروي انساني ،تجهيزا ت و امکانا ت ,خدما ت ,فرآیندها ،تأمينکنندگان و پيمانکاران ،تکنولوژي ،متد و روش
کار ،استانداررها ،مقررا ت و بخشنامههاي ررونسازماني و برونسازماني) که بااث ریسک رر رسيدن به اهداف هر یک از فرآیندها و
سيستم محي زیست ،ایمني و بهداشت سازمان گررر مطابق روش اجرایي" مدیریت تغييرا ت" رر سازمان تحت کنترل قرار
ميگيرر.
تبصره :۲گزارش ارزیابي ریسک باید منجر به طبقهبندي ریسک و برخورر با ریسک شور.
تبصره :3سطح برخورر با ریسک از مدیریت ارشد سازمان باید رریافت شور.
مدیریت ریسک بر اساس بند  5-5انجام ميگررر.
 )3 -5شناسايی و ارزيابی ريسک های کیفیتی فرآِيندها ،ذينفعان و عوامل بیرونی و درونی با بهرهگیری از روش
استرالیايی((RAC
 -1-3-5شناسايی ريسکهای کیفی :
براي شناسایي ریسکهاي فرایندي(تهدیدا ت و فرصتها) ،کليه فرآیندها و فعاليتهاي شرکت به صور ت جزئي و کلي مورر بررسي
قرار ميگيرند و با توجه به وروري و خروجيهاي هر بخش از فرآیند ریسکهاي ناشي از آنها با مشارکت کارکنان و مشاوره با آنها
شناسایي ميشوند .یافتهها رر فرم شناسایي و ارزیابي ریسک هاي فرآیندها ليست شده و با کمک ااضاي کارگروه فراي ریسک ،رر
هریک از واحدها شناسایي ميشور و سپس مطابق جداول ذی ارزیابي و بر اساس بند  5-5مدیریت ميگررر.
 -۲-3-5ارزيابی ريسکهای کیفی:
جهت ارزيابی ريسک از جداول ذيل استفاده میشود :
جدول  - 2امتيازرهي شد ت پيامد رخدار ()S
ضریب
اثر

شد ت تأثير

تأثير (منفي و مثبت) بر فرآیندها ،طرفهاي ذینفع ،مسائ رروني و بيروني مرتب
با جهتگيري استراتژي
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5

بحراني

 -اواقب یا مزیت مالي  /کيفي  /تجاري يير قاب جبران براي سازمان رارر

0

زیار

 -اواقب یا مزیت مالي  /کيفي  /تجاري قاب توجهي براي سازمان رارر

3

متوس

 -تا حدوري اثر منفي ( مثبت ) مالي  /کيفي  /تجاري سازمان رارر

2

کم

 -اواقب یا مزیت مالي  /کيفي  /تجاري آن براي سازمان ناچيز ميباشد

2

بدون تأثير یا تأثير جزئي

 -تأثير يير زیان آور یا مزیتي ندارر(بدون تهدید /بدون فرصت)

جدول  - 2امتيازرهي احتمال وقوع ((O
ضریب احتمال

توصيف و تناوب وقوع

احتمال وقوع

5

حتمي

مکرراً اتفاق خواهد افتار

0

احتمال زیار

رر اکثر مواقع اتفاق خواهد افتار

3

احتمال متوس

رر بعضي شرای و گاها اتفاق خواهد افتار

2

احتمال کم

به ندر ت اتفاق خواهد افتار

2

يير محتم

امکان وقوع بسيار بعيد به نظر ميرسد

جدول – 3تعيين ادر ریسک جهت اولویتبندي ریسکهاي فرآیندها
ادر ریسک =S * O

سطح ریسک  /جنبه  /خطر

ریسک جزئي )(Low Risk

< 24ادر ریسک <2

L

ریسک قاب قبول )(Moderate Risk

 <26ادر ریسک <24

M

< 25ادر ریسک < 26

H

ریسک بارز )(High Risk

← ریسک بارز ( ) High Risk
شد ت = 5
تبصره :هر یک از فرآیندها و فعاليتهایي که ریسکي با شد ت یا احتمال  5راشته باشند به انوان ریسک بارز شناسایي ميشور و
مطابق بند  0-5مدیریت ميگررر.
)4-5شناسايی و ارزيابی ريسکهای ايمنی و بهداشتی ،جنبههای زيستمحیطی
 FMEAرر ارزیابي ریسک ،روشي تحليلي است که ميکوشد تا حد ممکن تهدیدا ت بالقوه موجور رر محدورهاي که رر آن ارزیابي
ریسک انجام ميشور و همچنين ال و اثرا ت مرتب با آن را شناسایي و رتبهبندي کند.
-1-4-5محیط زيست:

