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سخن سردبیر
ایجـاد آمادگـی و مدیریـت افـکار عمومـی 
علمـی  هـای  روش  از  اسـتفاده  ،نیازمنـد 

بومـی روز هسـتیم برپایـه دانـش 
یکی از مهمترین نکاتی که در دیدار ســال گذشــته ی 
دســت اندرکاران پدافند غیرعامل کشــور با فرماندهی 
کل قــوا، معظم له بر آن تأکید فرمودند، موضوع دقیق، 

علمی و همه جانبه بودن پدافند غیرعامل است. 
اصوالً هرچه حوزه های دانــش و تکنولوژی تخصصی  

می گردد، تهدیدات و آسیب های آن نیز خاص می شود 
و بر این اســاس الزم اســت تا اقدامات پیشــگیرانه و 
پدافندی، متناسب با آن تعریف گردد. موضوعی که در 
خصوص تهدیدات شــیمیایی بسیار محسوس و قابل 

لمس است.
فــارغ از تهدیــدات و حــوادث شــیمیایی با منشــاء 
داخلــی مانند آنچه در اثر خالء یــا عدم اجرای قوانین 
شکل می گیرد یا موارد ناشــی از موضوعات فرایندی، 
مهمتریــن تهدیدات شــیمیایی با منشــأ خارجی در 
شــرایط غیرجنگی، ممکن اســت با اهداف اقتصادی 
یا با پیامد امنیتی بر کشــور تحمیــل گردد. در چنین 
شــرایطی، آســیب پذیری زیرســاخت های صنعتی و 
اقتصادی کشور چه از نظر فنی و مهندسی یا کالبدی 
و چه از نظر مدیریتی تعیین کننده است. شیمیایی در 
سطح کشــور فراهم نماید و در انجام این مهم دست 

شما عزیزان را به گرمی می فشارد.

از طرفی برخی تهدیدات شــیمیایی دشــمن،  ممکن 
اســت صرفًا با هدف ایجاد ناامنی و آشوب توسط گروه 
های تروریســتی یــا معاند صورت پذیــرد. در چنین 
شرایطی مراکز جمعیتی ممکن است، هدف اقدامات 
کموتروریستی یا خرابکاری قرار گیرد.چه در زمانی که 
یک زیرساخت صنعتی شــیمیایی بستر وقوع تهدید 
قرار می گیرد و چه زمانی که مراکز جمعیتی در معرض 
تهدید شیمیایی باشند، برای ایجاد مصونیت و کاهش 
آســیب پذیری، پیشــگیری و آمادگی واکنش در برابر 
تهدیــدات کلیــه ی اقدامات در حوزه های کشــف و 
شناسایی، امداد و نجات، درمان، رفع آلودگی، بازیابی 
منابع آســیب دیــده، حتی ایجاد آمادگــی و مدیریت 
افــکار عمومی، نیازمند اســتفاده از روش های علمی 

برپایه ی دانش بومی روز هستیم.
بهره گیری از تجــارب دفاعی دوران دفــاع مقدس در 
برقــراری ارتباط با مراکز علمی حــوزه های نظامی در 
کنار استفاده از تجارب دفاعی سایر کشورها، استفاده 
از تجارب تیم هــای عملیاتی حوزه های تخصصی و 
بهره گیــری از ظرفیت علمی اســاتید، مدیران و افراد 
مجرب حوزه های مختلف در کارگروه های مشاوره ایی 
و علمی از جمله اقداماتی است که می تواند کشور را 
در دســتیابی به دانش روز در حوزه ی پدافند شیمیایی 

یاری نماید.
نشــریه ی پدافنــد شــیمیایی تالش می نمایــد تا با 
همکاری و همفکری شــما مخاطبان، بســتری را در 
جهت فرهنگ سازی و برقراری ارتباط بین ظرفیت های 
اشاره شــده، تبیین دیدگاه ها و انتقال دانش و تجارب 
در ایــن حوزه در جهت هرچه علمی تر شــدن پدافند 
شــیمیایی در سطح کشور فراهم نماید و در انجام این 

مهم دست شما عزیزان را به گرمی می فشارد.

سردبیر نشریه

 مهندس علی اکبر شاهوردیان

سخن سردبیر



یه ی تخصصی پدافند شیمیایی /  نشر شماره 4 / پاییز 98

3

سردبیر نشریه

 مهندس علی اکبر شاهوردیان

سخن سردبیر

بسم الله الرحمن الرحیم
پدافند شیمیایی به طیفی از اقدامات گفته می شود 
که بتواند پیامدهای ناشی از هرگونه نشت شیمیایی را 
مدیریت، کنترل، کاهش و با آن مقابله کند. این منشاء 
می تواند نشت منشاء شیمیایی یا صنعتی یا تروریستی 
باشــد. از جهت دیگر پدافند شیمیایی دارای رویکرد 
دومی نیز می باشــد که مصون سازی و کاهش آسیب 
پذیری های ناشی از تاسیسات شیمیایی می باشد که 
این رویکرد فنی، مهندسی و شیمیایی خواهد بود و یا 
به تعبیر دیگر می توان گفت حفاظت و مصون سازی 
زیرساخت های شیمیایی. پس می توان عنوان کرده که 
رویکرد اول ، رویکرد کنترل پیامدهای نشت شیمیایی و 
مقابله با آن و رویکرد دوم، رویکرد مهندسی و حفاظت 
از قرارگاه پدافند شــیمیایی در واقــع یک قرارگاه نوپا به 
حساب می آید که در چند سال گذشته از قرارگاه زیستی 
جدا شده اســت. چه اهمیت و ضرورتی وجود داشت 
که این قرارگاه بطور مســتقل عمل نماید؟ دستگاه ها 

چه قرارگاه پدافند شیمیایی در واقع یک قرارگاه نوپا به 
حساب می آید که در چند سال گذشته از قرارگاه زیستی 
جدا شده است. چه اهمیت و ضرورتی وجود داشت که 
این قرارگاه بطور مستقل عمل نماید؟ دستگاه ها چه 

وظایفی در قبال این قرارگاه دارند؟
در این ســوال چند نکته وجــود دارد. اول این که در 
خصوص احتمال تکرار حوادث شیمیایی جنگی ما 
احســاس تکلیف و وظیفه داشتیم چرا که ما در طول 
دفاع مقدس شــاهد بمباران شیمیایی توسط دشمن 
بعثی بودیم و از طرفی دیگر هم مصدومین زیادی از 
جنگ و دفاع مقدس باقی مانده اند که نظام بهداشت و 

درمان کشور در حال مداوا و درمان آنهاست.
پس طبیعتًا یک انگیزه ای و  جود دارد هر چند تصور 
می کردیم به دلیل آثار بسیار ضد انسانی، بلند مدت، 
کشنده و نیز وجود پروتکل های جنگی که همگی آنها 
بکارگیری این مواد را منع کرده اند، دیگر چنین اتفاقی 
نخواهد افتاد. ولی در جریان جنگ های اخیر از جمله 
حمله داعش به مردم عراق و ســوریه مجدد شــاهد 
استفاده از مواد شیمیایی بودیم. بنابراین این احتمال بود 
که برای ما هم ممکن است اتفاق بیفتد و باید به سمت

 

در ششــمین ســال راه اندازی و تشــکیل قرارگاه پدافند شــیمیایی کشــور، به منظور مروری بر اهداف و دالیل 
راه انــدازی این قرارگاه و برنامه ها و اولویت های قرارگاه در ســال های آتی، گفتگویی را ترتیب دادیم با ســردار 
دکتــر غالمرضا جاللــی رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور و فرمانده ی قرارگاه پدافند شــیمیایی کشــور

در ابتدا برای این که مخاطبان نشریه پدافند شیمیایی 

با ما هم ادبیات شــوند، لطفًا تعریفی از مفهوم پدافند 

شیمیایی و گستره ی آن در اختیارمان قرار دهید.

مصاحبه



یه ی تخصصی پدافند شیمیایی /  نشر شماره 4 / پاییز 98

4

آماده سازی زیر ساخت های مقابله با تهدیدهایی 

از جنس جنگ شیمیایی برویم. نکته دوم تهدید 

در سطح تروریســتی بود. تروریست ها از جمله 

داعشی ها و منافقین از ابزار شیمیایی برای اهداف 

تروریستی خود استفاده می کنند که اصطالحاً به آن 

کموتروریســم می گوییم. مثــاًل متروی بارسلونا، 

متروی مســکو و اتفاقات مشابه که 

تروریست ها برای آسیب زدن به مردم 

از مواد شــیمیایی استفاده کردند و یا 

حتی در همین حوادث ســوریه هم 

شــاهد این موضوع بودیم. ســومین 

نکته و در واقع انگیزه برای تشــکیل 

پدافند شیمیایی، رشد بسیار   قرارگاه 

ســریع و گســترده صنایع شیمیایی 

و پتروشــیمیایی در کشــور بــود که 

بــه دنبال برنامه چهارم، پنجم و ششــم توســعه 

در کشــور و توســعه صنایع پایین دستی اهدافی 

تعیین شــد. صنایع شــیمیایی موظف شدند هم 

شغل ایجاد کنند و هم درآمدهای خوبی از تبدیل 

محصوالت خــام نفتی به محصــوالت و فرآورده 

های باارزش افزوده باال داشته باشند. بنابراین بعد 

از دوره جنگ کم کم کشــور ما تبدیل به کشوری 

دارای سرمایه ها و زیرساخت های شیمیایی زیاد 

شد. به تعبیری شاید بتوان گفت قطب شیمیایی 

در منطقه هستیم. لذا این سه نکته، انگیزه سازمان 

پدافند غیرعامل را برای ایجاد یک قرارگاه مستقل 

به وجود آورد. در ابتدا پیشنهاد تشکیل این قرارگاه 

تهیه شــد، اســناد و چارچوب های مورد نظر در 

کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشــور به تصویب 

رســید و خوشــبختانه قرارگاه پدافند شــیمیایی 

هم پــس از آن فعال شــده و اقدامــات خودش را 

به بحث توسعه صنایع  شــروع کرد.جنابعالی 

و صنعتی شــدن کشــور اشاره داشــتید، این 

فرصتی که در کشــور ایجاد شده است را شما 

به گونــه ای تهدید هم می بینیــد که ضرورت 

داشت قرارگاه شــیمیایی راه اندازی شود؟ یر، 

ما تهدیــدی در اینجا نمــی بینیم. 

اوالً عناصر شــیمیایی به چند دسته 

تقسیم می شوند. عناصر خطرناک، 

عناصــر با خطر متوســط و عناصر 

بی خطــر. هر چیزی را کــه در نظر 

همین گوشــی موبایل  مثاًل  بگیرید 

هم باز از عناصر شیمیایی مختلف 

تشکیل شــده اســت اما طبیعتاًبی 

بــا خطر  عناصر  خطــر هســتند. 

متوسط با رعایت مالحظات ایمنی قابل استفاده 

هستند، نظیر اســتفاده از گاز برای پختن غذا یا 

استفاده در تاسیسات حرارتی و برودتی یا استفاده 

از گاز کلــر در تصفیه خانه های آب. یک ســری 

هم عناصر شیمیایی خطرناک هستند که ممکن 

است خطرات آنها برای انسان خیلی زیادتر باشد 

که معمــوالً در فرایندهای صنعتی از این ترکیبات 

اســتفاده می شــود و اگــر مالحظــات ایمنی یا 

امنیتی رعایت نشــود می توانند خطرناک باشند. 

عالوه بر این الزامات توســعه صنعت شیمیایی، 

توســعه اقدامات ایمنی، امنیتی و دفاعی نیر می 

بایست مدنظر قرار گیرد. یعنی نمی شود صنعت 

شیمیایی را توســعه دهیم ولی احتمال ندهیم که 

ممکن است تحت شرایطی نشتی اتفاق بیفتد و 

تعدادی از کارگران، کارمندان و مردم عادی مصدوم 

تروریست ها از جمله 
داعشی ها و منافقین 
از ابزار شیمیایی برای 

اهداف تروریستی 
خود استفاده می کنند 

که اصطالحاً به آن 
کموتروریسم می گوییم

مصاحبه
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نشوند و زیرساخت درمان شیمیایی را هم نداشته 

باشــیم. طبیعتــاً این امکانپذیر نبوده و قابل قبول 

نیست کشوری که این حجم بسیار باالی صنایع 

شیمیایی را داراســت از زیرساخت های درمانی، 

زیر ســاخت آزمایشــگاهی، زیر ســاخت های 

کنترلــی، امنیتی، ایمنی و دفاعــی بهره ای نبرده 

باشد. طبیعتاً از نظر سازمان پدافند این موارد جزء 

الزامات پیشرفت هر برنامه ای است.

با توجه دالیلی که این قرارگاه تشــکیل شــده 

و چند سالی هم مشــغول فعالیت می باشد، 

چقدر اقدامات قرارگاه پدافند شــیمیایی را در 

این راســتا موفق می بنید؟ چــه چالش ها و 

موانعی پیش روی این قرارگاه وجود دارد؟
در ابتدای امر تصور بر این بود که چون ما در زمان 
جنگ قرارگاه هایی به نام جنگ نوین داشــتیم که 
تهدیدات هسته ای، شیمیایی و میکروبی را دنبال 
می کرد، لذا بنای اولیه این بود که با قرارگاه پدافند 
زیســتی بصورت مشترک این فعالیت ها پیگیری 
شــود. کمی که جلوتر رفتیم، مشــاهده شــد که 
تقریباً راه حل ها در حوزه های ستادی این دو بخش 

مشــترک هســتند ولی در حوزه های تخصصی 
کاماًل مجزا هســتند و حدوداً شــش سال پیش به 

ایــن جمع بندی رســیدیم که قرارگاه شــیمیایی 
باید مستقل شــود و این اقدام هم صورت گرفت. 
وقتی قرارگاه تشکیل شد، سواالتی مطرح گردید: 
چه کاری انجام دهیم؟ تهدید چیســت؟ به کدام 
سمت باید برویم؟ اهدافمان چیست؟ چه چشم 
اندازی داریم؟ نقاط ضعف موجود چیست؟ پس 
موارد را می بایســت بررســی می کردیم تا بتوانیم 
یــک برنامه ی جامع و کاملــی را تولید کنیم. این 
مفاهیم در قالب سندی تحت عنوان سند راهبردی 
پدافند شیمیایی کشور تنظیم شد که تقریباً همه 
عناصر متخصــص از جمله فرماندهان ســابق 
جنگ های نوین نیروهای مسلح، دوستان پزشک 
در حوزه ی بهداشــت و درمان، دوستان حوزه های 
صنعتی و کســانی که در فضای شیمیایی کشور 
کار می کردند بر روی این سند اظهار نظر کردند و 
با استفاده از ظرفیت های دانشگاه امام حسین)ع( 
یــک پیش نویــس آماده شــد. این ســند پس از 
جلسات متعدد و بررسی های کارشناسی نهایتاً در 
کمیتــه دائمی تصویب و ابالغ گردید که به عنوان 
اولین اقــدام و مبنای حرکت و اقدامــات قرارگاه 
پدافند شــیمیایی قرار گرفــت. از همان ابتدا این 
نگاه به دو عنصر اولیه یکی فرماندهی و مدیریت 
پیامدها یا مقابله و دیگری درمان وجود داشــت. 
این دو مورد اولویــت اول ما بود که در ابتدای کار 
شــکل گرفت. برای فرماندهی و مدیریت بحران، 
قرارگاه شــیمیایی در ســطح ملی را سازماندهی 
کردیم و برای اســتان ها هم با مسئولیت استاندار 
و جانشینی فرمانده ی ســپاه که در کمیته دائمی 
به تصویب رســید این موضوع ابــالغ و پیگیری 
شد. در واقع یک ســاختار مشخصی برای آن در 
سطح ملی و استان-ها شکل گرفت. گام دوم این 
بود که برای درمان یک زیر ساختی داشته باشیم. 
برای این مورد دانشگاه و بیمارستان بقیه الله عج 
سپاه از دوران دفاع مقدس دارای تجربیات خوبی 

در حوزه درمان مصدومیت های شــیمیایی بود و 

متخصصین خوبی هم در این زمیــنه داشـــتند 

و از طرفـــی مـــا دارای

مصاحبه
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قطبیــت درمان مصدومیت های شــیمیایی در 

منطقه توســط سازمان OPCW بودیم که این هم 

موضوع بسیار مهمی بود. به کمک دانشگاه بقیه 

الله عج این موضع را توسعه دادیم که ابتدا توسط 

ســتاد کل و با هماهنگی وزارت بهداشت، قطب 

درمان مصدومیت های شیمیایی کشور بیمارستان 

بقیه الله عج تعیین گردید. سپس برای قطب بودن 

وظایفــی را  پیش بینی کردیم کــه عبارت بودن از 

درمان مصدومیت های شیمیایی و آموزش پرسنل 

متخصــص در حوزه هــای درمانی. 

متاسفانه فضای فیزیکی کافی برای 

این مهم وجود نداشــت لذا یکی از 

فضاهایی که پیــش از این در قالب 

پارکینگ و تاسیسات بود یعنی طبقه 

بیمارستان  با  3- بصورت مشارکتی 

بازسازی و نوسازی شد و در واقع یک 

اورژانس بسیار پیشرفته ی دو منظوره )شیمیایی و 

تروما( ایجاد شــد و این مجموعه با حضور رئیس 

ســتاد کل نیروهای مســلح افتتاح و بهره برداری 

گردید. این حرکت بسیار ارزشمندی بود. 

برای حفــظ آمادگی رزمایــش های تخصصی 

پیش بینی شــد. یکی از این رزمایش های بسیار 

مهم رزمایشــی بود که حدودًا ســه ســال پیش با 

فرض ورود حدود 300 مصدوم شیمیایی از سوریه 

و از نقاط دیگر برگزار شد. روند رزمایش این گونه 

بود که مصدومین از فرودگاه مهرآباد توسط بالگرد 

و آمبوالنس های خاص منتقل می شــدند، سپس 

این افراد به فضای بیمارســتان آورده شده و تریاژ 

شــدند. بعد اقــدام به رفع آلودگی کــرده و درمان 

را شــروع کنیم. این رزمایش کار بســیار سخت و 

ســنگینی بود که ما توانستیم موفق شویم. اگر از 

اهمیت این اقدام بگویم، بنده مالقاتی را با معاون 

ســازمان ملل در حوزه کمک های بشردوســتانه 

داشــتم که ایشــان در حین مذاکــره گفتند: "من 

نزدیک به 5 سال در دولت انگلیس وزیر و مسئول 

همین کارها بودم ، در تمام 5 ســالم تالش کردم 

یک رزمایش در این ابعاد انجام دهم، نتوانســتم". 

