
 

 

 :عنوان 
 ایمنی نگهداری و حمل و نقل کاالهای خطرناک

 
 :نویسنده 

 ابوالفضل معصومی
 : مقدمه 

 امهيت و آارايي مواد منفجره در صنايع نظامي ، به توجه با
 از آار با اين مواد ناشيحجم توليد و مصرف آهنا و خطرات 

 صنعيت ، محل و نقل ، ي ، توليد ،در مراحل خمتلف آزمايشگاهي
 و تستهاي عملكردي ، رعايت اميين در اين مراحل رداريانبا

 .ضروري است 
 مقاله امهيت توجه به حبث محل و نقل مواد اينهدف از ارائه 

 رعايت اصول اميين در محل نگهداري مواد در انبار وو مهمات و
 . مواد مي باشدنقلو 
 اميين و دستورالعمل ، نبود آموزش ها و مقررات رعايت عدم

، عدم   آارهااجنام، عدم مديريت اصويل بر   آايفاطالعات
توانايي در اجنام آارها ، عدم آگاهي و مهارت آايف باعث 

 . حادثه مي شوديكشكل گريي 
 اثر يك بي احتياطي در آشور چني در سال در عنوان مثال به

 شد باعث shandong يك آاميون حامل يك ميليون چاشين در ١٩٩٤
 مرت ١٨٠ نفر زمخي و خانه هاي تا ٩٥  نفر آشته و٥تا تعداد 

 آسيب جزيي ديدندو علل حادثه بار مرت ٥٨٠آسيب جدي و تا 
 جتهيزاتزدن نادرست آاميون وخارج قاعده نقل و انتقاالت 

منفجره غري نظامي و افتادن جعبه هاي چاشين ها بود آه باعث 
 .انفجارشد

ن آار  ارزش معنوي يك آار فين وقيت مشهود است آه آو امهيت
 اجنام گريد ، اشخاص با اميينتوام با دقت و رعايت مقررات 

 راترين آارها  جتربه و آار آزموده قادر خواهند بود مشكل
اجنام داده بدون اينكه آسييب به خود و يا به وسايل وارد 

 داشت مگرزماني آه قبول آنيم خنواهدو اين امكان . سازند 
 را پرسنله اميين جان فقط وفقط اجراي مقررات اميين است آ



 

تامني و ما را از حوادث ناشي از عدم اجراي آن دور مي 
 .سازد
 اميين در درجه اول سالميت مشا مهكاران را تأمني و مقررات رعايت

 و از بني رفنت وسايل مورد خرابيدر مرحله دوم جلوگريي از 
بررسي بعضي از حوادث حاآيست آه هنوز . نياز مي آند 

پرسنل در اين فكرند آه ابزار آالت و جتهيزات  آمي از تعداد
 حوادثند و براي اثبات گفته آورندهآار ، اجسام بوجود 
 رفت و درآنند آه پيچ گوشيت از دستم  هايشان چنني عنوان مي

دستم را زمخي آرد ، شكسته شدن سنگ مسباده در حني آار باعث 
 گردد  چنني تصور  با شنيدن اتفاقات فوقشايد. جراحامت شده 

 و   خود هستندحميط   بيگناه آه پرسنل در حني آار قربانيان
آاري مني توان اجنام داد ويل   با علل حوادث   مقابله در

 در آنرتل ما را ديگريست چنني تصوراتي چيزحقيقت امر 
 جتهيزاتيكه با آن آار مي آنيم شكست 

سوال از اين پرسنل اين است آه انسان در   ،دادخواهد 
 انسان ؟ اين ابزار دردستر ماشني بايد باشد يا ماشني اختيا

آار نيستند آه باعث بوقوع پيوسنت حوادث ميگردد بلكه 
روند اين  استقبال حوادث مي  آزاد مااست آه بهدستهاي

رسانند   به ما آسيب ميو آنند ميدستگاهها نيستند آه يورش 
 آند هارممني تواند مبوقع آنرا  ماست آه  بلكه افكار سرگردان

