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تاكؼلللتاى   گلللاص اداسا تقو لللشا  

؛ اهلللَس صّلللشا قلللضٍيي ٍ تلللَ  ي 

تْذاؿللت ايوٌي ٍ هحلل ظ صيؼللت           

) (HSE فٌللي ٍ سٍاتللظ  تاصسػللي ؛

 فوَهي
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 ػاهاًِ تاسؿي فقلال  ٍسٍد 1394/01/10سٍص دٍؿٌثِ هَسخِ  16حذٍد ػافت
تِ اػتاى قضٍيي ّوشاُ تا تاسؽ تاساى  سفذ ٍ تشق ٍ ٍصؽ تاد ؿذيذ ٍ سيلضؽ  

  تگشگ
       تشخلي اص هٌلاع    آػ ة تقلذادي اص هٌلاصل  اهلاكي ٍ صيشػلاخت ّلا دس

 ؿْشػتاى تاكؼتاى 
 آقاي )اػوشٍسيي تا س  غ اداسُ گاص اػوشٍسيي  تواع تخـذاس  18ػافت دس

 (كشين خَاُ
 



 اص عشي  ٍاحذ اهذاد تِ كـ ك  18/50اعالؿ سػاًي هشاتة دس ػافت
 (آقاي جل لًَذ)ٍقت

( آقلاي الادقي فلش   )تواع كـ ك تا س  غ اداسُ گاص ًاح ِ تاكؼتاى ٍ
 ( آقاي ه شاتشاّ وي)س  غ تقو شا 

   ّواٌّگي ّاي الصم تِ هٌؾَس كؼة اعالفا 
اًجام اقذاها  اٍل ِ ًؾ ش قغـ گاص ٍ تخل ِ خغَط 

 



 19حضَس اك پ اهذاد گاص دس هحح حادثِ حذٍد ػافت 
  تا تَجِ تِ گؼتشدگي حادثِ دس ؿْش اػوشٍسيي ٍ سٍػتاّاي لَؿكاى

جقوش آتاد  پٌاُ آتاد ٍ ياسي آتاد دس هشحلِ اٍل ًؼثت تلِ قغلـ گلاص    
هحح ّايي كِ اًـقاتا  آػ ة ديذُ ٍ صيش آٍاس هاًذُ تَد اص عشيل   
تؼتي ؿ ش االي اقذام ًوَدُ ٍ تخل ِ گاص تواهي ؿثكِ اص هحح ّلاي  

 .ايوي اًجام گشديذ



كِ اص عشيل  هااهلا  اػلتاًي     –هتقاقة تواع هذيشيت هحتشم فاهح
تا كـ ك ٍ تِ دل ح حؼاػ ت هَضَؿ هقاٍى هحتشم  -هغلـ ؿذُ تَد

ٍ س  غ هحتشم تقو لشا     HSEاهَس تْشُ تشداسي  س  غ هحتشم اهَس
گاص ًاح ِ قلضٍيي دس هحلح كـل ك حاضلش ؿلذُ ٍ ضلوي تشسػلي        
هَضَؿ ٍ اتقاد حادثِ ٍ پ گ شي اقذاها  اًجام ؿذُ حلذٍد ػلافت   

تِ هٌؾَس تاصديذ ه ذاًي تِ هحح فضيوت ًوَدُ ٍ پغ اص تشسػلي   23
اقذاها  دس هحح حادثِ  ّواٌّگي ّاي الصم سا تلشاي حضلَست ن ٍ   

 .فول ا  تقو شاتي اًجام دادًذ



   ٍ فل شغن حضَس فَاهح تقو شا  ٍ پ واًكاساى هشتَعِ تلشاي االالو
تقو ش فلوك ّاي آػ ة ديلذُ؛ تلِ دل لح ًاهٌاػلة تلَدى ؿلشايظ       
ايوٌي  تاسيكي َّا  آػ ة ديذگي ؿلثكِ تلشق ٍ ّويٌل ي ؿلشايظ     
هٌغاِ ٍ فذم اهكاى تشدد دس هقاتش  اًجام فول ا  تِ سٍؿي ؿذى َّا 

 . هَكَل گشديذ

 



 ّوضهاى ً ض ّواٌّگي ّاي الصم اص عشف س  غ هحتشم ٍاحذ تاصسػي
فٌي تشاي حضَس فَاهح ًـت ياتي دس هحح تِ فوح آهلذُ ٍ حلذٍد   