در حال حاضر ســاالنه رزمایش هایــی را در این 

مقیاس ســنگین داریم که کار بسیار ارزشمندی 

اســت و جز موفقیت هــای قرارگاه 

پدافند شــیمیایی می باشد. بنابراین 

این هــم یکی از رویکردهایی بود که 

شــکل گرفت و دنبال شــد. بعد به 

سمت دســتگاه ها رفتیم و مشاهده 

کردیم که ما صنایع شیمیایی زیادی 

در مناطق عســلویه و ماهشــهر به 

عنوان قطب های شــیمیایی، نفتی و گازی کشور 

داریم. همچنین برخی دیگر از مناطق مثل استان 

خوزســتان، اصفهان، تهــران، اراک و آذربایجان 

شرقی زیرســاخت های شیمیایی زیادی دارند که 

باید برای آنها هم یــک الگوی عملیاتی تعریف 

می کردیم که اگر خدای نکرده به هر دلیلی شاهد 

نشــت شــیمیایی بودیم بتوانیم یک طرح پاسخ 

اضطراری را طراحی، اجرا و پیاده سازی کنیم. این 

طرح را در منطقه ماهشــهر پیاده سازی کردیم. با 

هماهنگی وزیر محترم نفت، حکمی برای مدیر 
عامل منطقه اقتصادی ماهشهر به عنوان فرمانده 

ارشد صادر شد.

از همان ابتدا این نگاه 
به دو عنصر اولیه یکی 

فرماندهی و مدیریت 
پیامدها یا مقابله و 
دیگری درمان وجود 

داشت.

مصاحبه
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بسته  یک  نیازمند  ما 
سازی  مصون  دانشی 
هــای  زیرســاخت 
شــیمیایی با رویکرد 
که  هســتیم  بومــی 
الزامات  نامــه،  آیین 
ی  ها رد ا ند ســتا وا
خاص کشور خودمان 
نمائیــم تولیــد  را 

مصاحبه

در واقع در قالــب فرماندهی مقابله با پدیده های 
شــیمیایی، طرح ریزی، آموزش، توانمندســازی، 
تمریــن و رزمایش را انجــام دادیم. در دو ســال 
گذشــته ما دو بار در منطقه ماهشهر و دو بار هم 
در منطقه عسلویه رزمایش برگزار کردیم. یکی از 
رزمایش ها با مشارکت وزرات بهداشت با رویکرد 
امــداد و نجات بود که رزمایش فوق العاده ای بود. 
در حال حاضر هــم اولویت اول ما همین مناطق 
و اولویت بعدی ســایر مناطق اســت. با توجه به 
برنامه ریزی های انجام شــده بنا داریم به تدریج 
مناطق جدید را درگیر این موضوع کنیم. در ســال 
97 و 98 مشــاهده شد که ما داخل شهرها مراکز 
شــیمیایی زیادی داریم و بــرای اینکه یک واحد 
مقابلــه برای آنها ایجاد کنیم با هماهنگی وزارت 
کشــور و امور شــهرداری ها، معاونت عمرانی و 
آتش نشــانی تهران واحدهای هازمت که در واقع 
واحدهای رفع آلودگی در مراکز شــیمیایی است 
را طراحی و ســازماندهی کردیم. در موافقت نامه 
ای که با وزارت کشــور، شــهرداری های 50 شهر 
بزرگ کشور و سازمان پدافند داشتیم، تجهیز آنها 
را به تجهیزات رفع آلودگی را در برنامه گذاشــتیم 
که هم اکنون به صورت تدریجی در حال تجهیز 
هستند. در سال جاری  افتتاح واحد هازمت شهر 
مشهد و حرم مطهر امام رضا )ع( را داشتیم و بقیه 
شــهرداری ها به نوبت انجام خواهد شد. در کنار 
این هم آموزش پرسنل شهرداری ها و آتش نشانی 
را در برنامه داریم. برای کنترل آمادگی این افراد هم 
رزمایش های سالیانه ای را پیش بین کرده ایم. ان 
شــالله در هفته پدافند غیرعامــل تعدادی از این 
رزمایــش ها خواهیم داشــت. در رویکرد دوم مد 
نظرمان که بحث مصون ســازی بود هم جلسات 
متعددی برگزار شــد. چند شرکت توانمند در این 
زمینــه انتخاب گردید و الگوهای مصون ســازی 

زیرساخت های شــیمیایی آماده شد. با دانشگاه تربیت 
معلم و دانشگاه امام حســین )ع( به عنوان قطب علمی 
مصون سازی  شیمیایی تفاهم نامه هایی را امضا کردیم 
که در این زمینه کمک کنند.  برای یکسری از پروژه های 
زیرساختی کشور هم طرح مصون ســازی مطالعه و در 
حال پیاده ســازی و اجرا هســتیم که می توان به منطقه 

عسلویه و گاز کلر اصفهان اشاره نمود. در همین راستا

به منظور کاهش و به حداقل رســاندن خطرات ناشی 
از نشت کلر، تبدیل تصفیه کننده های آب از کلر به ازن 
را اجرا کردیم که در یزد بصورت پایلوت پیاده ســازی شد 
و با وزارت نیرو در حال مذاکره هســتیم که بطور کل ازن 
را جایگزین کلر کنیم تا خطرات ناشــی از آن به حداقل 

برسد.
ادامه دارد...
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مصاحبه با مهندس علی اکبر شاهوردیان
     مصاحبه از: دکتر وحید گرشاسبی

با توجه به مسئولیــت 
جنابعالی خواهشمندم 

در خصـوص برنامه های 
قرارگاه پدافند شیمیایی 
توضیحاتی را بفرمایید .

     

بسم الله الرحمن الرحیم 

در خصوص قرارگاه پدافند شــیمیایی کشــور باید 

گفت که این قرارگاه یکی از چهار قرارگاه اصلی سازمان 

پدافند غیر عامل کشواست که در سال 1395 از قرارگاه 

زیستی جدا و بطور مستقل به ماموریت های خودش 

ادامه می دهد. ســند راهبردی قرارگاه پدافند شیمیایی 

در سال 1395 تدوین و با امضاء ریاست محترم کمیته 

پدافند غیر عامل کشور تصویب و ابالغ گردید. این سند 

راهبردی بیانگر ســطح و برنامه های قرارگاه شیمیایی 

اســت لذا سعی شــده اســت فعالیت های قرارگاه در 

راستای ســند راهبردی صورت گیرد. در سند راهبردی 

ماموریت قرارگاه بطور واضح مشــخص شــده است 

که این ماموریت شامل سیاســتگذاری، برنامه ریزی، 

هدایت، فرماندهی و کنترل حوادث می باشد که 

عمــده این ماموریت در اصل ایجاد زیرســاخت 

های کشــور برای مقابله با حوادث و تهدید های 

شــیمیایی اســت. در این راستا ســالیانه قرارگاه 

شیمیایی کشور برنامه های خود را به سازمان ارائه 

داده، برنامــه ها تصویب شــده و بر مبنای برنامه 

های مصوب فعالیت های خود را انجام می دهد. 

بعد از برنامه چهارم توســعه، کشور به سمت 

توســعه هر چه بیشــتر صنایع قدم برداشت. در 

این راســتا یکی از صنایعی که رشد خیلی خوب 

و مناســبی داشته اســت صنایع شیمیایی کشور 

اســت که ما شــاهد راه اندازی چند پاالیشگاه، 

پتروشیمی و کارخانجات شیمیایی در طول سال 

در کشــور هســتیم که خوشــبختانه هم در ُبعد 

پاالیشگاهی و ُبعد صنایع باالدستی پتروشیمی و 

هم صنایع پایین دستی پیشرفت خوبی در کشور 

صورت گرفته اســت. برای حفظ و حراست از این 

صنایع و مصونیت سازی در آنها برنامه ریزی الزم 

است. به هر حال مواد شیمیایی که در این صنایع 

مورد استفاده قرار می گیرند برخی مواد شیمیایی 

خطرناک هستند و هر لحظه احتمال دارد با توجه 

هــای جنــگ  پدافنــد  ی  حــوزه  در  کــه  اســت  ســال   35 حــدود  شــاهوردیان  اکبــر  علــی   مهنــدس 
جایــگاه در   1398 ســال  ابتــدای  از  و  داشــته  فعالیــت  اســامی  انقــاب  پاســداران  اه  ســپ در   نویــن 
جانشــین قــرارگاه پدافنــد شــیمیایی ســازمان پدافنــد غیــر عامــل کشــور مشــغول خدمــت شــده اند
ــــا ت دادیــم  رتیــب  ت ایشــان  بــا  را  گفتگویــی  ایشــان،  فعلــی  مســئولیت  و  ســابقه  بــه  توجــه   بــا 
شــویم آشــنا  بیشــتر  کشــور  شــیمیایی  پدافنــد  ی  حــوزه  در  ایشــان  نظــرات  و  هــا  دیــدگاه  .بــا 

مصاحبه
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به حوادث فرایندی و یا حوادث طبیعی یا خرابکاری 

و یا به هر تهدید دیگــری در این صنایع حادثه ای 

را شاهد باشــیم.  البته در کل جهان احتمال وقوع 

چنین حوادثی وجود دارد. بطور مثال 

در چند روز اخیر شاهد خارج شدن 

قطــار حامل مواد شــیمیایی از ریل 

در آمریــکا بودیم که تلفات زیادی را 

داشت و یا حادثه بوپال هند که منجر 

به تلفات سنگینی شد و یا در کشور 

خودمان بحث آتش ســوزی مجتمع 

نیز  و  پتروشــیمی کرمانشاه  بوعلی، 

حادثه دلخراش انفجار قطار نیشابور. 

لذا با توجــه به اینکه چنین خطراتی 

می تواند برای صنایع متصور باشد، 

بــرای حفاظت و مصون ســازی این 

صنایع الزم است توانمندی های الزم ایجاد گردد. 

یکی از موضوعات ما در این خصوص، سیاست 

مقام معظم رهبری است که موضوع مصون سازی 

صنایع می باشــد. اگر بخواهیم صنایع کشــور را 

مصون کنیم و یا زیرســاخت هایمان را در این ُبعد 

حفظ کنیم که تحت عنوان CIP می شناسیم، در این 

راستا اولین اقدام اینست که تهدیدات را شناسایی 

کنیم. چه تهدیدی برای صنایع پتروشیمی، نفت و 

گاز، خطوط انتقال نفت و صنایع پایین دستی وجود 

دارد؟ هر صنعت باید قادر باشــد تهدیدات حوزه 

خودش را شناســایی کند و با توجــه به تهدیدات 

شناسایی شده بتواند سناریوی تهدید را تدوین کند 

که این سناریو می تواند محتمل ترین سناریو برای 

صنعت باشد. بر مبنای سناریوی تهدید حتامرباید 

طرح عملیاتی تدوین شود که طرح مقابله با حادثه 

نامیده می شــود. برای اینکه این فرایند انجام شود 

حتــاًم نیاز به تجهیــزات مورد نیاز بــرای مقابله، 

آمــوزش های تخصصــی و عمومی مــورد نیاز و 

همچنین انجام تمرینات و رزمایش می باشــد که 

بتوانیم با ایــن اقدامات میزان آمادگی 

صنایع را بعــد از هر رزمایش ارزیابی 

کنیم. در مورد ارزیابی میزان آمادگی، 

محاسن و معایب هر صنعت احصاء 

می شــود که یک صنعت با تمرینات 

و رزمایش هایی که انجام داده اســت 

نهایتاً به چه نقاط قوتی رســیده و چه 

نقاط ضعفی را دارا می باشد. خب اگر 

واقعاً نقاط ضعف به درســتی احصاء 

شود می تواند در رزمایش های بعدی 

و یا طرح های بعدی اشــکاالت خود 

را پوشــش داده و برطرف نماید و اگر 

خدای نکرده حادثــه ای در صنعت مربوطه رخ داد 

بتواند بر مبنای آمادگی ایجاد شده، حادثه را بخوبی 

کنترل و مدیریت نماید. بنابراین همانگونه که بیان 

شــد یکی از راه های ایجاد آمادگــی و پی بردن به 

اشکاالت، انجام تمرین های تخصصی و رزمایش 

اســت که در برنامه های قرارگاه پیش بینی شــده 

اســت. بر این مبنا در سال 1398 چندین رزمایش 

متناسب با ســطوح رزمایش برای قرارگاه شیمیایی 

کشور مصوب شده است. در سطوح صنایع پایین 

دستی و شهرک های صنعتی چندین رزمایش قرار 

است برگزار شــود. در بحث شــهری مثل مترو و 

حمل و نقل هم قرار است رزمایش هایی اجرا گردد. 

در حوزه دستگاهی، امسال چند صنعت قرار است 
داخل مجموعه خودشان رزمایش داشته باشند مثل 
مجتمع نفتی اراک و مجتمع نفتی اصفهان و ... . دو 
رزمایش بزرگ هم برای خود قرارگاه پیش بینی شده 
که بصورت اســتانی برگزار خواهد شد که عبارتند 

هر صنعت باید قادر 
باشد تهدیدات حوزه 

خودش را شناسایی 
کند و با توجه به 

تهدیدات شناسایی 
شده بتواند سناریوی 
تهدید را تدوین کند 

که این سناریو می 
تواند محتمل ترین 

سناریو برای صنعت 
باشد.

مصاحبه
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از استان خوزســتان با محوریت منطقه پتروشیمی 
ماهشــهر و اســتان تهران با محوریت پاالیشــگاه 
تهران که امید است با انجام این رزمایش ها سطوح 
آمادگی ایــن صنایع را ارزیابی کنیــم و اگر نکاتی 
وجــود دارد که قابلیت آمادگــی را افزایش می دهد 
برایشان احصاء نمائیم و ان شالله این موارد برطرف 
و آمادگی الزم برای برخــورد با حوادث احتمالی در 
آنها ایجاد شــود. به نظر می رســد قــرارگاه پدافند 
شــیمیایی وظیفه راهبری این برنامــه را دارد و نمی 
تواند در اجرا وارد شــود، لذا الزم است دستگاه ها و 
سازمان ها این آمادگی را داشته باشند.درست است. 
یکی از مأموریت های اصلی قرارگاه، راهبری صنایع 
کشور است. قرارگاه اجراکننده و مجری نیست و در 
واقع مجری اصلی سازمان ها و دستگاه های اجرایی 
کشور هســتند و لذا همان طور که بیان شد قرارگاه 
مسئولیت سیاست گذاری و راهبری اجرای صحیح 
سیاســت های کلی نظام در حوزه پدافند غیر عامل 
را بر عهده دارد. ما باید از میزان آمادگی دستگاه ها و 
سازمان ها برای اجرای مأموریت ها اطمینان حاصل 
کنیــم. بدین منظور یکــی از مهمتریــن اقدام ها 
رزمایش ها هستند که دستگاه ها می بایست بااجرای 
آن تجهیزات الزم بــرای مقابله با حوادث احتمالی 
صنعت خود را پیش بینــی کنند، آموزش های الزم 
را انجام دهند بطوری که یک آمادگی کامل در داخل 
خود صنعت ایجاد نمایند. چرا که مسئولیت مقابله 
با حوادث شــیمیایی در مرحلــه اول بر عهده خود 
صنعت اســت. لذا صنایع در کشور، خودشان باید 
آمادگی داشــته باشند تا روی پای خود بایستند و با 

حوادث مقابله کنند.
ما در بحث آتش نشــانی ها صرفــًا ارائه ی خدمات 
عمومی آتش نشــانی را در سطح شهر داشتیم، اما 
برخی از اقدامات در راســتای سیاست های سازمان 
پدافند غیرعامل کشور برای تقویت زیرساخت های 
کشــور برای مقابله با حوادث بصورت مشترک بین 
دستگاه ها و سازمان صورت می گیرد که در این راستا 
می توان به تجهیز ایستگاه های آتش نشانی در سطح 
کشور اشاره نمود تا با این اقدام در صورت بروز حادثه 
شــیمیایی قادر به کمک به صنایع باشند. با برنامه 

ریزی های صورت گرفته در سال های 96 و 97 مقرر 
گردید که برخی از ایســتگاه های آتش نشــانی در 
شهرها تبدیل به واحدهای هازمت شوند. در مرحله 
اول 50 شــهر کشــور که دارای جمعیــت باالتر از 
دویست هزار نفر هستند حداقل یک ایستگاه آتش 
نشانی آنها تبدیل به هازمت خواهد شد و تجهیزات 
اولیه مقابله با حوادث شــیمیایی برای این ایستگاه 
ها در حال واگذاری است و معاونت شهری سازمان 
این مســئولیت را عهده دار است. گام بعدی قرارگاه 
شیمیایی بهره گیری از قابلیت سازمان هاست. یکی 
از این سازمان ها نیروهای مسلح می باشد. نیروهای 
مســلح از قابلیت خوبی در حوزه پدافند شیمیایی 
برخوردار می باشند. نیروهای مسلح ما بنا بر وظیفه 
ذاتــی خود در بحــث NBC یا جنــگ های نوین 
قابلیت هایی را دارند چون به هر حال 8 ســال دفاع 
مقدس نشان داد که نیروهای مسلح ما باید بتوانند 
در شــرایط جنگ های نوین  نیروهای خودشــان را 
حفــظ کنند. برای حفظ نیروهای خودشــان ایجاد 
قابلیت و توانمندی کردند. سازمان پدافند غیر عامل 
کشــور به دنبال بهره گیری از توانمندیها و قابلیت 
های نیروهای مسلح در ماموریت های محوله می 
باشــد. نیروهای مســلح تا قبل از تشکیل سازمان 
پدافند غیرعامل بیشــتر با عوامل جنگی سر و کار 
داشــتند و با توجه به اینکه کشــور در حال توسعه 
صنایع شیمیایی اســت کمتر به این موضع توجه 
شده اســت. شــاید قابلیت اجرای مأموریت ها را 
بطور مستقیم نداشــته باشد اما با برنامه ریزی می 
توان این قابلیت ها را در نیروهای مسلح هم ایجاد 
نمــود که در صورت بروز حادثــه با توجه به آمایش 
سرزمینی نیروهای مسلح در کل کشور برای حضور 
در صحنه از آنها استفاده نمود. در حوادث شیمیایی، 
یک زمان طالیی وجود دارد و متأسفانه نمی توان همه 
تجهیزات و امکانات را در پایتخت یا یک اســتان 
مستقر کرد و بعد در صورت بروز حادثه این ها اقدام 
به فعالیت تخصصی نمایند. لذا هرچه ما بتوانیم 
استان ها و شهرستان ها را و حتی صنایع را خودکفا و 
خوداتکا کنیم در برخورد با حادثه شیمیایی موفق تر 
عمل خواهد شد. لذا با توجه به گستردگی حضور 

مصاحبه
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نیروهای مســلح در سطح کشــور، بنا داریم از این 
ظرفیت استفاده کنیم. همان طور که مستحضرید 
آزمایشگاه مرجع شناســایی عوامل شیمیایی ایران 
به عنوان یکی از آزمایشگاه های مرجع OPCW در 
خاورمیانه شناخته شده اســت که مرجعیت آن به 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح واگذار شده 
است. با برنامه ریزی که صورت گرفته است قابلیت 
این آزمایشگاه باید تقویت گردد که بتواند در حوزه 
صنایع و صنعت شــیمیایی شــهری هم اقدامات 
آنالیز کیفــی و کمی را انجام دهد و پشــتیبانی از 