 .توجه ودقت فرماييد به تصادفات وضايعات ناشي از آن . 
 نشان ميدهد بطور متوسط روزانه ٦٤ شده در سال ارائه آمار

 تصادفات جان خود را اثر نفر در ٢٠در آليه راههاي ايران 
 نفر ٦ تا ٤از دست داده اند آه از اين تعداد روزانه بني 

 . خبود اختصاص داه است هترانرا 
ها شرح دخلراش از يك تصادف را ننويسند   روزنامهنيست يروز

 بني انسان و ماشني  جنگيگذرد  ، در واقع هر ساعيت از زمان مي
 از مردم بيگناه در اين جنگ نا برابر تعدادي و گريد درمي

 معلول وجان خود را از دست داده و تعدادي نيز جمروح  
لكت در اثر مهني  مم  اين ازسرمايه  گردند و مبالغ هنگفيت مي

 .روند مي از بني تصادفات
 امهيت مسئله روشن شود آايف است ميزان تلفات اينكه براي

اثر حوادث ناشي   درآهجنگ جهاني دوم را با عده اشخاصي 
 از آار در مهني مدت فوت و يا زمخي گرديده اند مقايسه آرد

 
  نفر٨١٢٦ مدت جنگ نريوهاي مسلح انگلستان مجعًا متام در 

 حوادث ناشي از آار در تلفاتقرباني داشته و اما ميزان 
 نفر ١٦٧٤٧ عبارت از ١٩٤٤ تا ١٩٤٢هر ماه براي ساهلاي 

 . است بوده



 

بدون (شود آه تلفات حوادث ناشي از آار  ديده ميترتيب بدين
 به  مربوطبيشرت از تلفات) مورددر نظر گرفنت شدت و وخامت 

 .عمليات يك جنگ بزرگ بوده است 
 

 نگهداري مواد قابل انفجار واشتعال
در خصوص نگهداري اين مواد بايد شرايط انبارداري مناسيب 

 .وجود داشته باشد وموارد زير در نظر گرفته شود
 :جتهيزات فين انبارها وزاغه ها -
بايد حيت املقدور در انبارها : سيستم برق رساني انبار -١

 جهت اميين بيشرت از نصب سيستم  برق رساني  اجتناب  منود و
 .مي بايست آف انبارها را آف پوشهاي هادي منود

 سيستم هتويه -٢
 سيستم حفاظيت-٣
 سيستم اعالم حريق -٤
 سيستم اطفاء حريق-٥
 سيستم هاي ارتباطي-٦
 سيستم آنرتل دما يا رطوبت-٧
 سيستم گرمايي  وسرمايي-٨
 

قفسه بندي انبارها از امهيت ويژه  :قفسه بندي انبارها 
دوعامل بايد در پايداري قفسه بنديها در . بر خودار استاي

نظر گرفته شود نسبت ضخامت به ارتفاع قفسه بندي آه هبرتين 
 .استاندارد يك به شش است 

از عوامل مهم در نگهداري مواد در انبارها مسئله  عالئم و 
راهنماها مي باشد اين عالئم بايسيت طوري طراحي و در حملهاي 

ند آه هر فرد تازه واردي بتواند با مشاهده مناسب نصب شو
( آهنا پي به منظور آن عالئم برده واز آن دستور اطاعت منايد

 )رنگها وتابلو هاي استاندارد
 
 

 :تقسيم بندي مواد وآاالها در انبار
طبقه تقسيم ٧مواد بسته به نوع خطراتي آه دارند به -١

 .بندي مي شوند ودر انبار نگهداري مي شوند
 نظر ميزان سازگاري يا ناسازگاري نوعي از اين مواد از-٢

 با نوع ديگر
 بسته بندي  -٣
 پالت گذاري–-٤
 چينش -٥
 )LABLING(برچسب گذاري –٦



 