 51تاهذاد پغ اص اتوام ًـت ياتي كل ِ خغَط آػ ة ديذُ؛  2ػافت 
دس ؿْش اػوشٍسيي  سٍػتاّاي لَؿكاى  جقولش آتلاد ٍ   TFهَسد ًـتي 

 .پٌاُ آتاد تِ دل ح تخشية ديَاس تش سٍي فلوك گضاسؽ ؿذ



 اص عشفي تِ هٌؾَس تؼشيـ دس سًٍذ تشقشاسي جشياى گاص هٌاع  آػ ة
ديذُ  ت ن تٌلذي ٍ ػلاصهاًذّي گشٍّْلاي فول لاتي هلشتثظ اًجلام       
گشديذ ٍ ّوضهاى تا ػاصهاى ًؾام هٌْذػي ػاختواى تِ هٌؾَس اػتاشاس 
ؿشكت ّاي هجشي گاصسػاًي ٍ اك پ ًؾاس  ٍ تاصسػلي ّولاٌّگي   

 .ّاي الصم تِ فوح آهذ
 



 تا سٍؿي ؿذى َّا ٍ تا تَجِ تِ ت ن تٌذي ٍ ػاصهاًذّي اًجام ؿذُ ٍ ضوي

حضَس هذيشيت هحتشم فاهلح دس هحلح حادثلِ   اك لپ ّلاي تقو شاتلي       

اثح سٍص ػِ ؿلٌثِ   7اداسا  گاص تاكؼتاى  تَ  ي صّشا  ٍ قضٍيي  اص ػافت 

تلِ   HSEدس هحح حاضش ؿذُ ٍ تا سفايت دق ل  هؼلايح    94/01/11هَسخِ 

ٍيظُ الضاها  ايوٌي  ًؼثت تِ اًجام فول ا  هَسد ً لاص اقلذام ًوَدًلذ تلِ     

كل ِ خغَط گاصداس ؿذُ ٍ تالفاالِ ًـت ياتي   15ًحَي كِ حذٍد ػافت 

 . هجذد ؿثكِ ٍ اًـقاتا  اًجام گشديذ
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 1000 45 90 44 اسفروريه

 500 25 35 18 لوشكان

 150 5 8 5 جعفر آباد

 70 1 4 1 پناه آباد

 51 1 1 0 ياري آّباد

 1771 77 138 68 جمع كل
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 :ًااط قَ  -5-2
فلي سغن ٍقَؿ حادثِ دس تقغل ال  ًلَسٍصي    : آهادگي كاهح پشػٌح -5-2-1

 .كل ِ پشػٌح هشتَعِ دس ؿشكت گاص داساي آهادگي كاهح تَدًذ
 اػتوادُ اص لَلِ ٍ اتصاال  پلي ات لي تِ جاي لَلِ ٍ اتصاال  فَالدي -5-2-2

كوثَد ٍ ضلقف تكٌ كلي دس حادثلِ اص علشف     : هْاس  ٍ داًؾ پشػٌح -5-2-3
 پشػٌح ؿشكت گاص هـاّذُ ًـذ 

 .حوؼ خًَؼشدي ٍ ّوكاسي هٌاػة ت ي ٍاحذّاي ؿشكت گاص اػتاى -5-2-4
 .اػتوادُ اص ؽشف ت پ واًكاساى عشف قشاسداد ؿشكت گاص اػتاى -5-2-5
 



فلوك ّا -الف 
 
ػ ؼتن لَلِ كـي هـتشك ي -ب 



 فلوك ّا تِ فٌَاى ًااط اًتْا ي تحَيح گاص تِ هـتشي 
  ُاجثاساً هي تايؼت دس اتتذاي ّش هلك تِ خاسج اص صه ي هٌـقة ؿلذ

 .گشدد Exposeػاًتي هتش تِ ااغالو  170ٍ تغَل تاشيثي 
       ايي ٍضق ت  صه ٌِ ػلاص پ لذايؾ تْذيلذا  ٍ الذها  جلذي دس

ِ ّاي گاص  هي تاؿذ  . ؿثك

 علمك ها -الف



        ًؾش تِ چٌلذيي هشحللِ تاصديلذ ه لذاًي الَس  پزيشفتلِ ٍ تحل لح
ُ ّاي تذػت آهذُ هي تَاى فلت تخشية فلوك ّا ديَاسّاي سا  داد

 .فٌَاى ًوَد ػؼت
 
 

 