نیروهای عملیاتی را بــه عمل آورد و 
در زمان وقــوع حادثه عوامل را بخوبی 
آنالیز و شناسایی کند.در ُبعد آموزش 
برای ســازمان ها آموزش های خوبی 
داشــته ایم. بخشی از آموزش های ما 
در بیمارســتان بقیه الله عج بصورت 
کارشناسی ارشد سالمت شیمیایی و 
زیســتی و پرتویی در حال اجراست. 
بخشی از آموزش های ما بصورت غیر 
متمرکز انجام می شود. جا دارد به این 
موضوع اشاره کنم که صیانت از مردم 
اولویت اولیه کار آموزشی ماست. در 

حوادث شیمیایی خسارت وارده به زیرساخت های 
صنعتی از نظر اقتصادی قابل جبران است اما آسیب 
به مردم قابل جبران نیست. لذا بنا به دستور ریاست 
محترم ســازمان پدافند غیرعامل کشــور و تدابیر 
حضرت آقا مصونیت و آمادگی مردم از اولویت اول 
ما بوده اســت. بنابراین ما باید بتوانیم مردم را آماده 
کنیم. به هرحال چه بخواهیم و چه نخواهیم امروزه 
یک همزیســتی متقابل بین مردم و صنایع به وجود 
آمده اســت. با توسعه شــهرها و صنایع شیمیایی، 
نزدیکی مردم به مراکز صنعتی اتفاق افتاده است لذا 
اگر حادثــه ای در یک صنعت اتفاق بیفتد احتمال 
این که مردم در آن منطقه آســیب ببینند وجود دارد. 
بر همین اســاس یکی از برنامه های اساسی ما در 
صیانت از مردم، آموزش مردم اســت. در ســال 98 
چهار همایش تخصصی برگزار و چندین رزمایش 
پدافند شــیمیایی )استانی، دســتگاهی، شهری و 
صنعتــی( اجرا خواهد گردید. یکــی از برنامه های 

قرارگاه برای آموزش مــردم، انجام آموزش و فرهنگ 
ســازی در زمان برگزاری رزمایش ها است. سعی ما 
این اســت همزمان با اجرای رزمایش مردم منطقه را 
متناسب با تهدید منطقه آموزش دهیم. دقت کنید 
نمی توان یک دیکته برای همه نوشــت. عســلویه 
ویژگی خاص خودش را دارد، اصفهان و ماهشــهر 
هم به همین شــکل. مردم منطقه باید متناسب با 
شــرایط و تهدید منطقه آموزش ببینند. ســعی می 
کنیم مردم را در ُبعد آگاه ســازی نسبت به صنایعی 
که برای آنها خطرساز هســتندآگاه نماییم. در ُبعد 
دانشگاهی  های  از ظرفیت  اســتفاده 
اتفاقات خوبی افتاده اســت. در سال 

98 تالش براین شده است که بتوانیم 

علمــی، تخصصی  های  از ظرفیت 

و فنی دانشــگاه بهره گیری کنیم برای 

ارتقای سطح آمادگی، همایش پدافند 

شیمیایی ملی را در دانشگاه صنعتی 

شــاهرود در آبان ماه برگــزار خواهیم 

کرد که اطالعات مورد نیاز در ســایت 

موجود است و خوانندگان محترم می 

توانند با مراجعه به ســایت و در صورت نیاز در این 

همایش شرکت کنند. دومین همایش ما، همایش 

تخصصی پدافند شیمیایی در دانشگاه تهران است 

که به مناســبت هفته پدافند غیرعامل در آبان ماه 

خواهد بود. همایش ســوم فــوق العاده تخصصی 

تر بوده کــه موضوع آن HSE اســت کــه در واقع 

چهارمین کنگره ملی HSE است که در اسفندماه 

در دانشگاه صنعتی شریف، ان شاالله برگزار خواهد 
شــد. در مجموع خصوصاً در دو همایش اول هدف 
فرهنگسازی بین دانشــگاه و اساتید و دانشجویان 
دانشگاه های کشور است که با مفاهیم و ماموریت 
ها و مسئولیت های سازمان پدافند و قرارگاه شیمیایی 

آشنا شوند.

یکی از مأموریت های 
اصلی قرارگاه، راهبری 
صنایع کشور است. 

قرارگاه اجراکننده 
و مجری نیست 
و در واقع مجری 

اصلی سازمان ها و 
دستگاه های اجرایی 

کشور هستند

مصاحبه
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با توجه به توضیحاتی کــه فرمودید ضرورت 
دارد در همه اســتان ها این آمادگی ایجاد شود. 
بفرمایید تاکنون در این خصوص چه اقداماتی 

صورت گرفته است؟ 
برنامه  ی ســازمان پدافند غیر عامل کشور اینست که 
قرارگاه های اســتانی خود را تشــکیل دهد. در هر استان 
ما قرارگاه های چهار منظوره زیستی، پرتویی، سایبری و 
شیمیایی داریم. قرارگاه پرتویی متناسب با صنایع پرتویی 
کشور اســت ولی قرارگاه شــیمیایی با توجه به وسعت 
صنایع شیمیایی کشور باید در اکثر استان ها فعال شود 
لذا سرپنجه قرارگاه اصلی عملیات ما قرارگاه های استانی 
و شهرســتانی هستند. در این راســتا تالش های خوبی 
صورت گرفته اســت و شرح وظایف، ساختار، مأموریت، 
مسئولیت و تفکیک وظایف بین سازمان ها تدوین شده و 
به وزارت کشور برای ابالغ به استان ها ارسال گردیده است. 
مذاکراتی هم با اســتان ها صورت گرفته تا آنها را بتوانیم 
فعال کنیم. برخی از اســتان ها با توجه به تهدیداتی که 
در آن هــا متصور بوده این قــرارگاه راه اندازی کرده اند و در 
حال حاضر فعال هستند. تاکنون قرارگاه پدافند شیمیایی 
در بیش از 10 استان فعال شده است و بقیه استان ها هم 

اعالم آمادگی نموده اند. 
اگر یک حادثه ای در شــهری اتفاق بیفتد، مسئولیت 
و کنترل حادثه براساس مصوبات بر عهده فرماندار شهر 
خواهد بود و هدایت صحنه به جانشین ایشان یعنی سپاه 
واگذار شــده است. در اســتان ها هم همین اتفاق افتاده 
است. فرمانده قرارگاه، استاندار و جانشین آن فرمانده سپاه 
استان است. برای اینکه بتوانیم حوادث را اداره کنیم نزدیک 
به 9 کارگروه در قرارگاه استانی پیش بینی کرده ایم که تمام 
امکانات و ظرفیت های شهرستان و یا استان را برای یک 
حادثه اعم از نیروهای مسلح و نیروهای کشوری پای کار 
بیاورند. در اســتان یا شــهر از خدمات سازمان خدمات 
شهری، جمعیت هالل احمر، نیروهای مسلح، اورژانس، 
سازمان ها و مراکز مرتبط با زیرساخت ها در یک جمله 
همه ظرفیت استان و شهر بهره گیری می شود. این ها در 
تمرینات و رزمایش ها به هم نزدیک می شــوند، کارگروه 
ها را شــکل می دهند و از این ظرفیت استانی باید در هر 
حادثه ای اســتفاده شــود و برخی از این استان ها تاکنون 
چنیــن کاری را انجام داده اند و امســال هم به حول و قوه 
الهی با برگزاری دو رزمایشــی که بیان شــد، هماهنگی 
ارتباط فرماندهی صحنه و مدیریت حادثه در استان تهران 
و خوزستان قوت پیدا کرده و می توانند به هماهنگی الزم 

برسند.  

مواردی که فرمودید به نظر شما تداخلی با وظایف 
ستاد بحران ندارد؟

ببینید در کشــور ما مدیریت بحران مســائل حوادث 
طبیعی مثل ســیل و زلزله و طوفان را دنبال می کند. بین 
مدیریت بحران و ســازمان پدافند تفاوت عمده ای وجود 
دارد. در مدیریت بحــران به هیچ وجه بحث تخصصی 
شیمی و شیمیایی مطرح نیست و اگر نیاز باشد از ظرفیت 
مدیریت بحران اســتفاده می شــود ولی قطعــاً موضوع 
تخصصی چه در ُبعد شــیمیایی، زیستی، پرتویی اینها 
به قرارگاه های سازمان پدافند غیرعامل واگذار شده است 
و چنین ساختار سازمانی در مدیریت بحران وجود ندارد. 
ضمن اینکه اگر شما توجه کنید یک ویژگی بین این دو 
سازمان وجود دارد که یک ویژگی خاص است که تفکیک 
کننده مأموریت آنهاست. در یک حادثه مثل سیل یا زلزله 
و از این دست، همه مردم به کمک حادثه دیدگان می روند 
یعنی ظرفیت مردمی بیش از ظرفیت کشــوری است اما 
در حادثه شــیمیایی دقیقاً برعکس است و ما باید کاری 
کنیم که مردم را از صحنــه دور کنیم. یعنی نمی توانیم 
از ظرفیت مردم استفاده کنیم به خاطر اینکه هر تنفس 
مردم در منطقه ی آلوده، مردم را با مشکل مواجه می کند. 
از ایــن منظر باید حتاًم یک اختالفی را بین دو ســازمان 
قائل شــد از این نظر که کارهای قرارگاه های چهارگانه 
سازمان پدافند غیرعامل کارهای واقعاً تخصصی است 
و بعضــاً در زمان حادثه و یا بعد از آن با جان مردم ســر 
و کار دارد در صورتی که شــما می بینید وقتی یک زلزله 
اتفاق می افتد درست است که پس لرزه های بعدی دارد 
اما حادثه شیمیایی وقتی اتفاق می افتد تازه شروع حادثه 
است و می تواند خطرات جدی به دنبال داشته باشد که 
این موارد مسئولیت ها و مأموریت هایی است که نقاط 
افتراق این دو سازمان است. ولی در صورت بروز حوادث 
قطعاً از ظرفیت هایی مثل هــالل احمر و اورژانس و ... 

استفاده می کنیم.افزاری و نرم افزاری تمدن توجه داشته 
باشیم و هر دو را در کنار هم پیش ببریم

مصاحبه
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مصاحبه

در خصــوص چگونگی تعامل قرارگاه با دســتگاه های اجرایی توضیح 
دهید؟

در ســطح ســازمان، معاونت ها با هدف پیگیری موضوعات پدافند در 
دستگاه ها تشکیل شــده اند که وظیفه ی آن ها برقراری ارتباط بدنه سازمان 
پدافند با وزارتخانه ها و سازمان ها است. برای مثال معاونت انرژی در حوزه 
نفت، گاز، پتروشــیمی و نیرو با وزارت نفت و نیرو مرتبط اســت لکن در 
اجرای برنامه های تخصصی از ظرفیت تخصصی قرارگاه ها اســتفاده می 
نماید و به نحوی تســهیل کننده ارتباط بین قرارگاه ها و دستگاه ها هستند. 
به عنــوان مثال در برگزاری رزمایش های تخصصــی، هماهنگی قرارگاه با 

سازمان مربوطه به عهده معاونت دستگاهی است. 
قرارگاه پدافند شیمیایی به علت گستردگی فعالیت ها، تقریباً با تمامی 
معاونت های دســتگاهی ارتباط دارد. ما زمانی که وارد صنعت می شویم 
حتاًم باید با معاونت صنعت سازمان که با وزارت صنعت، معدن و تجارت 

ارتباط دارد، هماهنگ شــویم، زمانی که بحث پتروشیمی و گاز را داریم با 
معاونت انرژی و زمانی که مباحث شــهری نظیر مترو و حوادث شهری را 
داریم با معاونت شــهری ارتباط برقرار می کنیم. بحث درمان را با معاونت 
ســالمت ســازمان و موضوع حمل و نقل را با معاونت زیربنایی پیش می 

بریم. لذا با این تعامل باید بتوانیم مأموریت قرارگاه را پیش ببریم.
ادامه دارد...

در حوادث شیمیایی 

خسارت وارده به 

زیرساخت های 

صنعتی از نظر 

اقتصادی قابل جبران 

است اما آسیب به 

مردم قابل جبران 

نیست.

مصاحبه
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گفتگو با دکتر مصطفی قانعی
متخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص بیماری های ریه و استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله )عج( 

برای شروع گفتگو به اختصار در خصوص سابقه مرکز درمان 
مصدومین شیمیایی بقیه الله )عج( بفرمایید ؟

مرکز مصدومین شیمیایی از سال 1377به بعد یعنی حدود 
20 سال پیش شروع به فعالیت کرده است. به تدریج مصوبه 
وزارت بهداشــت را گرفته و ســپس تبدیل به مرکزی شد که 
چند ســال پیاپــی در بین مراکز مختلف کشــور رتبه اول را 
بدســت آورد. این مرکز به تدریج به قطب شیمیایی کشور از 
نظر آموزش و درمان تبدیل شد. وزارت بهداشت، ستاد کل 
نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیر عامل بطور مشترک این 
مرکز را به عنوان یک قطب تشــخیصی، درمانی و پژوهشی 
پذیرفتند. ســازمان پدافند غیر عامل هم که قابلیت های این 
مرکز و زیرساخت های دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله )عج( 
را دید، در این حوزه ورود کرد و به هرحال اورژانس شیمیایی 
کشور را در دانشــگاه بقیه الله )عج( راه اندازی نمودند.  در 
عین حال قراردادی را با مرکز منعقد شد که براساس آن، این 
مرکز مســئولیت پدافند غیرعامل به لحاظ علمی و فناوری 
را در کشــور عهده دار است و سازمان پدافند غیر عامل هم 

کمک های خود را به این مرکز در این راستا ارائه می دهد. 
آقای دکتر، برای روشن شــدن موضوع بفرمایید مصدومین 

شیمیایی چه طیفی را در بر می گیرد؟
مصطلح و قابل فهم همگان اینست که در کشور کسانی که 

در جنگ بودند را بیشتر به اسم مصدوم شیمیایی
می شناســند اما وقتی ما راجع به مصدوم شیمیایی صحبت 
می کنیم، می تواند مصدومیت ناشی از هر نوع گاز شیمیایی 
یا عوامل شــیمیایی در محیط کار، در هوا و در مشاغلی که 
با عوامل شــیمیایی سر و کار دارند را شامل شود. با توجه به 
اینکه کشــور هرچه صنعتی تر شود، هرچه پیشرفته تر شود، 
عوامل شــیمیایی که با آنها تماس خواهد داشــت نیز بیشتر 
خواهد شــد، بنابرایــن موضوع مصدومیت شــیمیایی یک 
مسئله گسترده ای است به نحوی که شما مالحظه می کنید در 
پاالیشگاه ها و صنایع شیمیایی، انفجار مخازن کلر که برای 
تصفیه به کار می رود، یک عامل شیمیایی است که در جنگ 
جهانی اول هم مورد اســتفاده قرار گرفت و می تواند آسیب 
های جدی به انســان وارد نماید. همین موارد در خصوص 

کسانی که با سوخت های موشکی کار می کنند 
یا کسانی که در صنایع پتروشــیمی مشغول کار هستند و یا 
صنایعی همچون جوشکاری که با گازهای شیمیایی در تماس 

هستند را شامل می شود. در حقیقت طیف مصدومیت های 
شیمیایی بسیار بسیار گسترده است.

از آن جــا کــه یکی از موضوعــات مهم چرخــه ی پدافند 
شــیمیایی، سالمت و درمان اســت، لطفاً در این خصوص 

توضیح دهید.
اصل ســالمت بر چند پایه اســتوار اســت  کــه عبارتند از 
پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه و پیشگیری ثالثیه. پیشگیری 
اولیه اینست که ما اجازه ندهیم افراد در تماس دچار مشکل 
شوند که این مهم با شرایط استانداردی که در محیط های کار 
و اشتغال و مانند آن فراهم می شود تا حد زیادی قابل کنترل 
اســت. اگر به هر دلیل تماس پیدا شــود ما در این مرحله با 
اقدامات درمانی که این مرکز پرچم دار آن است و با تجاربی 
که بدست آورده، تالش ما اینست که عوارض ناشی از تماس 
را به حداقل برســانیم و در صورتی که دیر به ما مراجعه شود 
تالش می کنیم که عوارض ناشــی از بیمــاری را به حداقل 
برسانیم تا فرد بتواند فعالیت های روزمره خود را انجام دهد. 
بنابراین از لحاظ اینکه چه اقداماتی باید انجام داد، سه سطح 
را تعریف می کنیم و بر اســاس این سه سطح یا نمی گذاریم 

مبتال شوند و اگر مبتال شدند باید سریع درمان
شوند و اگر تأخیری در درمان پیشامد نباید بگذاریم عوارض 

ناشی از بیماری برای فرد مشکل ساز شود.
از آنجــا که یکی از برنامه های ســازمان پدافند غیرعامل و 
قرارگاه شــیمیایی توجه به بخش درمان مصدومین شیمیایی 
می باشد، در خصوص لزوم و چگونگی اجرای این برنامه ها 

و چالش های پیش رو توضیح بفرمایید.
به نظر من پیگیری های این ســازمان و اقداماتی که نسبت به 
بودجه ی در اختیار مدیریت ســازمان پدافند، انجام داده اند 
به هر حــال حرکات خوب و قابل تقدیری بوده اســت. این 
سازمان توانسته اســت تا حد زیادی براساس توانی که دارد 
کار را پیش ببــرد اما موضوعی که در پدافند مدنظر اســت 
نهادینه کردن یک ســری قوانین و مقررات در همه دستگاه ها 
اســت به نحوی که بلوغ دستگاه های اجرایی به جایی برسد 

که خودشان، به حدی از توان برسند که نگذارند پرسنل آنها 

دچار مشکل شود و افراد خبره ای داشته باشند که

تخصص  فوق  و  داخلی  های  بیماری  قانعی، متخصص  مصطفی  دکتر 
ایشان  )عج(     می باشند.  الله  پزشکی بقیه  دانشگاه علوم  استاد  و  ریه  بیماری های 
و  تحقیقات  معاونت  بهداشت،  وزارت  سطح  در  را  مختلفی  های  مسئولیت 
فناوری  و  تحقیقات  معاون  ایران،  پاستور  انستیتو  ریاست  اند.  داشته  فناوری 
دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاون  آن  از  پیش  و  )عج(  الله  بقیه  دانشگاه 
آموزشی،  قطب  مسئولیت  حاضر  حال  در  اند.  بوده  اصفهان   پزشکی  علوم 
دارند. عهده  بر  را  )عج(  الله  بقیه  دانشگاه  شیمیایی  مصدومین  درمان  و  پژوهشی 

گفتگو
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گفتگو

اجازه ندهند این اتفــاق رخ بدهد  و اگر رخ داد بدانند 
چــه اقداماتی انجام دهند. ما در صحنه کشــور وقتی 
نگاه می کنیم می بینیم کــه از لحاظ صنعتی آمدیم 
یک جایی مثل عســلویه را به چه وســعتی گسترش 
دادیم و هرکســی هم در آن منطقه وارد می شــود کاماًل 
احســاس می کند چه وسعتی از عوامل شیمیایی آنجا 
وجود دارد، این تکلیف اول خود دســتگاه است که با 
حداقــل آلودگی کارش را پیش ببرد، بنابراین مشــکل 
اصلی، تکالیف دستگاهی اســت در اجرا کردن پروژه 
هایی که با حداقل آســیب همراه باشــد. نکته دوم بر 

می گردد به دســتگاه هایی که وظیفه آنها 
اینســت که این اســتانداردها را تعریف 
کنند و مراقبت کنند مثل محیط زیست 
که باید متناسب با گسترش آنها فعال تر 
شود و مطلب بعدی این که باید یکسری 
پرسنل داشته باشند که آنها در پیاده کردن 
اســتاندارد و رفع موانع خبره باشند، مثل 
مدیر کنترل کیفیتــی که در یک کارخانه 
محصــول خروجــی را کنتــرل می کند، 
باید یک نفــر مســئول ارزیابی کیفیت 
کار باشد بگونه ای که کمترین آسیب به 
پرسنل برســد. این موارد باید در دستگاه 

ها نهادینه شــود. نکته ای که وجود دارد اینست که در 
قوانین باالســری ما هم نوشته شده است که یک پروژه 
کالن حتــاًم باید پیوست ســالمت داشته باشد که این 
مصوب مجلس شورای اســالمی هم می باشد. وقتی 
ما اســم سالمت را می آوریم، ســالمت یک امر همه 
جانبه است. اگر آسیب به حداقل برسد یعنی سالمت 
در حداکثر است. بنابراین پشتوانه قانونی آن نیز وجود 
دارد ولیکن دانش پیاده ســازی آن وجود ندارد. یعنی ما 
آدم های خبره ای که بدانند چطوری پیاده سازی کنند و 
گلوگاه هــا را در عمل بگیریــم را نداریم و این یکی از 

موانعی است که با آن روبرو هستیم. 