 )CLASSIFICATION(آالسه بندي -٧
 مواد قابل انفجار:١آالس 
 گازهاي حتت فشار غري قابل اشتعال:٢آالس 
 مايعات قابل اشتعال:٣آالس 
 بل اشتعالجامدات قا:٤آالس 
 مواد اآسيد آننده:٥آالس 
 )I,II,IIIگروه ( مواد مسي :٦آالس 
 مواد راديو اآتيو:٧آالس 
 مواد خورنده:٨آالس 

 )MSDS(فرم اطالعات موادشيميايي -٨
به منظور مجع آوري خالصه اطالعات اميين الزم  از يك ماده 

در اين فرم ها .  طراحي گرديده اند MSDSشيميايي فرمهاي 
 مشخصات فيزيكي ، شيميايي ، حنوه آتش گريي ، حنوه  متام 

اطفاء حريق ، حنوه آمك هاي اوليه ، روشهاي مجع آوري 
. ضايعات و معدوم آردن آن و غريه در آن درج گرديده است 

وبراي هر ماده شيميايي آه در انبار نگهداري مي شود بايد 
ده  در جلوي قفسه آهنا بصورت تابلو نصب گرديMADSيك فرم 

و عينًا يك نسخه در اختيار اورژانس و آتش نشاني قرار مي 
 .گريد
 
 

  محل ونقل مواد منفجره اميين عموميشرايط
 : خودرواميين شرايط -الف

 بايسيت از نوع ديزيل آانتينر دار و يا اتاق چوبي خودرو -١
 .و يا سقف برزنيت باشد

 .شد چوب آوبي شده بابايسيت وجوه داخلي آانتينر متامي -٢
 هواآش طبيعي بوده و پنجره خودرو بايسيت داراي آانتينر -٣

به وسيله توري ريز از نفوذ حشرات و موذيان بداخل جلوگريي 
 .شود
 جهت ختليه الكرتيكي جمهز زمني بايسيت به زجنري اتصال خودرو -٤

 .باشد
 جهات مكانيكي و برقي آليه مورد نظر بايسيت از خودرو -٥

) نشت برق ( و هيچگونه برق دزدي در سالمت آامل بوده
 . باشدنداشته

 اميين خودرو از قبيل موارد از بارگريي بايسيت آليه قبل -٦
ترمزها ، چراغها ، برف پاك آن ها ، چراغ راهنما وترمز ، 

 ، آينه ها ، درهبا ، ميزان بادچرخها و باالنس آهنا ، بوق
در صورت  بازديد قرار گرفته و مورد... زجنرياتصال زمني،و 

 ، مثلث قوهسالمت آهنا و به مهراه داشنت دنده پنج ، چراغ 



 

... احتياط، چراغ گردان ، زجنري چرخ ،آپسول اطفا حريق ، و 
 . منايداقدامجهت بارگريي 

 نشيت سوخت داشته گونه مورد نظر نبايسيت هيچ خودرو -٧
 .باشد

 نيك داخل خودرو حامل پيك مهراه داشنت آپسول گاز به -٨
 .د منفجره ممنوعه مي باشدموا
 آاميون تا باالي سقف زير اگزوز خودرو بايسيت از لوله -٩

 .آن ادامه داشته باشد
 فقط از يدك آشها ، بايسيت مهمات و مواد منفجره براي -١٠

 برزنيتآاميوهناي مسقف و يا آاميوهناي با اتاق چوبي و سقف 
 .آه سوخت آهنا گازوئيلي مي باشد استفاده منود

 بوده و استفاده از بندي سطوح آابني بار بايد آب آليه -١١
 .هر گونه شي تيز مثل ميخ در اين سطوح ممنوع مي باشد

 به الستيكهاي بادي ، بايسيت نقليه و يدك آش آهنا وسايل -١٢
حمورهاي فنر دار و سيستم ترمز مستقل براي هر چرخ جمهز 