براي مشخص کررن و شناسایي جنبههاي زیستمحيطي ابتدا کليه فعاليتها ،فرآیندها ،خدما ت و محصوال ت که به نحوي با
سازمان رر ارتباط هستند شناسایي ميشور و پس از فهرست نمورن آنها جنبههاي زیستمحيطي با توجه به گروههاي هفتگانه
زیر قاب تعيين ميباشد:
 انتشار آالیندهها رر هواصفحه  6از 22

شماره سندPR10003 :

روش اجرايی شناسايی جنبهها و ريسکهای کیفی
HSE
ویرایش40 :

 انتشار آالیندهها رر آب انتشار آالیندهها رر خاک توليد ضایعا ت و پسماندها استفاره از موار خام و منابع طبيعي و انرژي آلورگي صوتي و آلورگي ریداري سایر موارر زیستمحيطي محلي و موارر مربوط به جامعهبراي شناسایي صحيح جنبههاي مثبت و منفي رر قالب فرصت ها و تهدیدهاي محي زیستي نياز به شناسایي منابع مختلف و
بالقوه رر فرآیندها ميباشد .این منابع شام موارر زیر ميشور:
 منابع آشکار توليدکننده آلورگي و جلوگيري کننده از آلورگيها مانند توليد زباله  ،فاضالب و اگوو... منابع ناآشکار توليد آلورگي مانند نشتي گازها از اتصاال ت و... کليه جنبههاي زیستمحيطي رر ایستگاههاي تقلي فشار گاز ،TBS/CGSخطوط تغذیه ،شبکههاي توزیع و انشعابا ت سایر فعاليتهاي شرکت مانند :تعمير و نگهداري ،انبارش ،فعاليتهاي امومي (ستاري) و …توضيح اینکه کليه فعاليتهاي هر واحد توس آن واحد ليست شده و رر کميته فراي مربوطه نوع فعاليت و جنبههاي مثبت و
منفي مرتب  ،شناسایي و ارزیابي جنبههاي زیستمحيطي آن وارر ميشور سپس جهت بررسي نهایي و تصویب رر جلسه کميته
اصلي به ربير این کميته ارجاع ميگررر (.برنامهریزي و تشکي جلسا ت کميته مطابق آیيننامه کميته ارزیابي ریسک ميباشد)
 -۲-4-5ايمنی و بهداشت:
ارزیابي ریسکهاي ایمني و بهداشتي رر شرکت با هدف حذف و پيشگيري از اثرا ت نامطلوب ایمني و بهداشتي فعاليت ها و بهبور
شرای رر شرکت انجام ميشور.
حداق موارري که ميبایستي رر این ارزیابيها مدنظر قرار گيرر شام موارر ذی است:
 خطرا ت کارکنان و ذینفعان ریسکها و فرصتهاي ایمني و بهداشتي الزاما ت قانوني و سایر الزاما ت کاربرري رر شرکتجهت ارزیابي و شناسایي خطرا ت ایمني و بهداشتي حداق موارر ذی باید لحاظ گررر
الف) چگونگي سازمانرهي کارها ،اوام اجتمااي( شام حجم کار ،سااا ت کار ،تبعيضها و )....فرهنگ سازمان
ب) فعاليتها و وضعيتهاي معمول و يير معمول شام خطرا ت ناشي از موارر زیر :
 )2زیرساختها ،تجهيزا ت ،موار اوليه و شرای فيزیکي مح کار
 )2طراحي ،تحقيق ،توسعه ،آزمون ،توليد مونتاژ ،ساخت ،تحوی خدمت و..
 )3اوام انساني
 )0چگونگي انجام کار
 )5اوام زیان آور محي کار
ج) رویدارهاي مرتب قبلي ررون و برونسازماني شام موقعيتهاي اضطراري و ال آنها
ر) موقعيتهاي اضطراري بالقوه
ه )افرار با مد نظر قرار رارن مح هاي کار و رسترسي به آنها از قبي کارکنان ،مراجعين و مجاورین و...
صفحه  7از 22