شما به نقش دستگاه ها و سازمان ها اشاره 
کردید که باید به نحوی این قوانین و مقررات 
در آن دســتگاه ها و سازمان ها نهادینه شود، 
چه موانع و مشکاتی وجود دارد که این امر 

محقق نمی شود؟
اداره ی دســتگاه ها به این شکل است که ما یکسری 

تکالیــف به آنها می ســپاریم و ما بــه ازای آن از آن ها 

مطالبه می کنیم. االن بیشــترین مطالبه از دستگاه ها، 

تولید بیشــتر و تحقق یک اقتصاد باالتر اســت. ما به 

ازای آن پــاداش هیئت مدیره، پاداش مدیــر عامل و ... 

وجود دارد. همه مشــوق ها چیده شــده 

برای این که تولید باالیــی را رقم بزنند و 

هزینه ی کمتــری را صرف کنند. ولی ما 

برای سالمت انســان در بخش مدیریتی 

نه بسته تشویقی داریم نه بسته تنبیهی. 

یعنی اگــر مثالً 50 نفر در یک شــرکتی 

دچار مشکل شوند این یک امتیاز منفی 

برای آن رئیس به حساب نمی آید اما اگر 

فردا در بورس سهام آن شرکت سقوط کند 

به ســرعت این موضوع مــورد توجه قرار 

می گیرد. بنابراین مانع اصلی اینســت 

که آن مدیر مســئله مربوط به سالمت و 

پدافند را تکلیف خودش نمی داند، کّمی نشــده است، 

مورد تشــویق و تنبیه قرار نمی گیرد. بنابراین به آن نمی 

پردازد و اولویتی ندارد. البته بخشــی از آن ممکن است 

اقتضائات کشور باشد چون در کشور به هرحال شرایط 

بگونه ایست که فعالً باید اینگونه باشد ولی بخشی از آن 

به این دلیل اســت که بلد نیستیم قوانینی داشته باشیم 

که این قوانین بتوانند یــک مدیر را در این زمینه موفق و 

مدّبر پرورش دهد.

مثاًل 50 نفر در یک 

شرکتی دچار مشکل 
شوند این یک امتیاز 
منفی برای آن رئیس 
به حساب نمی آید 

اما اگر فردا در بورس 
سهام آن شرکت سقوط 

کند به سرعت این 
موضوع مورد توجه قرار 

می گیرد

گفتگو
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به نظر شــما آیا اقدامات سازمان پدافند در این 
راستا نبوده که این امر محقق و نهادینه شود؟

 نه. ســازمان پدافند هم این موضوع را تبدیل به یک 
برنامه ای که ســالیانه ارزیابی کند و بعد رتبه بندی 
کند و این رتبه بندی جایی شــناخته شــود نیست. 

ببینید ما دانشگاه را رتبه بندی می کنیم 
که کدام دانشگاه اول است و کدام یک 
دوم. جشنواره شــهید رجایی داریم و 
در آن کارمندان و دســتگاه ها ارزیابی 
شــده و بعد یک جایی رئیس جمهور 
یکسری جوایز را اهدا می کند و به هر 
حال این شناخته می شود. ولی در حوزه 
پدافند غیرعامل اصالً رتبه بندی نداریم 
که بتوانیم براســاس آن نشان دهیم که 
چه کســی بــه تکالیفش به درســتی 

پرداخته است یا خیر.
با توجه به شــرایط تحریــم ها، از نظــر درمان 
مصدومین شــیمیایی خصوصاً به لحاظ امکانات و 
تجهیزات، کشور در چه شرایطی قرار دارد؟ در بحث 
تحریم یک شــرایطی پیش می آید که این یک شرایط 
عادی نیســت. اصالً دشمن هم به قصد این که اوضاع 
را بحرانی کند تحریــم را حاکم می کند. در این موارد 
در صورتی که مدیریــت داخل بتواند خوب مدیریت 
کند از پس این مسئله بر می آید و این تحریم را تبدیل 
به فرصت می کنــد. در صورتی که مدیریت هم یک 
مدیریت غیر حرفه ای باشد، این شرایط بر آن تحمیل 
شده و مشــکالتی برای خود و مجموعه هایش پیش 
می آید. مدیرانی داریم که عموماً مدیران هستند برای 

شــرایط عادی و طبیعی و روتیــن و قابلیت مدیریت 
برای شــرایط بحرانی را ندارند. به هر دلیل ما یکی از 
مهمترین معضالتمان نبود انسان های بسیار ورزیده، 
جهادی و خبره است که در زمان بحران، قدرت مدیریت 
داشته باشند. نکته دوم بر می گردد به مشکالت ناشی از 
خود تحریمی یعنی ما کشوری هستیم 
واردات چی و در واردات بسیار خبره ایم. 
قوانین ما همگی به نفع واردات است. 
لذا مشــکل اصلیمان اینست که اگر 
ر پیدا کنیم،  نیروی انسانی مدیر و مدّب
با قوانینی روبرو هستیم که این قوانین 
کمکی به تولیــد نمی کنند. در بحث 
مربوط بــه درمان مصدومیــن، ما االن 
گرفتاری هایمان همین هاســت یعنی 
چنانچه کمبودی وجود داشــته باشد، 
تولید کنندگان داخل می توانند مشکل را حل کنند مثاًل  
فرض  کنید برای یک مصدوم اکســیژن می خواهیم، 
تولید کننده دستگاه اکسیژن ساز هم آن را درست کرده 
و تحویل بنیاد شهید داده ولی وقتی می خواهد پولش 
را بگیرد یکسال طول می کشد. در مقابل اگر فروشنده 
طرف خارجی باشد بالفاصله با آن تسویه صورت گرفته 
و هزینه اش پرداخت می گردد. ما مشــکلی در تأمین 
نداریم. االن برخی از مصدومین می خواهند راه بروند 
نیاز به اکسیژن ساز همراه دارند، شرکتی داریم که این 
را تولید می کند ولی این افراد و ساختارها، ساختارهایی 
نیستند که بلد باشند در بحران چه جوری حمایت از 
تولید کننده داشته باشند که هم هزینه هایشان و هم 

مشکالتشان کمتر بشود.

ما گاهی وقت ها فکر
می کنیم یک اسم یا 

یک تابلو مشکل را 
حل می کند در حالی 

که کاری در سطح 
مّلی انجام دادن، 

ترازش یک تراز دیگر 
است.

گفتگو
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گفتگو

پس شما بیشترین مشکل را در مدیریت می 
بینید؟

من مشــکل را در مدیریت فعلی می بینم که 
به هرحال اگر من بخواهم دارو تولید کنم، تولید 
کننده دارم و اصالً هم نیازی به خارج از کشــور 
ندارم ولی مشکل اینست که حمایتی نداریم و 
گرنه من چالشــی در این موضوع ندارم و مسئله 

اینقدر بزرگ نیست. 
راهکارهای پیشنهادی شما برای برون رفت 

از این موضوع چیست؟
به تدریج درکشــور تبدیل فرهنــگ واردات و 

مصرف گرایی به تولید صورت می 
گیرد که البته زمان بر اســت. مقام 
معظم رهبری نیز یک دهه اســت 
که بر این امر تأکید دارند و پشــت 
این کار ایســتاده اند و مطالبه گری 
هم می کننــد. چیزی نیســت که 
یک دفعه ایی درست شود اما بحث 
دستگاه  ارزش گذاری  که  اینســت 
ها و مســئولین اجرایی می بایست 
بر همین موضوع باشد. یعنی مثاًل 
از رئیس بنیاد شــهید بخواهند که 
چقدر توانســتید ارزبــری خود را 

کاهش دهیــد؟ چقدر از تولیــدات داخل برای 
نیازهای خود اســتفاده کردید؟ ایــن موارد باید 
در رتبه بندی افراد و ســازمان هــا بیاید. اگر این 
اتفاق بیفتد، خواه ناخواه خودشــان می روند و 
مدیرانی پیدا می کنند کــه بتوانند این کارها را 
محقق کنند ولی اگر ایــن موضوع یک مطالبه 
گری باالسری نباشد از این مدیران کاری ساخته 
نیســت.در ارتباط با برنامه های دانشــگاه و 
بیمارســتان بقیه الله )عج( در حوزه پدافند 
شیمیایی توضیح می دهید؟ ما آنچه که االن 
داریم اینست که در این کشور سخت افزارهای 
مربوط به اجرای یک برنامه ی پدافند غیرعامل 

خــوب را داریم یعنی مثالً در هرجایی یک طب 
کار داریم، یک غربالگری برای افراد شــاغل در 
آن مجموعــه داریم و یک اســتاندارد برای همه 
این موارد. ســخت افزارهای کار موجود است، 
ما تکلیف این مرکــز را تولید نرم افزار می دانیم 
که وقتی تزریق شــود با کمک پدافند غیر عامل 
در دســتگاه های اجرایــی و در تولیدکنندگان و 
هرجایی که احتمــال مصدومیت وجود دارد، آن 
مصونیت حداکثری برایش حاصل شــود. برای 
اینکار دو چیز الزم است، یکی اعتبار و دیگری 
نیروی انســانی. ما گاهی وقت ها فکر می کنیم 
یک اسم یا یک تابلو مشکل را حل 
می کند در حالی که کاری در سطح 
مّلی انجام دادن، تــرازش یک تراز 
دیگر اســت. ممکن است بگوئیم 
اعتبارات محدود است ولی اگر این 
را تکالیف دســتگاهی کنیم یعنی 
از طریق پدافنــد، این مرکز برای آن 
دستگاه نرم افزار مورد نظر را تولید 
کند، هزینه اش هم بر عهده خودش 
خواهد بــود. منتهی پدافند این جا 
نظــارت خواهد کرد کــه مطابق با 
کار صورت  این  پدافندی  الگوهای 
گیرد. بعد با آن اعتبارات می شود نیروی انسانی 
خبره هم گرفت و کار را پیش برد. کاری که قرار 
است یک کشور را تحت پوشش قرار دهد ساز و 
کار مّلی می خواهد و طبیعتاً با ســاز و کارهای 
کوچک نمی شود کارهای بزرگ و مّلی انجام داد. 
ممکن است شــما نرم افزار هم تولید کنید اما 
باید نظارت هم باشد، باید آموزش هم بدهیم، 
باید پایش هم بکنیم، باید ارزیابی هم صورت 
گیرد، باید بازخورد هم بدهیم. بنابراین این کار 

یک کار کوچک نیست.

کاری که قرار است 
یک کشور را تحت 

پوشش قرار دهد ساز 
و کار مّلی می خواهد 

و طبیعتاً با ساز و 
کارهای کوچک

 نمی شود کارهای 
بزرگ و مّلی انجام داد.

گفتگو
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نقش مراکز آموزشی و پژوهشی در سطح 
کشــور را چگونه ارزیابی می کنید؟ در حال 
حاضر فهمی که در این مراکز وجود دارد نســبت به 
محیط های اجرایی خیلی باالتر اســت. مثالً سردار 
فیروز آبادی زحمت کشــیدند و ردیف بودجه ای را 
برای ایــن مرکز ایجاد کردند ولــی بعضی از آقایان 
رفتنــد در مجلس و آن را حــذف کردند چون نمی 
فهمیدند که کشوری با این همه مصدوم شیمیایی 
قطعاً به چنین مرکزی نیاز دارد. االن شــما مشاهده 

می کنید در همین تهران چندین مرکز مشــابه هم 
بالغ بر 15 الی 16 میلیــارد تومان اعتبار می گیرند. 
آن فرد کشــور را نگاه نمی کرد. امروز هم این مرکز 
با پتانســیلی که دارد خیلی خوب می تواند مسائل 

مربوط به حوادث شــیمیایی را کاهش 
دهد امــا باید یک مســئول بیاید کار 
خــودش را انجام دهد و دانشــگاه هم 
کار خودش را، نه اینکه دانشــگاه هم 
دنبــال اعتبار بدود، هــم دنبال اثبات 
کردن خود و هــم خدمت بدهد و هم 

ناز یک مسئول را بکشد و هم آمادگی هر برخوردی 
را داشته باشد. آنچه که ما می بینیم هرچه که بوده، 
هیچ وقت حمایت چندانی وجود نداشــته است. از 
خود دانشمندان  این جا شروع شده، هیچ وقت فردی 
از بــاال نیامده بگوید که ما با این همه مصدوم یک 
مرکز نمی خواهیم. نه این از خود اینجا شــروع شده 

است. بعد می گویند برای پروتکل ما 
باید هزینه کنیم؟! نه خود اینجا شروع 
کرده. یعنی دانشــگاه همیشه جلوتر 
از آنها بوده اســت. به نظر می رســد 
اگر خوب گوش بدهند کشــور دوباره 
متمدن خواهد شد. ما دو عهد داشتیم 

که حکام به حرف های دانشمندان خود گوش کردند 
و موفق بودند. یکی عهد مغول بود که ایران در شرایط 

بسیار بدی وجود داشت، نخســت وزیران آن دوران 
انسان های عاقلی بودن و به حرف دانشمندان خود 
گوش کردند و موفق شــدند و کشور پیشرفت کرد. 
دیگری عهد صفویه بود که می نشستند و به حرف 
های امثال  شــیخ بهایی گوش می دادند و از این رو 
کشــور پیشــرفت کرد. دولتمردان اگر می خواهند 
کشور پیشرفت کند باید گوش دهند که دانشمندان 

آن کشور چه می گویند.
یار نشریه  ر با تشکر از وقتی که در اخت آقای دکت
قراردادید هر موضوع دیگری که فکر می کنید مهم 
هست و مطرح نشــد و به نظر جنابعالی باید به 

گوش مسئولین محترم برسد را بفرمایید. 
ما در حال حاضر اگر حرف از کمبود اعتبارات می زنیم، 
حرف از مشــکالت کشــور می زنیم، حرف از فشارهای 
تحریمی می زنیــم، نکته ای که وجود دارد 
اینســت که در همین وضعیت و مدیریت 
فعلی پولهایمان جایی هزینه می شود که 
اگر به موضوعات فکر کنیم این هزینه ها 
خیلی کمتر خواهد شد و در نهایت صرفه ی 
اقتصادی برای مجموعه خواهد داشــت. 
چون برای انجام هزینه نمی کنیم حاضریم 
هزینه های چند برابری انجــام دهیم مثل تجربه ای که در 
حادثه سیل داشتیم. وقتی یک الیروبی خوب نمی کنیم بعداً 
هزینه ای ساخت مسکن را می پذیریم ولی خب روزی که 
می خواهیم برویم پیشگیری کنیم، مدیرانی که فرهیخته 
نیستند این سؤال را مطرح می کنند که مشکلی وجود ندارد، 
برای چه هزینه کنیــم؟! این یک فهم می خواهد، این یک 
درجه هوش باال می خواهد که هزینه های 
پیشگیری یک نوع سرمایه گذاریست برای 
اینکه آسیب های بعدی به حداقل برسد. 
ما در این مورد بسیار مشکل داریم. از این 
جهت به محض این که هزینه کنیم برای 
کاهــش هزینه ها و آســیب ها، بالفاصله 
می گویند برای این کار هزینه ای نمی دهیم. 
مثالً می پرسند نمی شود مصدومین شیمیایی را با هزینه ای 

کمتــری درمان کرد؟ می گوئیم چرا می شــود ولی این کار 
نیازمند یک کار تحقیقاتی و جّدی اســت و بعد می توان 

هزینه های پیشگیری 
یک نوع سرمایه 

گذاریست برای اینکه 
آسیب های بعدی به 

حداقل برسد.

 اگر علم و فناوری 
در یک چیزی تزریق 

شود، می تواند هزینه 
ها را کاهش دهد.

