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سردبیر 

HSE مدیریت ریسک، قلب نظام مدیریت

مدیریت ریسک به عنوان یکی از حوزه های مهم 
دانش مدیریت پروژه، نقش بس��زایی در گذر از 
مدیریت پروژه س��نتی به مدیریت پروژه علمی 
دارد. به طوری ک��ه یکی از ارکان اصلی مدیریت 
یکپارچه پ��روژه بوده و اطالع��ات خروجی آن 
مبی��ن جهت گی��ری مدیریت پ��روژه در قبال 
ریس��ک ها و مخاطرات درون��ی و بیرونی پروژه 
اس��ت. یکی از حوزه های دانشی مدیریت پروژه 
ک��ه تقریبا در تمامی اس��تانداردها و روش های 
ارائه ش��ده برای مدیریت پ��روژه به نوعی مورد 
توجه بوده و به آن پرداخته ش��ده است، حوزه 
"مدیری��ت ریس��ک" اس��ت. با توجه ب��ه اینکه 
مدیریت ریس��ک ش��امل فرآین��د برنامه ریزی 
مدیریت ریسک، شناسایی، طبقه بندی، ارزیابی 
ریس��ک، واکنش به ریس��ک و کنترل و اجرای 
برنامه مدیریت ریسک است، الزماتی را در بدنه 
سازمان و نیز بدنه مدیریت پروژه ایجاد می کند 
که منجر به مدیری��ت و نظارت هر چه بهتر بر 
مخاطراتی که پ��روژه در معرض آنها قرار دارد، 
خواهد ش��د و س��عی بر آن دارد تا تأثیرات این 
مخاطرات را به ط��ور کامل از میان برده و یا به 

حداقل برساند.
با توجه به ش��رایط رقابتی شدید و نیز شرایط 
اس��ت  بدیه��ی  موج��ود،  اقتصادی � سیاس��ی 
پروژه های اجرایی، خصوص��ا پروژه های بزرگ، 
با مخاطرات فراوانی روب��رو خواهند بود که در 
صورت عدم شناس��ایی، آمادگی و برنامه ریزی 
قبلی، وقوع آنها جبران ناپذیر و حتی تا س��طح 
تهدی��د ماهیت وج��ودی پ��روژه، مخاطره آمیز 
خواه��د بود. لذا نقش مدیریت ریس��ک در این 

زمینه پررنگ تر و اثرگذارتر جلوه می کند.
در حیطه ی پروژه های نفت و گاز و علی الخصوص 
پروژه های اکتشاف، حفاری و بهره برداری، به طور 
معمول پروژه ها با ریس��ک های درونی و بیرونی 

بس��یاری مواجه بوده که در برخی موارد وقوع 
چنین ریسک هایی منجر به وارد آمدن لطمات 
جبران ناپذیری به پروژه، ش��رکت، سهام داران، 
محیط زیس��ت و حتی زندگی انسان ها می شود. 
ک��ه به عنوان نمون��ه می توان ب��ه حادثه خلیج 
مکزی��ک که برای ش��رکت BP اتف��اق افتاد و 
منج��ر به میلیاردها دالر خس��ارت های مالی و 
زیست محیطی شد، اشاره کرد. لذا شرکت های 
بس��یاری با به کارگیری توان کارشناس��ی، فنی 
و تکنول��وژی خود به دنبال رف��ع اثر و مدیریت 

ریسک های حیطه کاری خود هستند.
بر این اساس در راستای ابالغ "خالصه اجرایی 
راهنم��ای مرج��ع سیس��تم مدیریت ریس��ک 
ش��رکت ملی نف��ت" از ط��رف مدیرعامل این 
شرکت و به منظور اس��تقرار یک نظام مدیریت 
ریس��ک یکپارچه، تمامی ش��رکت های اصلی و 
فرعی می بایست الزامات مندرج در این سند را 
به عنوان مبنایی برای شناسایی، ارزیابی، کنترل 
و کاه��ش خط��رات محی��ط کار در حوزه های 
مختل��ف، الگ��و ق��رار داده و مدیران ارش��د یا 
مسئولین طرح ها و پروژه ها موظف و متعهد به 
اجرایی شدن این الزامات در مجموعه تحت امر 

خود هستند. 
همچنین روسای واحدهای عملیاتی می بایست 
از توس��عه و اج��رای مدیریت ریس��ک مطابق 
ب��ا الزام��ات تعریف ش��ده در این مس��تند در 
تمامی مناطق تحت سرپرس��تی و فعالیت های 
پیمانکاری زیرمجموعه اطمینان حاصل کنند. 

تاکید می ش��ود؛ مس��ئولیت پیگیری و نظارت 
ب��ر روند اجرای این الزام��ات در تمامی مناطق 
عملیاتی و شرکت های پیمانکاری زیرمجموعه 
به عهده اداره HSE ش��رکت های اصلی و فرعی 

است. 
بدیهی اس��ت اداره HSE  بای��د در انتخاب تیم 

کارگ��روه مطالعات ریس��ک، مش��ارکت فعال 
داش��ته و در زمینه آموزش مطالعات ریس��ک، 
اج��را و اولویت بن��دی اقدام��ات اصالحی مورد 
نیاز )با توجه به ارزیابی ریس��ک انجام ش��ده( 
ب��ا ادارات و واحدهای مربوطه همکاری الزم را 

داشته باشد.
بای��د خاطرنش��ان کرد عنصر ارزیابی ریس��ک، 
عنص��ر بنیادی در نظام مدیریت HSE اس��ت، 
به طوریک��ه این عنصر با ش��ناخت مکانیزم های 
ج��اری، مدیریت یکپارچه و جامع در راس��تای 
مدیری��ت ایمنی فرآین��د و با مش��ارکت فعال 
تمامی کارکنان در تمام��ی واحدهای عملیات 

را فراهم می سازد. 
عنصر "شناس��ایی عوامل بالقوه آسیب رسان و 
ارزیابی و مدیریت ریس��ک" قلب نظام مدیریت 
HSE نامیده می شود. الزم به ذکر است عناصر 
 )PSM( اصلی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند
 29CFR11910.114 اس��تاندارد ب��ا  مطابق 
وابس��ته به عنصر مدیریت ریسک بوده و شامل 

این موارد می باشد:
1- مشارکت کارکنان 

2- اطالعات ایمنی فرآیند
3- آموزش

4- یکپارچگی مکانیکی
5-  مدیریت تغییر 

6-  پیمانکاران
7-  ایمنی پیش راه اندازی

 )PTW( 8-  صدور مجوز انجام کار
9- بررسی حوادث

10- واکنش شرایط اضطراری
که ب��ا توج��ه ب��ه چرخ��ه عم��ر فعالیت های 
باالدس��تی، موارد ذکر ش��ده باید جهت انجام 
مطالعات ریس��ک در چرخه مدیریت ریس��ک 

انجام شود.