شماره سندPR10003 :

روش اجرايی شناسايی جنبهها و ريسکهای کیفی
HSE
ویرایش40 :

و) موارر مرتب با طراحيهاي محي کار  ،فرآیندها ،تأسيسا ت ،ماشينآال ت ،سازمانرهي کارها از جمله انطباق با نيازها و
قابليتهاي کارکنان
ز) موقعيتهایي که رر مجاور ت مح هاي کار به رلي انجام فعاليتهاي مرتب با کار تحت کنترل سازمان رخ ميرهد.
ح) موقعيتهایي که توس سازمان کنترل نميشوند و رر مجاور ت مح هاي کار رخ ميرهند و ميتوانند منجر به آسيب و
بيماري افرار حاضر رر مح هاي کار شوند.
ط) تغييرا ت واقعي یا پيشنهاري رر سازمان ،امليا ت ،فرآیندها ،فعاليتها و سيستم مدیریت ایمني و بهداشت شغلي
ي) تغييرا ت رر رانش یا اطالاا ت رر بازِه خطرا ت
توضيح اینکه کليه فعاليت هاي هر واحد توس آن واحد ليست شده و رر کميته فراي مربوطه نوع فعاليت و ریسکهاي
ایمني و بهداشتي مثبت و منفي مرتب  ،شناسایي و ارزیابي ریسکها آن وارر ميشور سپس جهت بررسي نهایي و تصویب
رر جلسه کميته اصلي به ربير این کميته ارجاع ميگررر (.برنامهریزي و تشکي جلسا ت کميته مطابق آیيننامه کميته
ارزیابي ریسک ميباشد)

به منظور ارزیابي فرصتهاي ایمني و بهداشتي ااضاي کميته موارر ذی را مدنظر قرار رهند:
 فرصتهاي تطابق با کار ،سازمانرهي کار و محي کار کارکنان فرصتهاي حذف خطرا ت و کاهش ریسکهاي ایمني و بهداشتي سایر فرصتهاي بهبور سيستم مدیریت ایمني و بهداشتيارزيابی ريسکها و جنبههای HSE
کليه یافتههاي  HSEطي فرم شناسایي و ارزیابي ریسکها و جنبههاي  HSEجمعآوري و بر اساس جداول  0الي  ، 7ارزیابي
ميگررر.
رر زیر به صور ت خالصه به برخي از پارامترهایي که رر فرم شناسایي و ارزیابي ریسک و جنبههاي ، HSEکاربرر رارر اشاره
ميشور:
 شدت (:)S1

ميزان شد ت آسيب وارره و فرصت ایجارشده براي افرار یا محي زیست ،بر اساس معيارهاي تعيينشده رر جدول شماره  1مشخص
ميشور .رر این جداول که به  5طبقه تقسيم شدهاند ،شد ت خطرا ت و جنبههاي زیستمحيطي از پایين به باال رسته بندي شده
است .یعني شدیدترین حارثه ناشي از انجام هر فعاليت و یا فرصت ایجار شده با ادر  5و خفيف ترین حارثه و یا کمترین فرصت
ایجاري با ادر  1نشان راره ميشور .رریفهاي مياني نيز بر همين اساس به صور ت هم وزن تقسيم بندي شده است.
 احتمال وقوع (:)O۲

به منظور تعيين احتمال وقوع و یافتن ادر مناسب ميتوان از مستندا ت حوارث رخ راره و تجربيا ت کارشناسان  HSEو سرپرستان
واحدهاي مختلف مربوطه استفاره نمور .خطري که بيشترین احتمال وقوع را رارر با ادر  5و خطري که پایينترین احتمال وقوع را
رارر با ادر  1مشخص ميشور .رر جدول شماره  ۲رسته بندي معيارها براي تعيين ادر احتمال وقوع آورره شده است.