گفتگو
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گفتگو

دلت بخواهد وجود دارد. این هوشــمندی باید در 
مجلس پیش بیاید یعنــی اعتباراتی تخصیص 
داده شود برای کاهش هزینه ها و از طرفی مدیریت 
کاهش هزینه تبدیل شود به مطالبه به شرط اینکه 
رضایتی کم نشــده و به سالمت هم آسیبی نزند. 
ایــن خواه ناخــواه علم می خواهد، فنــاوری می 
خواهد. اگر علم و فنــاوری در یک چیزی تزریق 
شود. می تواند هزینه ها را کاهش دهد. مثل اینکه 

گفتگو

شما خودرویی دارید که هم بنزین مصرف می کند، 
هم آلودگی ایجاد می کند و هم ترافیک. حال اگر شما 
این ماشین را الکتریکی کنید هم هزینه ها کاهش می 
یابد و هم آلودگی کمتر می شود ولی طرف می گوید 
من پول برای چنین تحقیقی نمی دهم و حاضر است 
آسیب چند برابری را تحمل کند. به هر حال مسئولین 
باید در وضعیتی قرار بگیرند که یک مدیر برای کاهش 

هزینه هم پاسخگو باشد و هم دستش باز باشد.
ادامه دارد...
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همانطور که مستحضرید در سازمان پدافند غیرعامل 

کشور مفهومی به نام تهدیدات شیمیایی و به تبع آن 

پدافند شــیمیایی مطرح است. برای ورود به گفتگو  

نظر خود را به عنوان یک استاد و محقق حوزه ی علوم 

شیمیایی در خصوص این دو مفهوم برای مخاطبان 

بفرماییــد. اصوالً چنین مفاهیمی بــرای جنابعالی 

و قشر دانشگاهی کشــور تا چه اندازه تعریف شده 

است؟
کاربری وسیع مواد شیمیایی در صنعت نفت، گاز و 
پتروشیمی با توجه به خطرناک بودن بسیاری از این مواد، 
لزوم شــناخت خطرات و آمادگی برای مقابله با حوادث 
را در این صنعت ضروری می ســازد. مــواد و ترکیبات 
شیمیایی که دارای خواص سّمیت، انفجار، آتش گیری یا 
خورندگی هستند در دسته عوامل شیمیایی پر خطر قرار 
دارند که عمده مواد موجود در صنعت نفت در این دسته 

قــرار می گیرند. لذا خروج این مــواد از کنترل محصور 
ســازی می تواند تهدید زا یا بسترســاز وقوع تهدیدات 
شیمیایی برای انسان ها یا محیط زیست باشد. ضمناً به 
دلیل تجمــع زیاد این  مواد در مبادی مختلف به عنوان 
حوزه های تهدید پذیر نیز طبقه بندی می شوند. مبحث 
ایمنی و مقابله با شرایط اضطراری همواره جایگاه بسیار 
باالیی در صنعت نفت داشــته و دســت اندرکاران این 
صنعت به این مقوله اهتمام داشــته اند. صنعت نفت 
ایــران در دوران دفاع مقدس مرزهــای مباحث ایمنی و 
واکنش در شــرایط اضطــراری را با توجــه به تهدیدات 
دشمنان و لزوم تداوم تولید جابجا کرده است، لذا پدافند 
غیرعامل از زمان جنگ تحمیلی تاکنون در این صنعت 
ادامه دار بوده اســت. لیکن با توجه به دامنه وسیع، افراد 
جوان با تخصص های دانشگاهی مختلف وارد صنعت 
نفت و صنایع پایین دستی آن می شوند و یا در پروژه های 

مصاحبه ی با دکتر جعــــفر توفیقی
دکتر جعفر توفیقی متولد ســال 1334 در تهران می باشــد. ایشان در سال 1353 از دبیرســتان خوارزمی دیپلم خود را اخذ و در 
همان ســال در دانشــگاه شیراز در رشته مهندسی شــیمی پذیرفته شده و در ســال 1360 فارغ التحصیل شدند. در سال 1365 
دکترای خود را از دانشــگاه پلی تکنیک بخارســت اخذ و در همان ســال به عنوان عضو هیات علمی دانشــگاه تربیت مدرس 
تهران مشــغول به کار شــدند. از همان ابتدای کار به دلیل کمبود اعضای هیات علمی درگیر مسئولیت های اجرایی متعددی 
از جمله مدیر گروه، ریاســت دانشــکده، معاون دانشگاه و در ســال 1376 به عنوان معاونت آموزشی  وزارت فرهنگ و آموزش 
عالی منصوب شــدند. از ســال 1382 تا ســال 1384 به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و در ســال 1392 به مدت سه ماه 
سرپرســت این وزارتخانه بودند. از ســال 1392 تا 1396 به عنوان دبیر ســتاد توســعه نفت و گاز در معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری فعالیت داشــتند و از سال 1396 تاکنون نیز مســئولیت پژوهشــگاه صنعت نفت را عهده دار می باشند.

مصاحبه
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مصاحبه

مرتبط با مواد شیمیایی در ارتباط هستند. متاسفانه به دلیل 
آکادمیــک نبودن مباحث و فقدان واحدهای دانشــگاهی 
مرتبط، موضــوع پدافند غیرعامل و پدافند شــیمیایی به 
اندازه کافی برای قشــر دانشگاهی تعریف نشده است. به 

نظر جنابعالی چقدر ضرورت دارد تا این 
موضوعات در دانشگاه ها مطرح و مورد 
بحث و گفتگو و چاره اندیشــی علمی 

قرار گیرد؟
مبحث پدافنــد غیرعامــل در دامنه کاربرد 

بسیاری از رشــته های دانشگاهی که بسترساز 

زیرساخت های کشور و تولید پایدار می باشند 

قــرار دارد. پدافنــد غیرعامــل موجب مصون 

سازی زیرســاخت ها، زمینه ساز حفظ سرمایه 

ها، پایدار سازی توســعه کشور، سبب تقویت 

توان دفاعی کشــور و به حداقل رســاندن تاثیر 

تهدیدات دشمن می گردد. بنابراین تولید علم و 

فرهنگ سازی به صورت ساختاری و شکلی و با 

قراردادن دروس تخصصی در مباحث مختلف پدافند غیرعامل 

در رشــته های دانشــگاهی برای نیل به اهداف پایدار کشــور 

از اهمیت بســیار زیادی برخوردار می باشــد. در صورتیکه 

جنابعالی نظرتان در ارتباط با سوال قبل مثبت است، 
چه پیشنهادی برای ارتباط بین سازمانی مانند پدافند 
غیرعامل و قرارگاه پدافند شــیمیایی با دانشگاه ها و 
مجامع علمی کشــور در حوزه ی شیمیایی ارائه می 

کنید؟
تولید علــم و ارائــه محتــوای کاربــردی در قالب دروس 

دانشــگاهی و با ارائــه راه کارهای تخصصــی در پروژه های 

مختلف نیازمنــد کار تخصصی و گروهی می باشــد، لذا با 

تشکیل کارگروه ها و کانونی از متخصصان در این زمینه برای 

ارتباط ســازمان پدافند غیرعامل و دانشگاه ها می توان قدم 

های موثری در این راه برداشــت و پژوهشگاه صنعت نفت 

با دارا بودن تخصص وســیع در زمینه مواد شــیمیایی و به 

عنــوان قطب علمی در این زمینه می تواند با قرارگاه پدافند 

شیمیایی همکاری موثر داشته باشد.

 مشارکت پژوهشگاه صنعت نفت را در برگزاری دوره 

های آموزشی مرتبط چگونه می دانید؟

پژوهشــگاه صنعت نفت با دارا بودن افــراد متخصص و 

اســاتید با تجربه و کارآزموده، با امکانات آموزشــی فراوان می 

تواند در برگزاری دوره های آموزشــی تخصصــی و دوره های   

Train the trainer در زمینه مخاطرات مواد شیمیایی، ایمنی 

صنعتی پدافند غیرعامل و HSE تخصصی 

با قرارگاه پدافند شــیمیایی و مجامع علمی 

همکاری نماید.

به عنوان یه اســتاد و محقق دانشگاهی 

ورود به مباحث پدافند شیمیایی در سرفصل 

های دروس دانشگاهی رشته های شیمی و 

مهندسی را چگونه ارزیابی می کنید؟

ورود مباحث پدافند شیمیایی در سرفصل 

های دروس دانشگاهی رشته های مرتبط ضمن 

ضروری بودن آن، نیازمند تدوین سرفصل ها، 

محتوا و پشتیبانی علمی اساتید متخصص در 

این زمینه می باشد که پژوهشگاه صنعت نفت 

با دارا بودن این نفرات می تواند ارتباط موثری با 

قرارگاه پدافند شیمیایی داشته باشد. 

چگونگی هدایت مخترعان و پژوهشگران 

به ســمت تولید تجهیزات مورد اســتفاده در حوزه های 

امداد و نجات، تجهیزات حفاظت فردی و جمعی، مواد و 

تجهیزات رفع آلودگی چگونه می تواند باشد؟

از آنجاییکه پدافند غیرعامل یک ضرورت زیرســاختی در 

سطح ملی می باشد و با فرهنگ سازی اهمیت آن در سطوح 

مختلف جامعه علمی کشور درک می شود لذا هدایت پایان 

نامه ها و مقاالت دانشجویان در این راستا و یا حمایت از طرح 

های مخترعان و پژوهشگران در حوزه های مرتبط در این زمینه 

می تواند به کشف این نیازمندی ها و آینده پژوهی بیانجامد و 

کاربرد این مقوله بصورت تصاعدی رشــد نموده و کاربری آن 

فراگیر خواهد شد.

مبحث پدافند غیرعامل 
در دامنه کاربرد بسیاری از 

رشته های دانشگاهی که 
بسترساز زیرساخت های 
کشور و تولید پایدار می 

باشند قرار دارد. پدافند 
غیرعامل موجب مصون 

سازی زیرساخت ها، 
زمینه ساز حفظ سرمایه 
ها، پایدار سازی توسعه 

کشور، سبب تقویت توان 
دفاعی کشور و به حداقل 

رساندن تاثیر تهدیدات 
دشمن می گردد.

مصاحبه
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حفاظت از زیرساخت های حیاتی شیمیایی              کارگروه پدافند شیمیایی

دکتر احمد اکرمی                                                                       

واژه زیــر ســاخت حیاتی به 
زیرســاخت هایــی اطاق می 
شود که که تخریب و یا اختال 
یــرات  در عملکــرد آن هــا تاث
امنیت  به  جن از  ناپذیری  جبران 
ملی، اقتصادی و روانشناســی 
برای یک کشور خواهد داشت. 
حفاظــت از زیرســاخت های 
حیاتــی )CIP( بــه مجموعه 
عملیات های مرتبط با آگاهی 

و پاســخ در مقابــل حــوادث ناگهانی درگیر 
کننده زیرساخت های حیاتی اطاق می شود. 
زیر ســاخت هایی که تخریب و یا اختال در 
به  عملکرد آن ها تاثیرات جبران ناپذیری از جن
امنیت ملی، اقتصادی و روانشناسی برای یک 

کشور خواهد داشت. 

زیرساخت حیاتی: 
یک زیرســاخت، چارچوبی از سیســتم ها و شــبکه های 
وابسته به یکدیگر شامل صنایع، موسسات و فعالیت های 
تجاری و مالی که فراهم کننده محصوالت و ســرویس های 
ضروری مورد نیاز برای برقــراری امنیت اقتصادی و دفاعی 
کشــور همراه با ادامــه عملکرد مطلوب در تمام ســطوح 

زیرساخت های  اســت.  جامعه  و  دولت 
حیاتی به علت سرویس ها، عملکرد ها و 
نقش هایی که در کشــور ایفا می کنند به 
شدت پراهمیت هستند. این زیرساخت 
هــا همچنین به علت متشــکل بودن از 
مراکز پیچیده و وابســته بــه یکدیگر از 
اهمیت باالیی برخوردارند به گونه ای که، 
هرگونه حمله بــر روی آن ها می تواند به 
مراتب فراتــر از هدفی که مــورد حمله 
یابد  انتشــار و گسترش  قرار گرفته است 
و خســارت های ناشــی از آن نه تنها در 
زمــان حادثه بلکــه بعــد از آن نیز برای 
مــدت طوالنی پابرجا خواهد بود. زیرســاخت  های حیاتی 
در کشور متشکل از بخش های گوناگونی بوده که در ادامه 
به طور خالصه به آن پرداخته می شود. صنعت کشاورزی، 
صنایع غذایی و صنایع آبی کــه در کنار بخش های مربوط 
به بهداشــت و ســالمت عمومــی و خدمــات اضطراری، 
ســرویس ها و وســایل مورد نیاز برای باز زیســتی و خروج 
از شــرایط بحرانــی )مقاومت در مقابل دشــمن( را فراهم 
می کند. صنایع دفاعی که نیرو ها و اقدامات اساســی مورد 
نیــاز به منظور حفــظ امنیت جامعــه  در مقابل تهدیدات 
خارجی را مهیا می کنند. بخش های اطالعاتی و مخابراتی 
که موجب رشــد و بهره وری اقتصاد می شود و به این جهت 
که در برقراری ارتباط بین زیرساخت ها و کنترل زیرساخت 

ها بکارگرفته می شود.

مرکز پژوهش های حفاظت از زیرساخت های حیاتی، 
سازمان پدافند غیرعامل کشور، تهران، ایران
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مواد و تاسیسات شیمیایی:

براســاس محصول نهایی تولید شــده زیر ســاخت های 
شیمیایی را می توان به 6 دسته شامل: زیرساخت های تولید 
کننده مواد شیمیایی مرتبط با 1- محصوالت پاالیشگاهی، 
پتروشــیمی و ســوخت های فســیلی، 2- مواد معدنی و 
کودهای شیمیایی، 3- گازهای صنعتی، 4- مواد شیمیایی 
ویژه، 5- مواد دارویی این ســاختارها اهمیت ویژه ای برای 

هر کشور از لحاظ اقتصادی داشته و از طرفی تولید، 
ذخیره ســازی، استفاده و حمل و نقل این مواد نقش مهمی 
در ادامه فعالیت دیگر زیر ســاخت های حیاتی در کشور 

دارد.
1- مواد شــیمیایی پایه )ســوخت های فسیلی، 

پاالیشگاهی و پتروشیمی(:
ایــن گروه شــامل مواد شــیمیایی تولید شــده از مواد خام 
هیدروکربنــی مانند محصــوالت حاصــل از نفت خام و 
گاز طبیعی می باشــد. مواد شــیمیایی موجود در این گروه 

عبارتند از:
1 – مواد شیمیایی صنعتی و هیدروکربن ها ) مانند الکل ها، 

اکریلیک ها و استات ها(

از اهمیت بســیار باالیــی برخوردار می باشــد. انرژی، حمل و 
نقل، بانکداری و ســرمایه گذاری، صنایع شــیمیایی، پست و 
کشتی رانی که تقویت کننده اقتصاد هستند و در زندگی روزمره 
تمامی افراد جامعه تاثیرگذار می باشــند. جدول زیر حاوی 16 
زیرساخت حیاتی می باشــد که در اغلب کشور های جهان به 

طور رسمی به عنوان زیرساخت های حیاتی پذیرفته شده اند.

زیر ساخت های حیاتی شیمیایی : 

بخشــی  شــیمیایی  حیاتــی  زیر ســاخت های 

جدایی ناپذیر از اقتصاد کشــور اســت که متشــکل 

از چنــد صد هزار مرکز شــیمیایی که به صورت یک 

مجموعه با یکدیگــر در تعامل بوده و وظیفه تولید، 

ذخیره، انتقال و استفاده از مواد شیمیایی که عملکرد 

طیف گسترده ای از زیر ساخت ها بر اساس آن است 

را بر عهده دارد. بر قراری امنیت در زیر ســاخت های 

شــیمیایی نیازمند هوشیاری و مراقبت بخش دولتی 

و خصوصی در مقابل تهدیدات موجود و روبه رشــد 

می باشد.

2 – مواد شیمیایی آروماتیک ) مانند بنزن، تولوئن و زایلن(

3 – الفین ها ) مانند اتیلن، پروپیلن، بوتادی ان و متانول(
میزان ســمیت : اکثر محصوالت، ترکیبات حد واســط 
و محصــوالت جانبی در این طبقه از مواد شــیمیایی به 
شدت سمی و قابل اشتعال می باشند ) مانند هیدروژن 
سیانید، هیدروژن سولفید و فوسژن( . تعدادی از این مواد 
نیز در اثر آزاد شدن قابلیت باالیی در ایجاد انفجار های 

با شدت باال دارند.
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2- مواد معدنی و کودهای شیمیایی:

مــواد شــیمیایی این گروه شــامل اســید ها )اســید 

سولفوریک و اســید نیتریک(، باز ها ) سدیم کربنات 

و ســدیم هیدروکســید(، کلر، آمونیاک، کودهای پایه 

آمونیومی، مشــتقات حاوی فلوئور ) مانند هیدروژن 

فلوئورید(، فســفات ها، پتــاس، رنگدانه هــا ) مانند 

تیتانیوم دی اکســاید( و فلزات خــاص مثل جیوه می 

باشد.

میزان ســمیت: اگر چه تعداد زیادی از مواد موجود در 

این گروه مانند پتاس و رنگدانه ها غیرســمی و نسبتا 

واکنــش پذیری کمــی دارند اما این گروه شــامل مواد 

سمی و خورنده ای مانند اســید ها، مشتقات فلوئور، 

کلر، آمونیاکو فلزات سنگین می باشد. 

3- گاز های صنعتی:

این گروه از مواد شیمیایی دو گروه 

بزرگ را در خود جای داده است.

مقادیــر  در  کــه  گاز هایــی   –  1

بــاال جهــت تســهیل تولید در 

فرآیند هــای دیگر مورد اســتفاده 

قــرار می گیرنــد ) ماننــد فرآیند 

تولید فوالد( که شــامل نیتروژن، 

کربــن  و  هیــدروژن  اکســیژن، 

مونوکسید می شود.

2 – گاز های ویژه ای که در مقادیر کم، تولید می شــوند 

تا در صنایع الکتریکی، غذایی و یا دیگر صنایع به کار 

گرفته شوند.

میزان ســمیت: ســمیت و مخاطرات  این گروه از مواد 

شــیمیایی وابسته به مقدار و حجم گاز نگهداری شده 

و استفاده شــونده در فرایند  می باشد. به عنوان مثال، 

نیتروژن در غلظت هــای باال با جایگزینی با مولکول 

های اکســیژن موجب ایجاد خفگی می شود. اکسیژن 

احتراق را تشدید می کند و هیدروژن به شدت قابلیت 

اشــتعال و انفجار دارد. همچنین کربن مونوکسید نیز 

قابلیت اشــتعال داشــته و به جایگزینی با اکسیژن در 

برهمکنــش با هموگلوبین خــون موجب خفگی می 

شــود. به طور کلی خطرات ناشــی از  این گروه از مواد 

بیشتر از جنبه ســمیت، خوردگی و ایجاد خفگی می 

باشد.

4- مواد شــیمیایی ویــژه1 : این گروه شــامل مواد 

شــیمیایی می شــود که بــرای تولید مواد شــیمیایی 

مهم دیگر مورد اســتفاده قرار مــی گیرند ) مانند مواد 

شــیمیایی مورد استفاده در به عمل آوردن کاغذ، تولید 

پالســتیک، تصفیه آب و معدن کاری(، مواد شیمیایی 

کــه به عنوان محصــول نهایی مورد اســتفاده قرار می 

گیرنــد ) آفــت کش های مــورد اســتفاده در صنعت 

کشــاورزی(، مواد شــیمیایی که در تهیه محصوالت 

مصرفی عمومی و پرکاربرد استفاده 

می شوند ) مانند محصوالت مرتبط 

بــا بهداشــت شــخصی، رنگ ها، 

ترمیم  وسایل  چسب ها،  پوشش ها، 

و عایق کاری و مواد شــیمیایی مورد 

استفاده در صنعت عکاسی(.

این مواد  از  میزان ســمیت: بعضی 

سمی می باشند.

5- مــواد دارویی:شــامل داروهای 

بدون نســخه و نیازمند نسخه، مواد 

مورد اســتفاده در فرآیند تشخیص بیماری، واکسن ها و 

ویتامین های مورد استفاده برای انسان و دام ها می شود.

میزان ســمیت: با توجه به فرایند های موجود در صنایع 

وابسته به مواد دارویی، مراکز مرتبط با این صنایع اگرچه 

از میزان مواد شــیمیایی کمتری نســبت به دیگر پلنت 

های تولید اســتفاده می کنند اما فراینــد های موجود 

قابلیت تولید مواد سمی و قابل انفجار را دارند.
6- مواد پر مصرف عمومی 1

صابــون ها، شــوینده ها، ســفید کننده هــا، رنگ ها، 

حالل هــا، چســب ها، خمیر دندان، شــامپو ها، لوازم 

سبک زندگی فقط شرط 
حدوث تمدن نیست، بلکه 

شرط بقای آن نیز هست 
چرا که تحقق سبک زندگی 

اسالمی ضمن افزایش 
رویشها، فرصت ریزشها را نیز 
به شدت می گیرد و سراشیبی 
را به سمت بقای تمدن ایجاد 
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آرایشی و عطر ها در این گروه از مواد شیمیایی قرار می 

گیرند.