 .باشند
رسانده و هر گونه  اقل حد سوختگريي را بايسيت به عمل -١٣

سيستم الكرتيكي موجود در وسايل نقليه مورد نظر به هنگام 
 . گريي بايسيت در وضعيت خاموش باشدسوخت

 
 موتور ، لوله اگزوز نزديكي ذخريه سوخت نبايسيت در خمزن -١٤

 .و سيمهاي برق ماشني تعبيه شود
 حمفظه ايزوله با يك وسيله نقليه بايسيت در باطري -١٥

ور جريان هواي طبيعي شده و يا در زير آاپوت امكان عب
 .گريدموتور قرار 

 سيستم ترمز اصلي بوسيله چرخهاي يدك آش بايسيت ترمز -١٦
وسيله نقليه عمل آند و در هنگام جدا شدن نيز به خوبي و 

 . عمل منايدمستقل
 مهار شده تا از هر آامًال بايسيت داخل آاميون حمموله -١٧

 .م رخيتگي آهنا جلوگريي به عمل آيدگونه واژگوني و به ه
ويژگيهاي راننده خودرو حامل مواد شيميايي خطرناك -ب

 :ومنفجره 
 افراد آموزش ديده باشند از و آمك راننده بايسيت راننده-١

و يا مقررات اميين محل و نقل مهمات و مهچنني استفاده از 
 . آتش نشاني آشنايي داشته باشندآپسوهلاي

 به اقدامات اميين مورد نسبتراننده بايسيت  و آمك راننده-٢
 ولزوم قبل از حرآت ، در حني حرآت ، زمان بروز اشكال فين 

يا توقف و به هنگام بروز تصادفات و آتش سوزي آموزش الزم 
 .را ديده باشند



 

 اميين خودرو بوده و بروز نكات مسئول آنرتل آليه راننده-٣
 مواردعدم آنرتل هر گونه اشكال و يا حادثه آه ناشي از 

 .ذآر شده باشد، متوجه ايشان مي گردد
 .داراي گواهينامه معترب باشد -٤
حتت هيچ شرايطي نبايد يك فرد به  :وضعيت سالميت رانندگان-٥

صرف اينكه گواهينامه رانندگي دارد قبل از تاييد صالحيت 
 .پزشكي وروانپزشكي براي رانندگي منصوب شود

 : ختليه بارگريي واميين شرايط -ج
 منفجره بايسيت داراي بسته بنديهاي خمصوص آارخانه مواد  -١

 بارگريي آهنا بصورت فله جدًا خودداري ازسازنده بوده و 
 .شود
 با احتياط آامل از زمني بايد هاي مواد منفجره را جعبه -٢

بلند آرده و به داخل آاميون انتقال داد و از هر گونه 
اجياد اصطكاك جدًا بايد  آهنا بر روي زمني و يا آشيدن

 .خودداري شود
 
 
 مشخص آننده نوع ماده برچسب بنديها بايسيت داراي بسته -٣

... و )معيوب يا سامل(منفجره ، تعداد يا وزن، وضعيت آهنا 
 .بوده و از بارگريي مواد نا مشخص جدًا خودداري گردد

 و يا نا متجانس با سازگار بارگريي مواد ناريه غري از -٤
 .ر مثل چاشين و ديناميت جدًا بايسيت خودداري گردديكديگ

 و يا مهمات در منفجره تقدم تاريخ توليد مواد رعايت -٥
 .بارگريي و مصرف ضروري است

 فقط در طول روز صورت بايسيت و ختليه مواد ناريه بارگريي -٦
 .پذيرد مگر در موارد اورژانس

حمدوده ( و ختليه بارگريي دخانيات در حموطه استعمال -٧
 .ممنوع مي باشد) انبارها

 . از هر گونه مانع باشدعاري بارگريي و ختليه بايسيت مسري -٨
 آپسول اطفا حريق و بايسيت از بارگريي و يا ختليه قبل -٩
 .لنگ آب جهت موارد اورژانس و غري عادي در دسرتس باشديش
 يا نا امين بودن و صورت وجود هر گونه اشكال در -١٠