 رتبه/عدد اولويت ريسک): (RPN 3
1 Severity
2 Occurrence
3 Risk Priority Number

صفحه  8از 22

شماره سندPR10003 :

روش اجرايی شناسايی جنبهها و ريسکهای کیفی
HSE
ویرایش40 :

از حاص ضرب رو فاکتور شد ت و احتمال وقوع رر یکدیگر ،ادر اولویت ریسک( ) RPNبه رست ميآید .اولویت رسيدگي و انجام
اقداما ت پيشنهاري بر اساس همين فاکتور صور ت ميگيرر.

جدول  - 4امتیازدهی " شدت )"(S
ايمنی

رتبه شدت
ايمنی افراد

تأثیر

تهدید :مرگ( معارل
 6444روز تلف شده)
5

بهداشت

ايمنی تجهیزات

تهدید :خسار ت و
فجایع با بازتاب
کشوري

اثرات زيستمحیطی

تهدید :فو ت بيش از سه

تهدید:آسيب شدید و جبران

نفر:اواملي که پتانسي

ناپذیر به محي زیست وارر

ایجار چندین فوتي را رارند

ميشور.

مالی

تهدید:ضرر وسيع
بيش از 54،444
یورو

بسیار
زياد

فرصت:بااث بهبور شرای

فرصت:منفعت بسيار باال براي

فرصت:ایجار شرای ایمن کليه ذینفعان و

بهداشتي و سالمتي کليه

محي زیست رر سطح کشور را

سور وسيع حدور

تجهيزا ت

ذینفعان ميشور.

رارا ميباشد (بر روي خاک

 24،444یورو

،آبوهوا و موجورا ت زنده)
تهدید :از کار افتارگي
رائم یا نقص اضو(
معارل  644روز تلف
شده)
4

زياد

3

متوسط

۲

کم

تهدید :مرگ یا ناتواني کلي
تهدید:خسار ت و

رائم یک تا سه نفر:اواملي

تهدید:جبران آسيب واررشده به

فجایع با بازتاب

که قارر به ایجار آسيبهاي

محي زیست چندین ماه طول

استاني

برگشتناپذیر جدي یا

ميکشد (آسيب بلند مد ت است).

کشنده هستند
فرصت:بااث ایجار شرای

فرصت:بااث ایجار شرای ایمني ررونسازماني
و برونسازماني

سالمتي بهداشتي ،ررون
سازماني و برونسازماني
(کارکنان ارباب رجوع و )...
ميشور.
تهدید :اثرا ت بهداشتي

تهدید :از کار افتارگي

تهدید :خسار ت و

امده :اواملي که قارر به

موقت( معارل  64روز

فجایع با بازتاب

ایجار آسيبهاي بهداشتي

تلف شده)

شهرستاني

برگشتناپذیر ،بدون خطر
مرگ

فرصت  :منفعتي قاب توجه بر
روي حداق سه مورر محي
زیست رر سطح شرکت را راشته
باشد .
تهدید :جبران آسيب واررشده به
محي زیست چندین هفته طول
ميکشد (آسيب ميان مد ت
است).

تهدید:تخریب زیار
(منطقه/ناحيه)
بيش از 5444
یورو

سور زیار
(منطقه/ناحيه)
حدور  2444یورو

تهدید:تخریب کم
(واحد) حدور
 544یورو

فرصت :سالمتي و بهداشت
فرصت:ایجار شرای ایمن متوس رر محي

فرصت :منفعتي که حاص

سور کم

کليه کارکنان را به رنبال

راخلي شرکت

ميشور کليه سازمان رر مناطق و

( واحد) حدور

خواهد راشت .

نواحي مختلف را شام ميشور.