میزان سیمیت: این دسته از مواد بیشتر از این جنبه که 

آلوده بودن آنها به مواد ســمی به صورت عمدی و غیر 

عمدی به ســختی قابل کنترل می 

باشد، مورد توجه قرار دارند.

زیر ســاخت  از  چرا حفاظــت 

های حیاتی شیمیایی از اهمیت 

زیادی برخوردار است؟با توجه به 

ضرورت و نقش زیرســاخت های 

حیاتی شیمیایی به بررسی تعدادی 

از وقایع مرتبط با زیر ســاخت های 

حیاتی شیمیایی پرداخته می شود.

آمریکا،  ، کالیفرنیا،  – ریچموند   1

آتش سوزی پاالیشــگاه: آتش ســوزی به علت ایجاد 

خوردگی در یک خط لوله فرســوده با عمر بیش از 40 

ســال در واحد جداســازی اولیه نفت خام اتفاق افتاد. 

آتش سوزی با تولید دود شدید باعث تحت درمان قرار 

گرفتن بیش از 1500 نفر از کارگران پاالیشــگاه شــد و 

خسارتی در حدود 2 میلیون دالر به پاالیشگاه وارد کرد.

2 – ایچــی هارا ، اســتان چیبــا ، ژاپن، آتش ســوزی 

پاالیشــگاه: بــه علت وقــوع زلزله ای بــه بزرگی 8/8 

ریشــتر و در ادامه آن وقوع سونامی آتش سوزی در یک 

پاالیشــگاه نفتی با تولید روزانه 220 هزار بشکه شد. 

آتش سوزی پس از 10 روز و ایجاد 6 مصدوم، تخریب 

مخازن ذخیره و خســازتی در حدود 590 میلیون دالر 

مهار شد.

3 – تگزاس ســیتی، تگــزاس، آمریکا، انفجــار مواد 

شــیمیایی در پاالیشــگاه BP: بــه علــت نامعلومی 

این حادثه 15 کشــته و بیــش از 100 نفر زخمی به جا 

گذاشت.

4 – تولوز ، فرانســه، انفجار کارخانــه آمونیوم نیترات 

Azote de France: این حادثه با انفجاری به وسعت 

50 فوت باعث کشــته شــدن 30 نفر، مصدوم شــدن 

2400 نفر، آســیب 85 مدرســه یا دانشگاه و غیر قابل 

سکونت شدن 500 خانه شد.

5- پنســیلوانیا، آمریکا، نشــت مواد نفتی به محیط 

زیســت. نشــت مواد نفتی آب 

از یک ملیون  آشــامیدنی بیش 

غــرب  پنســیلوانیا،  در  نفــر 

ویرجینیا و اوهایــو را آلوده کرد 

و تعــداد زیــادی از حیوانات به 

آلودگی آب های رودخانه  علت 

کشــته شــدند. تخمیــن هــا 

نشــان داد که بیش از 511 هزار 

گالن ســوخت دیزلــی وارد آب 

رودخانه های اطراف شده است.
نتایج مرور وقایع اتفاق افتاده در گذشــته به خوبی چشــم 
انــدازی از بروز حوادث به صورت عمــدی و غیرعمدی در 
زیر ساخت های حیاتی شیمیایی را نشان می دهد. بدیهی 
اســت که حوادثی از این قبیل نگرانی ها را در مورد انتشــار 
مواد شــیمیایی و خطرات ناشــی از آن بر سالمت تمامی 
موجــودات زنده افزایش می دهــد. بنابراین مجموعه ای از 
برنامه هــا و اقدامات راهبردی، مدیریتی و عملیاتی در الیه 
های ایمنــی، امنیت و دفاع درخصوص زیر ســاخت های 
حیاتی شــیمیایی بایســتی توســط مســئولین، مدیران، 

کارشناسان تخصصی مورد توجه قرار گیرد.

 لذا می توان نتیجه گرفت که 
هدف اصلی انقالب اسالمی را 
نباید در چیزی جز اقامه قسط 

و عدل جستجو کرد. و از آن جا 
که عدل به معنای " قرار دادن هر 

چیز در جای خود" است، یکی از 
مواردی که باید در مسیر حق قرار 
گیرد، مسأله سبک زندگی است.

آتش سوزی پاالیشگاه در ریچموند
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در گســتره وسیع فعالیت های زنجیره ای صنعت نفت از 

مرحله اولیــه تولید از میادین نفت و گاز تا مرحله نهایی 

تحویل محصوالت نفتی و گازی و پتروشــیمیایی، فعال 

بودن هر بخش از عملیات منوط به فعال بودن بخش های 

دیگر باالدستی و پایین دستی آن بخش می باشد . هرچند 

لزوم اجرای پروژه های پدافنــد غیرعامل به طور همزمان 

در مراکز عملیاتی موجود صنعت نفت جهت حداکثر 

آمادگی تمامی تأسیسات گوناگون و متعدد در این صنایع 

ضروری به نظر می رسد، اما اجرای این امر سرمایه گذاری 

قابل مالحظه ای را می طلبد و به علت محدودیت منابع 

مالی مورد نیاز عملی نخواهد بود. لذا باید سعی شود با 

توجه به اهمیت نسبی تأسیسات، پدافند غیرعامل آن ها 

به تدریج به صورت اولویت بندی قابل توجیهی به مرحله 

اجرا گذاشته شوند. در واقع به منظور دستیابی به اهداف 

پدافند غیرعامل باید اقداماتی انجام شود که هم توان دفاع 

از تأسیســات نفتی را افزایش دهد و هم موجب کاهش 

پیامدهای بحرانی شود؛ ضمن اینکه باید امکان بازسازی 

مناطق آســیب دیده را با کمترین هزینه فراهم ســازد. به 

همین منظور الزم است طرح های پدافند غیرعامل پیش 

از آغاز حمله دشــمن و در زمان صلح تهیه و اجرا شود تا 

در زمان تهاجم دشــمن، تمهیدات و مالحظات پدافند 

غیرعامل به بهترین نحو به کار گرفته شود.

ماده اولیه نفت و گاز و پتروشیمی ترکیبات هیدروکربوری 

است و طیف گسترده ای از عملیات در این صنایع تحت 

شرایط فشــار باال و حرارت باال انجام می گردد. از این رو 

اشتعال، انفجار و انتشار مواد سمی، زنجیره عملیات در 

نفت و گاز و پتروشیمی را به طور مستمر تهدید می کند. 

ســرمایه کالنی که در این صنایع در معرض ریسک های باال قرار 

دارند و نیز خسارات ســنگین ناشی از تلفات انسانی، مالحظات 

زیست محیطی و مالی را ضروری می سازد.

استراتژی پدافند غیرعامل
مکان یابی بهینه تجهیزات و تسهیالت حیاتی و حساس نظامی 

و غیرنظامی از جمله تمهیداتی است که در پدافند غیرعامل به آن 

پرداخته می شود. بر اساس اصول پدافند غیرعامل، تسهیالت باید در 

مکانی مستقر شوند که:

امکان اجرای مأموریت در مکان تعیین شده وجود داشته باشد.

ایجاد پراکندگی و تمرکز زدایی نیروها، تجهیزات و تأسیسات امکان 

پذیر باشد.

نیاز به تغییر شکل عوارض و محیط پیرامون نباشد.

انتخاب مکان بهینه تسهیالت با توجه به چنین اصولی، از یک سو 

از کشف و شناسایی تسهیالت جلوگیری می کند و از سوی دیگر 

حجم خرابی های ناشی از حمالت دشمن را کاهش می دهد ]1[.

از شــاخص های مهم و تاثیرگذار در مکان یابی، توجه به استفاده از 

عوامل طبیعی و محیط پیرامونی برای کاهش میزان آسیب پذیری 

تأسیسات و اهداف می باشد، زیرا اســتقرار پروژه ها در مکان های 

مناســب و بهینه شرایط الزم را برای اجرا و هدایت طرح های مرتبط 

با اســتتار، اختفاء و فریب فراهم می نماید. در مکان یابی پروژه ها 

می بایست با توجه به نوع، شرایط، مسائل فنی، خطرات احتمالی 

و... مکان مناسب انتخاب گردد ]2[. به طور نمونه به هنگام انجام 

یک پروژه پاالیشگاهی، محل نگهداری و ذخیره بنزین باید طوری 

طراحی گردد که در صورت بروز هرگونه حادثه طبیعی یا غیرطبیعی، 

کمترین خسارت مالی و جانی را داشته و کل پاالیشگاه با خطر آتش 

سوزی و نشت آالینده و ورود به محیط زیست و زندگی انسان مواجه 
نشود. در طراحی نقاط حساس و کلیدی پروژه ها در مراکز ویژه، همواره نباید 

استراتژی پدافند غیرعامل در تهدیدات علیه، پروژه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
زهرا دولت خواه

 پاالیشگاه  ها و مجتمع های پتروشیمی به عنوان اصلی ترین منبع در آمد کشور، به دلیل حساسیت و قابلیت اشتعال و انفجار تأسیسات

 این واحد در برابر حمالت دشــمن و حوادث طبیعی و غیر طبیعی آســیب پذیر می باشند و نیاز به برنامه ریزی جامع و مدونی در حوزه

 پدافند غیرعامل دارند. لذا با توجه به این حساسیت ها، یک سری راهکارهای پدافند غیرعامل و برخی از ریسک های حوزه انرژی نفت

.و گاز و پتروشیمی را مورد بررسی قرار داده ایم
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از یک الگوی خاصی تبعیت نمود. آنچه در ارتباط با بحث مکان 

یابی پروژه ها نقش کلیدی و ارزشمندی را ایفا می نماید لحاظ 

قراردادن نتایج حاصل از مطالعات و بررسی مدل های ارائه شده 

در فرایندهای مکان یابی می باشد ]5-3[.

از دیگر ارکان اساسی در پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات 

علیه پروژه های نفتی و منابع انرژی، مبحث پراکندگی اهداف 

است. پراکندگی در پدافند غیرعامل به معنی ایجاد تأسیسات 

در مکان های دور از هم و نیز رعایت فاصله مناسب مجتمع ها 

از یکدیگر می باشــد. اما به طور کلی بهتر است که از الگوی 

مدل های پراکندگی در مکان یابی تسهیالت نامطلوب و حساس 

استفاده نمود. تسهیالت نامطلوب تسهیالتی هستند که اگرچه 

جامعه به وجود آن ها نیازمند است اما استقرار آن ها در نزدیکی 

مراکز جمعیتــی می تواند آثار زیان بار جانــی، یا اجتماعی و 

اقتصادی به همراه داشته باشد. تسهیالت حساس به تسهیالتی 

اطالق می شــود که دارای گستره فعالیت های ملی و منطقه ای 

هستند و استمرار فعالیت های آن ها برای کشور و یا مناطقی از 

کشــور، حیاتی و ضروری است و آسیب رسیدن به آن ها توسط 

دشمن باعث اختالل کلی در اداره امور کشور و یا بخشی از آن 

می شود. نیروگاه ها و پروژه های نفت و گاز نمونه-هایی از این گونه 

تسهیالت هستند.

پارامتر مهــم دیگر در اســتراتژی پدافند غیرعامــل، موضوع 

تحرک پذیری است. در این استراتژی مسئوالن امر باید بخش های 

حســاس )نظیر مراکز مخابراتی، فرمان دهی و...( را از یک سو 

تقویت و از سوی دیگر نسبت به ایجاد مراکز موازی و همسان 

با آن ها اقدام نمایند. تحرک پذیری سبب گمراهی و تردید دشمن 

در تعیین محل دقیق اهداف می شود. از مسائل مهم و ضروری 

پدافند غیرعامل در این زمینه، بحث تحرک پذیری تجهیزات، 

ابنیه و قسمت های مختلف یک پروژه با رعایت عوامل امکان 

سنجی می باشــد. پیاده سازی اســتراتژی تحرک پذیری شاید 

هزینه باالیی برای پروژه ها داشته باشد اما در زمان بحران رعایت 

همین نکات یکی از نقاط قــوت پروژه خواهد بود تا بتوانیم در 

صورت بروز حادثه، پروژه را ســریع تر راه اندازی کنیم، خسارات 

کمتر متحمل گردیم و با جابجایی تجهیزات و امکانات یک 

پروژه از ضررهای احتمالی جلوگیری نماییم. حداقل می توان در 

پروژه های مهم نفت و گاز، بعضی از تجهیزات مهم و اساسی 

پــروژه را طوری طراحی و نصب نمود که در زمان بحران بتوان با 

جابجا نمودن تجهیزات، خطرات احتمالی را کاهش داد. یکی 

از ســاده ترین نمونه ها در این رابطه طراحی پل ها و محورهای 

مواصالتی استراتژیک به صورت متحرک می باشد.

اصول ایمنی و محیط زیست:

فعالیت های صنعت نفت از اکتشاف، حفاری و تولید نفت و 

گاز تا تولید فراورده های پاالیشگاهی و محصوالت پتروشیمیایی، 

آثار و پیامدهای نامطلوب و اجتناب ناپذیری برای انسان و محیط 

زیســت در بردارد. نظام مدیریت بهداشــت، ایمنی و محیط 

زیســت )HSE( یک ابزار مدیریتی مؤثر بــرای کنترل و بهبود 

عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سازمان ها است 

که به تبیین تأثیر متقابل بهداشــت و ایمنی و محیط زیست 

می پــردازد. در این واحد، خطرها و چالش هــا به طور منظم و 

ساختاری مورد ارزیابی و کنترل قرارگرفته و روش های پیشگیرانه 

ارائه داده می شود. هدف نهایی در نظام مدیریت HSE صیانت از 

کارکنان و عموم جامعه، حفاظت از محیط زیست و پاسداری از 

دارایی ها و اعتبار سازمان ها است.

وجود آلودگی هیدروکربن ها در منابع آب شــرب و کشاورزی و 

صنعتی و غیره به عنوان یکی از مشکالت عمده زیست محیطی 

در ایران مطرح بوده که با توجه بــه وقایع رخ داده در خطوط لوله 

استان های خوزستان و اصفهان، حساسیت بیشتر در بررسی علل 

حوادث و راه های پیشگیری آن را ضروری می سازد. از جمله علل 

آلودگی آب با مواد نفتی می توان به وجود شکستگی و آسیب به 

لوله های خطوط نفت، نشت بنزین و فرآورده های نفتی از مخازن 

ذخیره یا در محل های تولید و استحصال، واژگونی وسایل حامل 

محصوالت نفتی و ورود فاضالب خام یا غیراستاندارد به منابع 

آب در صورت بروز حمله به منابع نفتی اشــاره نمود. اختالط 

آب با ترکیبات نفتــی یا به عبارت دیگر وجود هیدروکربن های 

خطی و حلقوی در آب شرب، پیامدهایی چون هدر رفتن مواد 

نفتی، ضربه به اکوسیستم منطقه و تلفات پرندگان، اختالل در 

آبیاری مزارع و آلودگی خــاک، زیان های اقتصادی، و مهم تر از 

همه اختالل در عملیات برداشت و تصفیه آب و احتمال آلودگی 

خطوط انتقال و شــبکه آب شــهری و متعاقب آن مخاطرات 

بهداشتی و مشکالت اجتماعی را دربرخواهد داشت ]6[.
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ریسک های موجود در عملیات واحدهای نفت 

و گاز و پتروشیمی

با رشــد روز افزون فناوری در صنعت نفت و گاز و 

پتروشیمی، همواره با افزایش خطرات و ریسک های 

ناشی از کار مواجه هستیم. اکتشاف، تولید، انتقال، 

ذخیره سازی نفت خام، پاالیش، ذخیره سازی مایعات 

گازی و فرآورده ها، حمل و نقل نفت خام و فرآورده ها 

از طریــق ریلی، جــاده ای و دریایــی از حلقه های 

اساســی در زنجیره عملیــات در صنایع نفت، گاز 

و پتروشــیمی می باشــند که همواره با ریسک های 

جدی مواجه بوده و هســت. از جمله ریسک های 

تولید می توان به ریســک های مربوط به تأسیسات 

ســر چاهی، جداسازی گاز همراه با نفت استخراج 

شــده به منظور تزریق به میادین نفتی یا انتقال به 

شبکه سراسری گاز کشور اشاره نمود. این در حالی 

است که در انتقال نفت خام به پایانه های صادرات و 

انتقال به مخازن جهت ذخیره سازی با خطوط لوله 

و انتقال از میادین دریایی توســط تانکرهای شناور 

بــه ترمینال های ســاحلی، ریســک های متعددی 

مطرح می شود که نیاز به شناسایی و مدیریت دارد. 

ریسک های مشابهی نیز در صنعت گاز مطرح است 

کــه البته در حوزه انتقال و ذخیره ســازی، بر تنوع و 

شــدت آن ها و گستردگی خسارات ناشــی از بروز 

حادثه افــزوده می گردد. اما ســنگین ترین خطرات 

و عــدم اطمینان ها مربوط به صنایع پتروشــیمی و 

پاالیشگاه ها می باشد، زیرا ماهیت عملکردی آن ها 

به گونه ای اســت که فرآیندها توأم با حرارت و فشار 

زیاد می باشند ]7[.

استفاده از الگوی تعریف شــده زیر که معروف به 

روش پاپیونی اســت را می توان در مدیریت ریسک 

محیط زیســت به کارگرفت. این روش طی چندین 

مرحله شکل می گیرد:

مرحلــه اول: تعیین و شناســایی خطــری که با آن 

مواجه ایم. خطر عبارت است از وضعیت فیزیکی، 

شرایط یا ویژگی های مواد که به طور بالقوه می توانند 

موجب آســیب هایی از قبیل بیمــاری، جراحت یا 

مرگ افراد، خســارت بــه اموال و ســرمایه گذاری، 

خســارات محیط زیستی، وقفه در کسب و کار و از 

دست رفتن اعتبار شوند.

مرحلــه دوم: تعییــن رویدادی که به بروز ریســک 

منجر می شود.

مرحله سوم: شناسایی عوامل و فعالیت هایی که به 

صورت بالقوه توان ایجاد تهدید برای محیط تحت 

اثر را دارند.

مرحله چهارم: شناسایی پیامدهای احتمالی ناشی 

از وقوع رویداد اصلی

مرحله پنجم: بررسی و شناســایی عوامل مؤثر در 

پیشــگیری و کاهش احتمال بروز ریسک ناشی از 

اثر هر یک از عوامل تهدید کننده

مرحله ششم: ارائه راهکارهای اثر بخش برای کنترل 

و کاهش شدت پیامدهای حاصل از وقوع نشت.

از مزایای این روش این اســت کــه تمامی فرآیندها 

را کاور می کند؛ ســاده و قابل اجرا می باشد؛ هزینه 

انجام خیلی کم اســت و برای همــگان قابل فهم 

مقاله تخصصی



یه ی تخصصی پدافند شیمیایی /  نشر شماره 4 / پاییز 98

29

مقاله تخصصی

می باشد. همچنین خروجی آن را می توان به صورت 

دیاگرام و قابل نصب در فضاهای اداری ارائه داد ]8[.