     فاذاى سفايت االَل ٍ هثلاًي هالشسا
 هلي ػاختواى 

    ًُثَد اػتحكام كافي دس ػلاخت ديلَاس
 هٌاصل خصَااً هٌاصل سٍػتا ي

 تكلللاسگ شي هصلللالح ًاهٌاػلللة ٍ غ لللش
اػتاًذاسد   تافث ؿذُ تا ديَاس خلاسجي  
ِ گلاُ ٍ     هٌاصل هؼكًَي كِ تِ ًلَفي تك ل
هحافؼ لَلۀ فلوك هحؼَب هلي گلشدد     
اػتحكام الصم جْت ايؼتا ي سا ًذاؿلتِ ٍ  

تا كوتشيي تلٌؾ ٍاسدُ     عَفاىدس صهاى 
ايللي ػللشًگًَي تافللث . ػللشًگَى ؿللًَذ

تخشية فلولك ٍ پلاسگي لَللِ آى ٍ دس    
 ًت جِ ًـت گاص هي گشدد



جْت ػاخت ٍ ػاص ػٌتي ٍ تل ِ دس تافت تشخي اص هٌاع  سٍػتا ي ت ِ
كاس گ شي هصالحي ّويَى خاک ٍ ػٌگ دس ػلاختاس ديلَاسُ ٍ يلا    
ضخ ن ًوَدى ت ؾ اص حذ ديَاس   تافث ؿذُ تا تا تَجِ تِ چؼثٌذگي 
كن ٍ پايذاسي ضق ف ت ي هصالح ٍ ٍصى صياد اتٌ ِ   هااٍهلت ديلَاس   
دس تحوح تٌؾ ّاي تشؿي كاّؾ يافتِ ٍ ػشًگًَي ديَاس ٍ دس ًت جِ 

 .تخشية فلوك سا تافث گشدد
     حتي دس ػاختواًْا ي كِ ػقي ؿذُ تَد تلا اص هصلالح هشغلَب تلشي

اػللتوادُ ًوايٌللذ ً للض فللذم تَجللِ ٍ لحللاػ ًٌوللَدى اػللتاًذاسدّاي 
ػاختواًي ٍ فاذاى تكاسگ شي ػتَى يا تادتٌذ دس ػاخت ديَاس تافث 

 .يكثاسُ تشيضد  ؿذُ تَد تا يك ديَاس عَالًي تِ





    تاصديذّاي ه ذاًي دس هٌاع  آػ ة ديذُ هَيذ ايلي هغللة اػلت
ِ كـلي گلاص هٌلاصل ٍ     كِ فوذُ تخشية ّا ٍ آػ ة ّاي ٍاسدُ تش لَل
ػاختواى ّا تِ فلت فذم سفايت ااَل فٌي ٍ اػتاًذاسد دس ػاخت ٍ 

 .ػاص هي تاؿذ

  تشخلي  دس سٍػتا ّلا ٍ دس
هٌللاع  ؿللْش اػللوشٍسيي 

تواى ّا خـت ٍ گلي ػاخ
ٍ يا ػاختِ ؿذُ اص هلال   
آّللك ٍ ػلل واى ّؼللتٌذ 
كللِ ؿللٌاط افاللي ٍ قللا ن 
ًذاؿللتِ ٍ ديَاسّللا فللشٍ 

 سيختِ اًذ



     ٍ هغلة دس خَس تَجِ ايٌكِ دس تؼل اسي اص ايلي هلَاسد   ٍاطگلًَي
ُ ّاي ًاپايذاسي كِ ؿثكِ داخلي هٌلاصل   توٌؾلَس    فشٍسيختي ديَاس
ِ گاُ تش سٍي آى هؼتاش ٍ اجشا ؿذُ تَد دس اثش ٍاطگًَي ديلَاس ٍ   تك 

هثلح كٌتلَس     )ا  هتصلح تلِ آى   ؼل تَل ذ تٌؾ كــي تلِ ػلايش تاػ   
خَد تافث ايجاد خؼاس  ٍ . . . ( سگالتَس   لَلِ ّاي ساتظ   فلوك ٍ 

 آػ ة تِ فلوك ٍ تاػ ؼا  ؿْشي ؿذُ اػت



تَجِ ٍيظُ تِ هاشسا  هلي ػاختواى ٍ استاا  ك وي ػاخت ٍ ػاصّا 
ااالو ًاـِ ّاي اػتاًذاسد ٍ استاا  اػتاًذاسدّاي اجشا ي هَجَد 
هؼتوشتواهي گشٍُ ّلاي ريٌولـ دس    ٌذ   ػَد تخؾ وآهَصؽ ّذف ٍ

 اتواهي جٌثِ ّ
 
 