 244یورو

تهدید:از کار افتارگي

تهدید :خسار ت و

تهدید :اثرا ت بهداشتي

تهدید:جبران آسيب واررشده به

تهدید:تخریب کم

ناچيز( معارل  6روز تلف

فجایع با بازتاب

جزیي :اواملي که اثرا ت

محي زیست چندین روز طول

(بخشي از واحد)

شده)

شهري

بهداشتي جزیي برگشتپذیر

ميکشد (آسيب کوتاه مد ت

تا  244یورو

صفحه  9از 22

شماره سندPR10003 :

روش اجرايی شناسايی جنبهها و ريسکهای کیفی
HSE
ویرایش40 :

فرصت:ایجار شرای ایمني جزئي رر شرکت(
بخشي از واحدها)

ایجار ميکنند.

است).

فرصت:سالمتي بهداشت

فرصت:تأثير مثبت فعاليت /

سور کم

یک واحد از شرکت را رر بر

فرآیند مذکور شام یک

(بخشي از واحد)

ميگيرر.

ساختمان رر محي کار باشد.

حدور  24یورو

تهدید :اثرا ت بهداشتي
تهدید:کمکهاي اوليه

تهدید:حوارث قاب

ناچيز :بر راندمان از تأثيري

گزارش

نداشته یا بااث ناتواني

بدون

1

تهدید:تخریب

تهدید:آسيب ناچيز به محي

بسيار جزئي رر

زیست وارر ميشور.

حد کمتر از

نميشور.

تأثیر

فرصت:ایجار شرای ایمني براي یکي از
کارکنان

24یورو

فرصت:تأثير مثبت بر روي

فرصت:تأثير مثبت فعاليت /فرایند

یکي از کارکنان رارر

مذکور رر محدور واحدي و

سور بسيار جزئي
حدور  3یورو

محي کار واحد باشد.

تبصره :در صورتی که در پارامترها اختالف نظر باشد با معیار ضرر و زيان مالی ،اولويتدهی میگردد.
جدول -5امتیازدهی " احتمال وقوع" جهت ريسکهای بهداشتی ()O
احتمال وقوع  :جهت ارزیابي مخاطرا ت انساني

احتمال

شاخص

احتمال

 ) Aآمار ساليانه

نوع

 ) Bمد ت مواجهه افرار رر روز

 ) Cتعدار افرار رر
معرض

ميزان احتمال
A*B*C
2

2

يير محتم

2

اتفاق نيفتاره

2

X <0.1*OEL

2

 2نفر

2

احتمال کم

2

 2 – 2بار

2

X<0.5*OEL

2

 0-2نفر

2 – 22

احتمال متوس

3

 3 – 5بار

3

1>X>0.5*OEL

3

 7-5نفر

22 - 35

3

36 – 60

0

احتمال زیار

0

 5 – 7بار

0

X >OEL

0

 24-7نفر

بيشتر از 60

5

احتمال خيلي
زیار

5

بيش از7
بار

5

X <<OEL

5

بيشتر از
 24نفر

جدول -5امتیازدهی " احتمال وقوع" جهت ريسکهای ايمنی ()O
امتيازرهي " احتمال "  :جهت ارزیابي ریسکهاي ایمني
رتبه

احتمال وقوع

توصيف

2

يير محتم

احتمال وقوع آن رر طول امر سيستم آنقدر پایين است که ميتوان آن را رر حد صفر فرض
کرر( .رر  5سال گذشته کمتر از  3بار رخ راره است).

2

احتمال کم

احتمال وقوع آن رر طول امر سيستم خيلي کم است(.هر سال یک بار رخ ميرهد یا اینکه رر
سایر شرکتهاي گاز استاني رخ راره است).

3

احتمال متوس

رر طول امر سيستم رخ ميرهد(.بين  3تا  24بار رر سال رخ ميرهد ).
صفحه  24از 22

شماره سندPR10003 :

روش اجرايی شناسايی جنبهها و ريسکهای کیفی
HSE
ویرایش40 :
0

احتمال زیار

رر طول امر یک سيستم چندین بار رخ ميرهد(.حداق

5

حتمي

بطور مکرر اتفاق ميافتد (.هر روزه رخ ميرهد ).