تحلیل کارشناسی

در گستره ی وســیع فعالیت های زنجیره ای صنعت 

نفت، از مرحله اولیه ی تولید تا مرحله نهایی تحویل 

محصــوالت، فعال بــودن هر بخــش از عملیات 

منوط به فعال بودن بخش های دیگر می باشــد که 

بدین منظور الزم اســت پروژه های پدافند غیرعامل 

بطور همزمان در مراکــز عملیاتی موجود صنعت 

نفت اجرا شــود. در حمالت تروریستی با توجه به 

اســتراتژی های گفته شــده، یا ترکیب پراکندگی با 

دیگر عوامل از جمله تحرک پذیری موجب می شود 

که نیروهای مهاجم زمان بیشتری را برای شناسایی 

پروژه ها و اهــداف صرف نمایند. بــرای مؤثر واقع 

شدن اقدامات یاد شده الزم است پروژه های حیاتی 

و حساس به صورتی متعادل در کل فضای سرزمینی 

کشور توزیع گردیده و این

خط مشــی را در ساخت و ســاز، توزیع و پراکنده 

نمودن مراکز یاد شــده در ســطح اســتان، شهر و 

فضای یک مرکز حســاس و حیاتــی رعایت نمود. 

همچنین الزم اســت مدیریت ریسک با بکارگیری 

شــیوه های شناســایی، آنالیــز، ارزیابــی، درمان و 

پایش ریســک  انجام پذیرد. اســتقرار سیستم های 

مدیریت HSE در صنایــع بزرگی همچون صنایع 

نفت و گاز و پتروشــیمی نیــز از اقدامات ضروری 

در تبیین اســتراتژی های پدافند غیرعامل در مقابله 

بــا تهدیدات علیه پروژه های صنایــع نفت و گاز و 

پتروشیمی به شمار می آید.
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حذف کاتالیزوری عوامل جنگ شیمیایی با استفاده از کامپوزیت های فلزات نشانده شده 

زهرا دولت خواه

سمیت زدایی عوامل آلوده شیمیایی با افزایش حمات 
تروریستی، رها سازی مخازن شیمیایی و اقدامات مشابه 
در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است ]1[. 
مواد شیمیایی با فشار بخار زیر 1۰ میلی متر جیوه توسط 
ا بازده باال به صورت فیزیکی جذب  حفره های کربن فعال ب
می شــوند. برای حذف مواد با فشــار بخار باال، حضور 
کاتالیزور روی کربن فعال الزم و ضروری می باشد که برای 
ر  ا از فلزات و نمک های فلزی بر روی بست ب این منظور غال

کربن فعال استفاده می شود.
عوامل شیمیایی و بیولوژیک بعنوان یک خطر اجتناب 
ناپذیر برای نظامیــان و هم غیر نظامیان مطرح اســت. 
تهیه هوای تمیز هنگام قــرار گرفتن افراد در معرض آلوده 
کننده های شیمیایی و میکربی مرگبار می تواند با سطوح 
مختلف حفاظتی انجام شود. هوا منبع منحصر به فرد 
یاز  اکسیژن می باشد که برای سیستم تنفسی بشر مورد ن
می باشد. آلودگی های سمی هم به صورت عمدی و هم 
بصورت تصادفی ممکن است ایجاد گردد. بسته به میزان 
انتشار ممکن است زندگی را مختل کند. از جنگ جهانی 
اول مواد شــیمیایی و میکربی با ویژگی ســمی به عنوان 

عوامل جنگی شناخته می شوند ]2[.
میــزان حفاظت به طور عمــده به ویژگی هــای عوامل 
شــیمیایی و مدت در معرض بودن بستگی دارد. تنفس 
یاز هر فرد است و در نتیجه حفاظت تنفسی بسیار  اولین ن
ر مناسب، حفاظت از چشم  مهم می باشد. ماسک و فیلت
ا  و صورت را انجام می دهد و هوای پاک قابل تنفس را مهی
ر کربنی فیلتر هیبریدی گاز و آئروسل، حاوی  می سازد. بست
کربن فعال، دارای نمک های معدنی و ذرات کاتالیزوری و 
فیلتر مکانیکی ســد کننده ذرات ریز است که می توانند 

هوای پاک مورد استفاده دستگاه تنفسی را برای مدت زمان 
محدود تامین کنند ]3[. تامین هوای پاک توسط جاذب ها 
با سطح ویژه باال، ذرات کاتالیزوری و غشاهای مکانیکی 
ا انجام می شــود. تصفیه هــوا با فرآیند  مانند نمد و هپ
فیزیکوشــیمیایی، شــامل جذب فیزیکی و شیمیایی، 
جداسازی، آئروسل های آلوده و ذارات به صورت یکپارچه 

انجام می شود ]5،4[.
عوامل شیمیایی ســمی و ناتوان کننده دو گروه از عوامل 
شیمیایی جنگی می باشند که به دو دسته پایدار و ناپایدار 
تقســیم می شــوند. دســته پایدار که نقطه جوش باال و 
فراریت پایین دارند، شــامل عوامل اعصاب و تاول زا، و 
دسته ناپایدار شامل عوامل خون و خفه کننده ها می باشد 
که دارای نقطه جوش پایین و فشار بخار باال هستند ]6[. 
عوامل پایدار با جذب فیزیکی جداســازی می شوند اما 
افزودنی های وجود دارد که آن ها را بصورت شیمیایی سم 
زدایی می کنند ]8،7[. عوامل ناپایدار به علت ســاختار 
و خواص فیزیکی و شــیمیایی با استفاده از روش حذف 
شیمیایی از هوای آلوده جداسازی می شوند. عوامل خون 
ماننــد BrCN , ClCN , HCN و AsH3، و عوامل خفه 
کننده شامل Cl2CO ,Cl2 و Cl3COClCO هستند که 
تاش های بسیاری برای جداســازی آن ها صورت گرفته 

است.
هرچند کربن فعال، داری ســطح جذب باال است اما در 
 ClCN، HCN، مقابل عوامل شــیمیایی ناپایدار مانند
Cl2 و Cl2CO ضعــف دارد. عاوه بــر این، انهدام آن ها 
بعد از استفاده مشکات زیادی به وجود می آورد ]1۰،9[. 
ر است،  عامل دیگری که در کارایی کربن آغشته شده موث

نوع روش های بکارگیری برای آغشته کردن کربن فعال 
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ــی و کاتالیزورها به طور  می باشــد. اگر نمک های معدن
یکنواخت روی سطح قرار نگیرند، این توزیع ناهمگن، 
موجب مهار حفره های کربن شــده و ســطح ویژه آن را 

کاهش می دهد.
تاکنون کربن فعال با افزودنی های زیادی مانند مس، روی، 
نقره، کبالت، کروم، منگنز، وانادیم، مولیبدن و از این قبیل 
عناصر، شامل گروه 6-12 عناصر واسطه تهیه شده است. 
با اصاحات انجام شده مشخص گردید که کربن فعال 
 Ag )I(، Cr )VI(، با نمک هــای ASC-pyridine بنام
ا  Cu )II( و pyridine، و بــه نــام ASZMT-TEDA ب
نمک-هــای Mo )VI(، Zn )II(، Ag )I(، Cu )II( و 

TEDA می تواند خنثی سازی عوامل شیمیایی سمی 

ناپایدار را بهبود بخشد.
در ترکیب کربن ASC به علت داشتن )Cr )VI خواص 
سرطان زایی ایجاد می کند ]11[؛ از طرف دیگر ناپایدار هم 
بوده و عدد اکسایش آن در مجاورت اکسیژن و رطوبت به 
مرور به کروم )Cr )III کاهــش می یابد. در حال حاضر 
بکارگیــری آن محــدود و کربن ASZMT کــه در آن به 
جــای Cr )VI(، دو ماده Zn )II( و Mo )VI( جایگزین 
شده اســتفاده می گردد. کربن ASZM-TEDA ضمن 
یز افزایش  ر نظامی را ن حفظ کارایی، طول عمر کربن فیلت

می دهد.
در جدول زیر مکانیســم حذف عوامل شیمیایی خون و 
خفه کننده با استفاده از کامپوزیت های فلز-کربن فعال به 

تفکیک ارائه شده است. ]12[   
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جمع بندی
کربــن فعال می توانــد در دمای بکارگیــری فیلتر مقدار 
ناچیزی از عوامل شــیمیایی جنگی ناپایدار )فشار بخار 
بــاالی 1۰mmHg( مانند ســیانوژن کلریــد، هیدورژن 
انید، سیانوژن برومید، آرســین، فسژن و دی فسژن را  سی
بصورت فیزیکی جداســازی نماید. حضور نمک های 
عناصر واســطه روی کربن فعال می توانــد مقدار قابل 
توجهی از این عوامل را بصورت شیمیایی خنثی سازی و 
به مولکول های غیر سمی یا کمتر سمی تبدیل کند. کربن 
 Ag با آغشــته های ASC-pyridine فعــال نظامی بنام
یــر خوبی را برای  I(، Cr )VI(، Cu )II(( و pyridine تاث
تجزیه شیمیایی مولکول های سمی ناپایدار از خود نشان 
بارداری  داد. بعلت ویژگی ســرطان زایی و ماندگاری کم ان
کربن ASC ، نمک های  Mo )VI( و )Zn )II جایگزین 

Cr )VI( گردیــد و کربن فعال نظامــی ASZM-TEDA با 
 TEDA و )Cu )II(، Mo )VI(، Zn )II(، Ag )I ــی از ات ترکیب
ایمنی بهتری را برای سیستم تنفسی و پایداری بیشتری را برای 

ماندگاری به وجود آورد.
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 گذری بر حوادث
شیمیایی کشـور
قزوین- شهرک صنعتی البرز: 

خردادماه ســال جاری، حادثه ی نشــت ماده ی 
شیمیایی خطرناک )اسید سیتریک( در یکی از 
کارگاه های واقع در شهرک صنعتی البرز گزارش 
گردید. به گفته ی جانشــین شــورای مدیریت 
بحران استان قزوین براثر این حادثه بیش از یک 
هزار لیتر ماده ی شیمیایی خطرناک نشت و وارد 
محیط بیرون گردید. خوشــبختانه با حضور به 
موقع نیروهای امدادگر و آتش نشــانان، از انتقال 
و نشــت بیشــتر این ماده جلوگیــری و حادثه 

مدیریت گردید. 
آبادان - پاالیشگاه :

 به گزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش نفت 
آبــادان در مهرماه ســال جــاری، کانال هدایت 
کننده مواد زائد نفتی پاالیشــگاه آبادان به دلیل 
نامعلومی دچار آتش ســوزی شــد که با تالش 
آتش نشــانان پاالیشگاه، آتش در عرض 5 دقیقه 
مهار و از ســرایت بــه دیگر واحدها و آســیب 
بیشتر جلوگیری شــد. این آتش سوزی وقفه ای 
در فعالیت و تولید پاالیشگاه نفت آبادان ایجاد 

نکرد. 
 پاالیشــگاه نفــت آبــادان یکــی از بزرگترین 
پاالیشگاه ایران اســت که فرآورده های همچون 
گاز مایــع، بنزین موتــور، نفت ســفید، نفت 

گاز،ســوخت جت، نفت کــوره، انواع روغن موتــور پایه، انواع 
قیر، انواع حالل  های نفتــی، گوگرد، نفتای )خوراک آروماتیک 
پتروشیمی بندرامام(  تولید می کند. ساخت این پاالیشگاه در 
سال 1291 هجری شمسی به پایان رسید و تا آغاز جنگ ایران و 
عراق در سال 1359 بزرگترین پاالیشگاه دنیا با ظرفیت تصفیه 
628 هزار بشکه نفت در روز به شمار می رفت. در حال حاضر 

روزانه 400 هزار بشکه نفت خام 
سنگین در این پاالیشگاه به فرآورده های نفتی تبدیل می شود.

کرمانشاه - پاالیشگاه :
 آتش ســوزی یک واحد پاالیشگاهی کرمانشــاه پس از چهار 
ســاعت اطفــای حریــق و بجا گذاشــتن یک کشــته و یک 
مصدوم مهار شد؛ اتفاقی که به گفته مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری با اندکی غفلت منجر به آتش ســوزی 15 میلیون 
لیتر مشتقات نفتی می شد. این حادثه در تیرماه 1398 رخ داد. 
به گفته مدیرکل مدیریت بحران اســتان کرمانشــاه ، نیروهای 
اطفــای حریــق از همان ابتدا بــا قطع برق و خــط لوله گاز و 
مدیریــت مخزن های نفتی تالش کردند تا از ســرایت آتش به 
سایر مخزن ها جلوگیری کنند. او افزود: حدود 15 میلیون لیتر 
فــرآورده نفتــی در 6 مخزن دیگر بود که اگــر مدیریت مهار و 
امکانات خنک کننده به درستی بکار گرفته نمی شد، یک آتش 

سوزی بزرگ رخ می داد.
واحد پاالیشگاهی خســارت دیده، فرآورده های نفتی را به نفتا 
تبدیل می کند. نفتا نوعی سوخت با اشتعال پذیری باال است 
که از آن به عنوان خوراک تولید فرآورده های مختلف پتروشیمی 
از جمله حالل ها و رقیق کننده ها، مواد اولیه انواع پالســتیک، 

الیاف مصنوعی و الکل های صنعتی استفاده می کنند.
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تهران -جاجرود : 
واژگونی تانکر حامل مواد شــیمیایی، در شهریور ماه 1398 
در جاده قدیم جاجرود به ســمت پردیــس،  بعد از زیرگذر 

سعیدآباد.
در این حادثه تانکر 30 هزار لیتری حامل یک ماده شیمیایی 
که به عنوان یکی از مواد تشــکیل دهنده بنزین محســوب 
می شود، به دلیل نامشخصی ضمن انحراف از مسیر، پس از 
برخورد با بلوک های نیوجرســی منحرف و کاماًل واژگون شده 
اســت.  این تانکر از یکی از شهرهای جنوبی کشور حرکت  
و مقصد آن شهرهای شمالی کشور بود. در این حادثه تقریباً 
تمام 30 هزار لیتر مواد شــیمیایی تانکر بر روی سطح جاده 

جاری شد.
فارس - الر : 

در خرداد ماه سال جاری، در اثر برخورد تانکر حمل سوخت 
با وانت در محور الر – جهرم اســتان فارس،  هر دو وســیله ی 
نقلیه دچار آتش ســوزی می شوند.  علت حادثه، انحراف به 
چپ راننده ی تانکر اعالم گردیده است. متأسفانه در اثر این 

حادثه، 5 نفر جان خود را از دست می دهند.
آذربایجان غربی - ارومیه :

 در آبان ماه ســال جاری، اســتفاده ی بیــش از حد گاز کلر 
در یکــی از اســتخرهای خصوصی شــنا در ارومیه، باعث 
مسمومیت 12 نفر شد. با اعزام یک دستگاه آمبوالنس و یک 
دستگاه اتوبوس آمبوالنس به محل، مصدومین به بیمارستان 
آیت اللــه طالقانی منتقل شــدند. به گفتــه ی رئیس مرکز 
حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان، تمام مصدومین با 
دریافت خدمات درمانی ســالمتی تنفسی خود را بازیافته و 

مرخص شدند.

تحلیل کارشناسی: 
1-توجه ویژه به توسعه ی صنعت یک ضرورت 
عمده ی کشــور و الزمه ی اقتصاد پویا اســت. 
آنچه مســلم است، همگام با گسترش صنایع 
لزوم توجه به ایمنی، امنیت و پدافند غیرعامل 
ضروری اســت. این در حالی اســت که جای 
خالــی این مباحث و کم توجهی در رعایت آن 

در بسیاری صنایع، حادثه ساز می گردد.

2-از جمله الزاماتی که می بایست بطور جدی 
توسط دستگاه های اجرایی کشور پیگیری شود 
موضوع حمل و نقل مواد شیمیایی خطرناک در 
سطح کشور می باشد. متأسفانه علیرغم بروز 
حوادث گوناگون در این حوزه در سطح کشور 
هنوز ســاز و کار مناســب و دقیقی به منظور 
کاهــش بروز اینگونه حــوادث اتخاذ نگردیده 
ترکیبات  تانکرهای حامل  اســت. بی شــک 
شــیمیایی خطرناک باید از یکسری الزامات و 
قوانین پیروی نمایند تا برای خود و شهروندان 
حادثه ســاز نشوند. البته در اســفندماه 1380 
آیین نامه اجرایی حمــل و نقل مواد خطرناک 
توسط هیات دولت تصویب و به دستگاه های 
اجرایی کشورابالغ گردیده است ولی متأسفانه 
هنوز بخــش های زیادی از این آیین نامه مورد 
توجه نبوده و اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه به 

نحو مطلوبی اجرا نمی گردد. 
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سوریه )آبان ماه 1398( : به گزارش اسپوتنیک، پاالیشگاه 
نفت "بانیاس" در اســتان طرطوس واقع در شمال سوریه، 
شاهد انفجار مخزن حاوی مواد شیمیایی بود که در اثر 
آن یک نفر کشته و ســه نفر زخمی شدند. بنابر اظهار 
نظر یکی از مســئولین پاالیشگاه، انفجار در پی اشتباه 
تیم تعمیرات در تعمیر یکی از مخازن اصلی پاالیشگاه 
که حــاوی فراورده های نفتــی بود، روی داده اســت. در 
اثر این حادثه عــالوه بر تلفات جانــی و مصدومیت، 
خســارت زیادی نیز به محل حادثه وارد آمده است. یک 
مسئول امنیتی ســوری نیز، احتمال هرگونه خرابکاری 
در پاالیشــگاه بانیــاس را رد کــرد و اشــتباه فنــی تیم 
تعمیرات در داخل پاالیشــگاه را عامل انفجار دانست.
شرکت پاالیشگاه بانیاس یکی از بزرگ ترین شرکت های 
زیر مجموعه وزارت نفت و منابع زیرزمینی سوریه است که 
در سال 1974 طی قرادادی با شرکت "اکسپورت ایمپورت" 
رومانی و با هــدف پاالیش نفت خام و تولید فراورده های 
نفتی با ظرفیت ساالنه 6 میلیون تن متریک احداث شد.  
شــهر  کیلومتــری   100 در  بانیــاس  شــهر 

: پاالیشــگاه نفــت  آمریــکا  )خردادمــاه 1398( 

نزدیکــی  در  کــه  فیالدلفیــا   سولوشــنز  انــرژی 

یکــی از مجموعــه های ورزشــی این شــهر واقع 

اســت، بــرای دومین بــار دچــار انفجــار و آتش 

ســوزی شــد. ایــن مجموعــه یکــی از بزرگترین 

پاالیشــگاه ها در نوع خود در شــرق آمریکاســت.

علت انفجار نشــت بوتان اعالم گردیده اســت. از 

ســاکنان این منطقه خواســته شــده تا در مکانی 

امــن پناه بگیرنــد. عکس ها و فیلم های منتشــر 

شــده در رســانه های اجتماعــی نشــان می دهــد 

این تأسیســات با آتــش عظیمی احاطه شــده اند.  