خودرو، از بارگريي خودداري آرده و مواد داخل خودرو را 
 . داخل انبار ختليه مناييدبه  سريعًا

 ، ارتفاع حمموله آاميون حجم ٣/٢ رعايت حداآثر با -١١
 . مرت جتاوز منايد٥/١نبايسيت از 

 مرتي از ٨ در فاصله بارگريي مورد نظر بايسيت جهت خودرو -١٢
 . گرددانبار متوقف



 

 از ترمز دسيت ، استفاده خاموش آردن خودرو و ضمن -١٣
بايسيت به وسيله دنده پنج از حرآت اتفاقي خودرو جلوگريي 

 .آرد
 ختليه به آرامي و با جهت اتاق بار خودرو بايسيت درب -١٤

احتياط آامل باز شود تا از سقوط احتمايل حمموله جلوگريي 
 .شود
 بارگريي اجنام وظيفه مي وليه  افراد آه در امر ختآليه -١٥

منايند بايسيت آشنايي آامل و الزم نسبت به مهمات و خطرات 
 داشته باشد و آليه دستورالعمل هاي موجود در اين خصوص آن

 .را رعايت منايند
 
 
 
 
 : محل و نقلاميين شرايط -د
 وسيله نقليه ، يك نفر با محل مهمات و مواد منفجره جهت -١

تعيني و بايسيت ) مناينده محل(ل و نقل به عنوان مسئول مح
 آامل از نوع مهمات و خطرات ناشي از آن و مقررات آشنايي

 .باشداميين مربوطه را داشته 
 بالفاصله به مست بايسيت از دريافت مهمات از انبار پس -٢

 .مقصد حرآت منود
 و جسم برخوردار روان بايسيت از سالمت آامل راننده -٣

 .باشد
 جاده هاي شهري و بني بهبايسيت آشنايي آامل  راننده -٤

شهري داشته تا در شرايط ضروري عكس العمل مناسب و به 
 . خود نشان دهدازموقع 

 ه ها و نقل اينگونه حممولمحل بايسيت شرايط امين راننده -٥
 .را آامًال رعايت منايد

 آامل حمموله ، درب مهار از بارگريي و اطمينان از پس -٦
بايسيت به گونه اي قفل و پلمپ منود آه احتمال آاميون را 

 . شدن اتفاقي آن وجود نداشته باشدباز
 در شرايط جوي نا مساعد مهمات املقدور از محل و نقل حيت -٧
ضمنًا .بايسيت خودداري آرد...) بريف،باراني،رعد و برق و (

 بروزرعدو برق در حني حرآت بايسيت آاميون را سريعًا درصورت
 . هرگونه درخت متوقف منودازين مكان و دور در پست تر

 آوتاه و دور از سكنه بايسيت حرآت حيت املقدور مسري -٨
 .انتخاب شده و از جاده هاي آم تردد حرآت منايند



 

 عمومي ممنوع بوده و اماآن آاميون حامل مهمات در توقف -٩
 مرتي از هرگونه ٣٠٠در صورت ضرورت بايسيت در فاصله حداقل 

 .و ابنيه توقف منايد تاسيسات
 با رعايت آامل موازين بايسيت آاميون در جاده ها تردد -١٠

 ويژهو تابلوهاي اميين راهنمايي و رانندگي براي حمموله هاي 
 .و با اسكورت صورت پذيرد

 منفجره در ستون حرآت مواد بني آاميوهناي حامل فاصله -١١
 . مرت آمرت باشد٢٠٠نبايد از 

 ها در داخل شهرها حممولهئنه اينگونه  سرعت مطمرعايت -١٢
 .است آيلومرت در ساعت الزامي ٦٠ و ٤٠و بريون شهرها برتتيب 