یک بار رر هفته رخ ميرهد)

جدول  – 6امتیازدهی " احتمال وقوع" جهت محیط زيست)(O
امتيازرهي " احتمال "  :جهت ارزیابي جنبههاي زیستمحيطي
رتبه

احتمال وقوع

توصيف

مصاریق

2

يير محتم

وقوع جنبه بسيار بعيد به نظر ميرسد

حداکثر یک بار رر بيش از  3سال

2

احتمال کم

امکان وقوع جنبه بسيار کم است

حداکثر یک بار بين  2تا  3سال

3

احتمال متوس

امکان وقوع جنبه رر بعضي شرای وجور رارر

حداکثر یک بار رر سال

0

احتمال زیار

رر بيشتر شرای حارث ميشور

حداق یک بار رر ماه

5

حتمي

وقوع جنبه ،حتمي است

حداق یک بار رر روز

)۷-5طبقهبندی و مديريت ريسکها :
 -1-5-5طبقهبندی و تعیین ريسکهای قابل و غیر قابل قبول :

ریسکهاي قاب و یا يير قاب قبول بر اساس مقاریر ادر اولویت /رتبه ریسک ) ,RPNو مطابق جدول  3تعيين ميشور.
قاب ذکر است جهت ریسکهاي کيفيتي بر اساس بند  2-5ام ميشور و جهت ریسکها و جنبههاي  HSEبر اساس اص پارتو
ام ميگررر ( .رر هر روره  24ررصد  RPNهاي باال را رر نظر گرفته و مدیریت ميگررر)
 -۲-5-5مديريت ريسک:

پس از نهایي شدن کليه فرمهاي شناسایي و ارزیابي ریسکهاي فرآیندها  ،جنبههاي محي زیستي و شرای مخاطرهآميز با توجه به
تمرکز اادار به رست آمده و سوابق موجور و الزاما ت قانوني کنترل آنها جهت تقلي جنبه و ریسک منفي و ارتقاي ریسک مثبت
تا حد قاب قبول به شرح ذی ميباشد.
برخي از ریسکها با ایجار رورههاي آموزشي و ایجار آگاهي و اطالعرساني رر پرسن کنترل ميشور.برخي از ریسکها با رستور مدون کنترل ميشوند. جهت کنترل و کاهش ریسکهاي منفي و افزایش ریسکهاي مثبت نيز هدفگذاري و برنامههاي مدیریتي تدوین ميشور.جنبههاي محي زیستي و شرای مخاطرهآميز بهداشتي و ایمني (سالمت گرا) که شاخص آنها بحراني (حائز توجه باشند مطابق
فرم شرح اقداما ت جهت کاهش/افزایش ریسک ها (جهت کاهش (براي موارر منفي)و افزایش (براي موارر مثبت )) جمعبندي و
سپس مطابق و جهت ریسکهاي منفي و مثبت مي بایستي اقداماتي تعریف گررر که منجر به کاهش یا افزایش اادار شد ت ،احتمال
وقوع گررر که پس از ضرب آن ،حاص ادر  RPNپایينتري شور.
یارآوري :برنامهها و اهداف رر جهت بهبور مستمر توس کارگروه اصلي پایش و به واحدهاي برنامهریزي و  HSEگزارش ميگررر.
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شماره سندPR10003 :

روش اجرايی شناسايی جنبهها و ريسکهای کیفی
HSE
ویرایش40 :
 -3-5-5به روز نگهداری جنبهها و ريسکهای اثر آن:

به روزآوري و بازنگري ریسکها و اثرا ت آن رر مواقع زیر توس کارگروههاي شناسایي و ارزیابي ریسکها مطابق بندهاي فوق انجام
ميگررر:
 هر سال یکبار به صور ت رورهاي هنگام تغيير رر فرآیندها ،به کارگيري تجهيزا ت و تکنولوژي جدید و یا انجام خدما ت پروژهاي جدید مطابق روش اجرایيمدیریت تغيير
 وضع قوانين و مقررا ت جدید رریافت اطالاا ت المي و فني جدید انجام اقداما ت اصالحي و پيشگيرانه پس از وقوع وضعيتهاي اضطراري -به ررخواست نماینده مدیریت  ،مدیران واحدها و مدیراام
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