 دهنده بر روي آاميون هشدار صورت لزوم نصب عالئم در -١٣
 .ضروري است

 
 محل حاضر بوده و از مناينده هنگام حرآت بايسيت به -١٤

 اسرتاحتراننده آمكي نيز استفاده شود و يا راننده پس از 
 .و اطمينان از رفع خستگي ادامه مسري دهد

 خودرو را به شانه بايسيت صورت بروز هرگونه اشكال در -١٥
خاآي جاده هدايت آرده و سپس مشكل را بررسي و رفع منوده و 

 . در صورت ضرورت مهمات با آاميون ديگر محل شوديا
 نقل مهمات ممنوع مي و دخانيات در حني محل استعمال -١٦
 .اشدب
 يا تصادف آه منجر به و صورت بروز هر گونه اشكال در -١٧

توقف آامل خودرو گردد ، بايسيت مراتب را سريعًا به مسئولني 
 طلب آهنا  و اولني پاسگاه انتظامي اطالع داده و از مربوطه

 .استمداد منود
 ، دو عدد مثلث گردان بايسيت به دو عدد چراغ خودرو -١٨

دد آپسول آتش نشاني پودر و گاز جمهز احتياط و حداقل يك ع
 .باشد
 مهمات را در حمل امين حامل تاريك شدن هوا آاميون با -١٩

متوقف آرده و صبح روز بعد بايد ادامه مسري داده، به 
 محل مواد در مناطق حاره آه بايسيت در شب و با استثنا

 .رعايت آامل اميين صورت پذيرد
 يا مهمات با منفجره  صورتيكه آاميون حامل مواددر -٢٠

شروع تاريكي به مقصد رسيده ، الزم است پس از حصول 
 آامل خودرو ، قفل بودن درهبا و رعايت توقفاطمينان از 

 روز بعد صورت صبحفاصله اميين از انبارها ، ختليه حمموله در 
 .پذيرد ، مگر در موارد اورژانسي

ه  روي وسيلبر و بسته آردن جعبه هاي مهماتي باز -٢١
 .باشد نقليه جماز مني



 

 جماز و يا از نقليه محل مهمات بايسيت از وسايل جهت -٢٢
قطارهاي باري به عنوان يك . قطارهاي باري استفاده آرد

 . مي شوندحمسوبواحد 
 نقليه و يك يدك آش وسيله واحد محل جماز ، از يك هر -٢٣

 .تشكيل مي شود
 به محل جماز  آشهاي تك حموره فقط درموارداستثنايييدك -٢٤

 . جتهيزات جنگي مي باشنديامهمات و 
 موتور سيكلت و وسيله مهمات و مواد منفجره به محل -٢٥

 .دوچرخه ممنوع مي باشد
 
 
 :زماهناي مساعد وغري مساعد جهت رانندگي-ه

. شايد آمرت مشاغلي ويژگيهاي شغلي رانندگي را داشته باشد 
نگي بسيار ظريف بني چون در متام زمان رانندگي بايسيت يك مهاه

ماهيچه هاي بدن (وحرآيت ) چشم وگوش(سيستم اعصاب حسي 
وجود داشته باشد ، و چه بسا آوچكرتين اختالل در اين )

 . مهاهنگي فاجعه اي درد ناك وغري قابل جربان اجياد خواهد منود
زماني را مي توان مساعد جهت رانندگي تشخيص داد آه فاقد 

 :شرايط زير باشد 
 نيت  عصبا-
  تشويق ونگراني واضطراب -
  خستگي وبيخوابي-
  استفاده از داروهاي خواب آور -
  استعمال دخانيات -

 :چند اصل براي جلوگريي از حوادث
طرح ريزي خوب به مهان اندازه آه از حلاظ توليد ضروري است 

 .از نظر حفاظت وسالمت  نيز الزم است
تنظيم توليد و از اصويل وجود دارد آه مدير موسسه از حلاظ 

 .ميان بردن خماطرات آن بايد رعايت منايد
جاجبا آردن اشيا با دست بايد به حد اقل تقليل داده  -١

 .شود
راه عبور در آف آارخانه ، پله ها ، سكوها ،  -٢

 .راهروها بايد خايل از خطر باشد
 .فضاي آايف براي ماشينها و مواد وجود داشته باشد -٣
 نقاطي آه آارگر بايد راههاي ورودي مطمئن در آليه -٤

 .رفت و آمد منايد تعبيه شده باشد
وسايل نقليه مطمئن بوده و فضاي الزم براي توسعه  -٥

 .احتمايل موسسه پيش بيين شده باشد



 

 
 

آارهاي خطرناآي آه خطر اجياد آتش سوزي و انفجار  -٦
دارند بايد در حمل جداگانه اجنام و در صورت آتش 

 .ته باشدسوزي راه ختليه و فرار وجود داش
 : آموزش

اين فصل درباره تدابري آموزشي است آه مربوط به متام 
آارگران بوده و بدون توجه به وضع روحي يا جسمي آهنا قابل 

برخي از وسايل و روشهاي آموزشي عبارت است .اجرا مي باشد
از اعالنات ، پالآاردها ، منايش فيلم ، مباحثات ، مسابقات 

 .ي اميين و هبداشت و غريهبا توزيع جوايز، برنامه ها
تعاليم اميين و هبداشيت ممكن است از مدرسه ابتدايي شروع وتا 
دبريستان و مدارس فين و حرفه اي ادامه يابد و در آالس، و 

تعاليم عملي را نيز مي .دوره هاي ويژه اي تعليم داده شود
در مدارس فين و حرفه اي ، .توان به راههاي خمتلف اجنام داد

 .... آار آموزي يا در ضمن آار در دوران
 :اعالنات ديواري

بعضي از اعالنات فكاهي،بعضي حزن آور ، و برخي متضمن 
نصايح و اندرزهاي عمومي و تعدادي ديگر از آهنا خطرات 

 .خمصوص بعضي از آارها را گوشزد مي آند
اعالنات ممكن است براي حمكوم آردن عادهتاي بد عمومي به آار 

 . احتياط را نشان دهدرود و يا مزاياي
 :فيلم ها و اساليدها

اعالنات فقط نشان دهنده يك جنبه خماطره هستند فيلم بر عكس 
حميط .مي تواند آليه شرايط و احوال يك حادثه را نشان دهد

و طرز اجياد اتفاق و حادثه ناگوار ، طرز وقوع حوادث ، 
 .نتايج حاصله از آن و وسيله جلوگريي از آن را نشان دهد

 :صحبت،نطق و آنفرانس
در صحبت و نطق و آنفرانس گوينده بايد شنوندگان را 
بشناسد و آهنا را درك آند اگر بتواند شنوندگان را به خود 
جلب آند ممكن است بر آهنا اثر بگذارد و مهمرت از مهه اين 

 .است آه شنوندگان به صداقت او اميان داشته باشند
 
 

 :مسابقات
بدين . ورزشي ، حظ وافري مي برندعده زيادي از مسابقات

جهت تعجب آور نيست آه مسئولني پيشگريي از حوادث نيز متوسل 
 .به مسابقات حفاظيت گردند

 :منايشگاه



 

منايشگاه يكي از وسايلي است آه آارگر را بطور واقعي از 
خطراتي آه در آمني او هستند و طرق جلوگريي از آهنا آگاه 

 .ميسازد
 :نتيجه گرييحبث و 

ان طوري آه قبال اشاره شد هر حادثه اي آه اتفاق مي افتد مه
علت يا علل خاصي دارد و به مهني حلاظ مني توان آليه حوادث 
را به آمك يك فرمول آلي و يكسان مورد بررسي و جتزيه حتليل 
قرار داد بلكه هر حادثه را بايسيت با توجه به عوامل خاص 

عواملي .  قرار دادبوجود آورنده آن مورد مطالعه و بررسي
از قبيل حمل وقوع حادثه ، نوع ماشني و يا دستگاهي آه 
حادثه هنگام آار با آن به وقوع پيوسته است ، حنوه وقوع 
حادثه ، آاري آه آارگر حادثه ديده هنگام وقوع حادثه 
اجنام داده است ، وسايل حفاظيت پيش بيين شده روي دستگاه يا 

رت و سابقه آارگر، شرايط ماشني ، سن آارگر، ميزان مها
فيزيكي ، حمل وقوع حادثه ، ساعت وقوع حادثه و بسياري از 
عوامل ديگر به حنوي از احناء در اجياد حادثه مؤثر مي باشد 

 . 
در پايان با توجه به امهيت موضوع،مجع بندي درس فوق به شرح 

 :زير توصيه مي گردد
شنا آموزش آليه مديران ، سر آارگران ، آارگران و آ -١

 .منودن به مسائل هبداشيت و اميين
تعيني افراد متخصص در زمينه مسائل اميين و هبداشيت به  -٢

عنوان مسئولني اميين و هبداشيت در آارخاجنات خمتلف از 
 .طريق مديريت هر آارخانه

تربيت آارشناسان و متخصصني اميين و هبداشت آار در  -٣
 .زمينه هاي خمتلف

هبداشت براي فعاليت هاي هتيه دستورالعملهاي اميين و  -٤
 .خمتلف

هتيه و تدوين قوانني و مقررات اميين و هبداشيت در مورد  -٥
آليه ماشني آالت ، دستگاهها ، ابزار آار ، شرايط 

 .و حنوه آار سامل و بي خطر حميط آار
نظارت و آنرتل حنوه اجراي قوانني و مقررات اميين و  -٦

متخصصني هبداشيت در آليه آارگاهها توسط آارشناسان و 
مذآور و ارشاد و راهنمايي مديران و آارگران و 

 .صدور دستور العملهاي اميين و هبداشيت در هر مورد
 بررسي و جتزيه و حتليل دقيق حوادثي آه قبال به وقوع  -٧

پيوسته و تعيني علل يا علت واقعي هر حادثه توسط 
 .آارشناسان و متخصصني ذير بط



 

آسانيكه  براي قانوني ئمجرا وتعيني اجرايي ضمانتهاي هتيه -٨
 ازاجراي قوانني ومقررات اميين وهبداشت سرپيچي

 .مينمايند
 آاري مهمات نياز به شناخت صحيح و دست نگهداري و  در

 و مواد ترآيباتاصويل مهمات و مواد منفجره خبصوص از نظر 
تشكيل دهنده آهنا وحساسيت انواع آن به عوامل خمتلف 

مراحل ساخت و ساز ، محل و نقل ،  در متامي وحائزامهيت بوده 
 .نگهداري و مصرف بايد حلاظ گردد 

 وروشهاي صحيح نگهداري مهمات و نقش علوم نياز به هرچند
 توضيح نداشته برايآن در سالمت نفوس و حفظ بيت املال جايي 

و ندارد ويل پياده آردن جتربيات متخصصني و دست اندرآاران 
 منابع اين علوم آه بصورت  مواد منفجره و مجع آوريومهمات 

 ، رسالت و تكليفي بر باشدپراآنده و بعضًا بال استفاده مي 
عهده متامي مسئولني مربوطه مهمات گذاشته تا هرچه بيشرت و 

 با مهفكري و مساعدت به هببود علوم و روشها مهت بگمارند هبرت
 . ناپذير را بگريندجربانو جلوي حوادث ناگوار و 

 
 :راجع م
 العمل مقررات اميين مواد شيمياييدستور -
 دستورالعمل اميين اختصاصي مشاغل عمومي -
دستورالعمل اختصاصي مشخصات آارخاجنات و انبارهاي مواد -

 شيميايي و حمرتقه
strong of hazardous materials- 

 
 