در ســال 1975 میالدی، 8 آتش نشــان فیالدلفیایی 

در یک آتش ســوزی در همین مــکان جان باختند. 

هند )شــهریور 1398( : به گــزارش پایداری ملی 

در انفجار یــک کارخانه تولید مواد شــیمیایی در 

هند، دســت کم 71 نفر کشــته و زخمی شــدند.  

به گــزارش شــبکه تلویزیونی ان اچ کــی ژاپن، در 

انفجــار یــک کارخانه تولیــد مواد شــیمیایی در 

هنــد 14 نفر کشــته و 58 نفــر مصدوم شــدند.

این کارخانه در شهر دوهله از توابع ایالت ماهراشترای 

در غرب هند قراردارد. براساس اعالم پلیس انفجار 

یــک کپســول گاز داخــل کارخانه عامــل اصلی 

حادثه اســت. پلیس و نیروهای امدادی کار انتقال 

ایتالیا )شهریورماه 1398( : به گزارش شبکه خبری 
راشا تودی، انفجاری مهیب در پاالیشگاه نفت واقع 
در »سانازارو دو بورگوندی« واقع در استان پاویا ایتالیا 
رخ داده است. مقامات شرکت انرژی ایتالیا وقوع این 
انفجــار را تایید کرده اند. هنوز از علت این حادثه و 
یا تلفات ناشــی از آن گزارشی منتشر نشده است.

تحلیل کارشناسی : 
1-واحدهای پاالیشگاهی و پتروشیمی به دلیل شرایط خاص، پتانسیل قابل مالحظه 

ای از بروز نشت گازها و مواد شیمیایی، انفجار و آتش دارند. 
از منظر پدافند شــیمیایی کارکنان این گونه صنایع باید نسبت به تهدیدات فرایندی 
این صنایع آشــنایی کامل داشــته و آموزش های الزم را در جهت پیشگیری و انجام 

واکنش دیده باشند.
2-کلیه ی صنایع شــیمیایی از جمله پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها الزاماً باید دارای 
طرح های جامع پاســخگویی یــا باصطالح برنامه واکنش اضطــراری ) ERP( در 
شــرایط وقوع حوادث شیمیایی باشــند و این طرح را آموزش داده و تمرین و رزمایش 
کنند. ضمن این که در مکان نمایی اســتقرار این صنایع حریم های ایمنی و رعایت 

شرایط اقلیمی و فاصله با مناطق مسکونی و شهرها اجرا شود.

حوادث/تحلیل کارشناسی 
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   امروزه اســتفاده از آزمایشــگاه به عنوان 
بخش مهــم و الینفک آمــوزش عالی در 
بســیاری از رشته های دانشگاهی شناخته 
می شــود. می توان گفت توجه به مسایل 
و نــکات ایمنــی در آزمایشــگاه هــای 
به خاطــر اهمیت خود  دانشــگاهی هم 
موضوع و هم از نظر ایجاد الگوی رفتاری 
در محیط هــای کاری آینــده اهمیتی دو 
چندان دارد. آمار های بین المللی نشــان 
میدهد بروز حوادث در آزمایشگاه هم می 
توانــد موجب ایجاد خطــر برای آزمایش 

کنندگان و سایرین باشد.
در کشــور ما نیز متاســفانه در سال های 
اخیر حوادث مختلف شیمیایی در محیط 
های آزمایشــگاهی اتفاق افتاده است که 
 شاهد تلفات انســانی نیز بوده ایم. 

ً
بعضا

با بررســی تک تک این موارد آنچه که به 
چشم می خورد عدم رعایت نکات ایمنی 
و عدم تجهیزات آزمایشــگاه ها با ســاده 
ترین امکانات ایمنی – حفاظتی می باشد.

   آزمایشــگاه هــای شــیمی یکــی از ارکان مهم مراکــز تحقیقاتی 
دانشــگاهی و صنعتی هســتند. یکی از اصول مهم در آزمایشگاه ها 
ایمنی است. ایمنی در آزمایشگاه های شیمی ابعاد مختلفی همچون 
آتش سوزی، انفجار، مسمومیت، سوختگی و ... را شامل می شود. 
انفجار مخرب ترین این موارد اســت. در بسیاری از موارد ما با خطر 

انفجار مخلوط واکنشگرها مواجه هستیم. 
    همانند حادثه ای که منجر به مجروحیت 6 دانشجو در آزمایشگاه 
شیمی دانشــگاه بوعلی همدان در اثر انفجار ضایعات آزمایشگاهی 
در ســال 91شد. با واکنش هایی سر و کار داریم که بسیار انرژی زا و 
ســریع هستند. نظیر آتش سوزی در آزمایشگاه شیمی دانشکده علوم 
پایه دانشــگاه تربیت مدرس که در ســال 98 اتفاق افتاد. همچنین 
به علت خطاهای انســانی و در اثر برخورد ناخواسته مواد شیمیایی 
بــا یکدیگر حوادثی نظیر آتش ســوزی و انفجــار روی می دهد که 
خســارات مادی و جانی بســیاری به همــراه دارد. مانند آنچه که در 
سال 85 در آزمایشــگاه شیمی دانشگاه تربیت مدرس رخ داد و طی 
آن یک دانشــجوی دختر در اثر انفجار کپسول هیدروژن فوت نمود. 
و یا مســمومیت 4 نفر در اثر انتشــار گاز کلر در آزمایشگاه شیمی 
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در سال 95. بنابراین لزوم ایجاد یک 
دستورالعمل مناســب برای آموزش افراد مرتبط با این آزمایشگاه ها 

ضروری به نظر می رسد. 

وحید گرشاسبی

یاد داشت تخصصی

یادداشت تخصصی
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نرم افزار
Hazardous Material اختصار )HAZMAT( هازمت

 Hazardous Material اختصــار )HAZMAT( هازمــت
 CBRNE به معنــی مواد خطرناک اســت کــه در پنج گــروه
 )Chemicals, Biological, Radiological, Nuclear &
Explosive(  دسته بندی می شــوند. هزمت ها ممکن است از 
مواد جامد، مایع، گاز و یا ترکیبی از هر دو حالت مواد آزاد شــده 
باشند که شــامل ذرات گردوغبار، دود، گازها و بخار است. این 
گروه از مواد به دلیل ویژگی هایی چون انفجار، اشــتعال پذیری، 
واکنش زایی، اکسید کنندگی، سمیت، عفونی، خورندگی و رادیو 
اکتیویته، موجب آســیب رساندن به جان، اموال و محیط زیست 
می گردند. نشــت و آزاد شــدن مواد هزمت موجب مشکالت و 
حوادث کوچــک و بزرگی در حد بحران های محلی، منطقه ای و 
جهانی می شــود که خطرات بهداشتی، آسیب ها و یا مرگ افراد، 
حیوانــات و خرابی ســاختمان ها، خانه هــا، دارایی ها و محیط 

زیست را به دنبال خواهد داشت.
 واکنش به موقع و صحیح در هنگام بروز حوادث ناشــی از مواد 

خطرناک در صنایع شــیمیایی و همچنین بزرگراه ها و مسیرهای 
ریلی از اهمیت بســیار زیادی در به حداقل رســاندن پیامدهای 
ناشــی از این حوادث برخوردار اســت. با توجه به کمبود منابع 
در زمینه واکنش در شــرایط اضطراری در هنــگام بروز حوادث 
شــیمیایی، افراد حاضر در محل وقوع حادثه می توانند با استفاده 
از اطالعــات ارائه شــده در نرم افزار فارســی HAZMAT که 
توسط ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی طراحی گردیده 
اســت، خطرات مربوط به انجام اقدامات حفاظتی، ایمن سازی 
محــل حادثه و برقراری امنیت در محــدوده را مدیریت نموده و 
تا زمان حضور نیروهای متخصص، آســیب های احتمالی را به 
حداقل برسانند. در این نرم افزار مواد و ترکیبات خطرناک به طور 
کامل معرفی شــده و برای هر مورد بخش هــای "اقدامات اولیه، 
واکنش اضطراری، خطرات بالقوه" ارائه گردیده اســت. برخی از 
صفحات محیط کار با این نرم افزار در زیر نشان داده شده است:  

ساخت نوعی حسگر بویایی فوق حساس که می تواند 
عوامل شیمیایی سمی و آلوده را تشخیص دهد

Leuven  یک تیــم تحقیقاتی بلژیکــی در دانشــگاه کاتولیک
 Ivo Stassen and Rob( کار فــوق العاده ای انجــام داده انــد
Ameloot from KU Leuven (. آن ها موفق شده اند حسگر 
بویایی بسیار حساسی را تولید کنند. "بینی" الکترونیکی آن ها بر 
پایه ســاختارهایی با چارچوب آلی فلزی )MOF( ساخته شده 
است که قادر است کوچک ترین ذرات فسفونات منتشر شده در 
جنگ های شــیمیایی در ترکیباتی چون سارین )عامل اعصاب( 
و یا باقیمانــده آفت کش ها در صنایع غذایــی را جذب و وجود 
آن ها را اعالم کند. حساســیت این حســگر تا حدی باالست که 
در برخی موارد می تواند حتی وجود چند واحد گاز در میان یک 

تریلیون واحد را نیز تشخیص دهد.
ساختارMOF  طراحی شده در این پژوهش شامل مولکول های 
آلی )به رنگ خاکســتری و مشکی( و یون های فلزی )زیرکونیوم 
به رنگ بنفش( اســت. حفره های قــرار گرفته بین این مولکول ها 

می توانند ذرات فسفاناتی را جذب کنند )رنگ زرد(. 
نکته ی جالب این حسگر، قابل حمل بودن آن است.

می توان این ســاختار را به عنوان یک الیه ی بسیار نازک روی هر 
مداری به کار گرفت.

به این ترتیب حتی موبایل هوشــمند شما نیز می تواند به راحتی 
به قابلیت تشــخیص عوامل شیمیایی مجهز شود. با این دیدگاه، 
کاربردهای حسگر یاد شــده از مالحظات امنیتی فراتر می رود. 
این تیم تحقیقاتی در نظر دارند کاربردهای دیگر این حســگر را 
مورد بررســی و آزمایش قرار دهند؛ به عنوان مثال در تشــخیص 
ســرطان ریه با استفاده از بازدم، در تشــخیص بیماری MS، یا 
تعیین فســاد یا عدم فساد مواد غذایی با اســتفاده از بوی آن ها. 
در نتیجه بــا بکارگیری این تکنولوژی بــه راحتی می توان وجود 
کوچک ترین اثری از ترکیبات خطرناک را در هر چیزی تشخیص 

داد. 

معرفی محصوالت
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معرفی محصوالت

عنوان پایان نامه 1
نقشه راه نحوه  ی تولید و تامین هلیم از مخازن گازی کشور 

با رویکرد پدافند غیرعامل

چکیده
هلیم با داشــتن خــواص منحصر بفرد به عنــوان ماده ای 
راهبردی در دنیا مطرح اســت. علیرغم کاربردهای وســیع، 
منابع این گاز محدود و غیرقابل بازیافت اســت. تنها منبع 
تامیــن هلیم در جهان اســتخراج آن از مخــازن گازی زیر 
زمینی می باشــد. عنصر هلیم همزمان دارای ســه ویژگی 
مهم اســت که این گاز را منحصربفرد می کند که عبارتند 
از سردترین ماده جهان در حالت مایع و سبک ترین گاز بی 
اثر عالم هستی )ســردی، سبکی و بی اثر بودن(. وجود این 
گاز برای کارکرد دســتگاه هایی که در حوزه ســالمت بکار 
گرفته می شود و توسعه فناوری های بسیار حساس مانند، 
نیمه و ابررساناها، فناوری هوافضا و موشکی، مواد پیشرفته، 
حیاتــی بوده و جایگزینی نــدارد. از آنجاییکه از یک طرف 
کشــور ایران از معدود کشورهایی اســت که به منبع هلیم 
اثبات شــده )میدان گازی پارس جنوبی( دسترسی دارد و از 
طرف دیگر در ســال های گذشته از بابت تحریم دسترسی 
به این ماده مشکالتی داشته است، با در نظر گرفتن اهمیت 
فوق العاده این گاز در فرایند پیچیده ی اســتحصال و مایع 
سازی آن و همچنی بازار انحصاری این محصول، وجود یک 
نقشــه راه برای تامین هلیم نیاز است. در این پژوهش روش 
های تامین هلیم با در نظر گرفتن زیرساخت های مختلف 
کشــور مورد بررسی قرار گرفته و سناریوهای مختلفی برای 
تامین هلیم ارائه شده است. همچنین از نظر فنی، فناوری 

واحدهای هلیم در ابعاد مختلف بیان شده است.

خالصه ای از نتایج پایان نامه
1-بررســی ترکیبات گازی موجود در خــط پرج واحدهای 
متانول و آمونیاکی که خوراک آن از پارس جنوبی تامین می 
شود. اطالعاتی از جمله ترکیب درصد مواد، دبی خروجی، 

دما و فشار جریان مورد نیاز است.

2-جانمایــی تمام واحدهای ســاخته شــده و در حال ســاخت 
متانول و آمونیاک جهت یافتن بهترین نقطه برای تاســیس واحد 
هلیم براســاس طراحی خطوط لوله و ایستگاه های افزایش فشار، 
نزدیک به دریا جهت امکان صادرات، جاده و راه مناســب و سایر 

پارامترهای امکان سنجی واحد.

3-مشخص شدن برنامه وارد مدار شــدن واحدهای آتی متانول و 
آمونیاک و مشخص شدن ظرفیت نهایی تولید واحد هلیم.

4-تعیین ظرفیت واحد هلیم. با در نظر داشت که واحدهای هلیم 
با حداقــل 30 % ظرفیت نیز امکان قرار گرفتــن در مدار را دارند، 

لذا طراحی با در نظر گرفتن ظرفیت های آینده امکان پذیر است
.

5-طراحی واحد براســاس مواد موجود در جریــان گازی. باید در 
نظر داشــت که برای حذف هر یک از مــواد مانند متان، نیتروژن، 
هیدروژن، ترکیبات اکسید کربنی و سایر گازها راهکار خاص خود 

را باید در واحد پیش بینی نمود.

6-انتخاب فناوری از میان گزینه های موجود. هر چه واحد بزرگ 
تر باشــد شانس مشارکت شرکت های اصلی این حوزه بیشتر می 
شــود. مهمترین گزینه های ایران شــرکای آلمانی و ســایر گزینه 

شرکت های روسی و چینی هستند.

7-تامین مالــی، طراحی مدل همکاری، یافتن شــرکای خارجی 
ســرمایه گذار و خریــدار بصورت قراردادهای بلند مدت و ســایر 

تمهیدات بازرگانی.

قرارگاه پدافند شــیمیایی کشور در چند سال اخیر در حوزه های مختلف ورود کرده و موفقیت های زیادی را بدست آورده است. یک از 

مهمترین زمینه های فعالیت این قرارگاه تعریف پایان نامه های کاربردی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا می باشد که در ادامه به چند 

نمونه اشاره شده است:

معرفی دستاوردهای علمی 

معرفی دستاوردها

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................
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در نتیجه سرمایه های کالن ملی کشور در برابر تهدیدات 
حفظ و آمادگی های الزم مقابله با دشــمن در شــرایط 
تهدیدات نامتقارن و تهدیدات فرایندی در واحد صنعتی 
شکل می گیرد. بنابراین واحدهایی که در آنها طرح های 
پدافندی اجرا شده است از آسیب پذیری کمتری برخوردار 
بوده و در شرایط اضطراری کمترین خسارات را می بینند.

خالصه ای از نتایج پایان نامه

با توجه به تعدد پتروشــیمی های احداث شده در میهن 
عزیزمــان همچنین تنوع مواد شــیمیایی، بــرای انجام 
مانورهای آمادگی در برابر تهدیدات شیمیایی زمان زیادی 
الزم بوده و اجرای آن غیر ممکن به نظر می رســد. لذا از 
دستاوردهای این پروژه شناسایی وضع موجود واحدهای 
پتروشیمی واقع شده در سطح کشور، طرح پاسخ سریع در 
مقابله با تهدیدات شیمیایی در مجتمع های پتروشیمی 
)اقدامات حفاظتی اولیه – نشت شدید مایعات و گازهای 
قابل اشــتعال – مقابله با شرایط اضطراری آتش سوزی و 
انفجار – مقابله با شرایط اضطراری نشت گاز هیدروژن 
ســولفوره – مقابله با نشت شدید مواد شیمیایی سمی- 
مقابله با شــرایط اضطــراری ناشــی از توقف ناگهانی 
واحدهای عملیاتی – مقابله با شــرایط اضطراری قطع 
ارتباطات مخابراتی – مقابله با شرایط اضطراری حوادث 
مســایل نقلیه عمومی – مقابله با شــرایط اضطراری در 
هنگام زلزله- نحوه ایجاد ارتباط با مســئولین در شرایط 
اضطراری- دســتورالعمل تجمع اضطــراری و تخلیه 
مجتمع- دستورالعمل تردد به نواحی مجتمع در شرایط 

عادی و اضطراری - شرایط اضطراری پساب های
مجتمع- شرایط بدسوزی فلر( است.

از دیگر نتایج پروژه جمــع آوری و تهیه بانک اطالعات 
مراکز و مجتمع های صنعتی شیمیایی در اجرای طرح 
پدافند غیرعامل در واحدهای صنعتی که باعث تقلیل 
آسیب پذیری و کاهش خسارات و صدمات تاسیسات، 
تجهیــزات و نیروی انســانی مراکز صنعتــی در برابر 
تهدیدات و حمالت دشمن و بالهای طبیعی می شود. 
در نتیجه سرمایه های کالن ملی کشور در برابر تهدیدات 
حفظ و آمادگی های الزم مقابله با دشــمن در شــرایط 
تهدیدات نامتقارن و تهدیدات فرایندی در واحد صنعتی 
شکل می گیرد. بنابراین واحدهایی که در آنها طرح های 
پدافندی اجرا شده است از آسیب پذیری کمتری برخوردار 
بوده و در شرایط اضطراری کمترین خسارات را می بینند.

عنوان پایان نامه 2
طرح پاسخ ســریع در مقابله به تهدیدات شیمیایی در 
مجتمع های پتروشیمی و سطح بندی پتروشیمی ها از 

منظر تهدیدات شیمیایی

چکیده

در ابتدا طرح واکنش ســریع کلی برای تمامی واحدهای 
فرایندی ارائه می گردد و ســپس در قسمت دوم پژوهش 
برای مقابله بــا تهدیدات شــیمیایی در مجتمع های 
پتروشــیمی، طرح پاســخ ســریع )ERP( برای موادی 
که براساس اســتاندارد NFPA704 دارای درجه سمیت 
باالتری بوده و کشــنده تر هســتند و مــوادی که دارای 
درجه اشتعال پذیری بیشــتری بوده و راحت در واکنش 
احتراق شــرکت می کنند، ارائه می گردد. این اطالعات 
از طــرح واکنش اضطراری کانادا )ERAP( اســتخراج 
گردیده است و شامل اطالعاتی همچون نحوه برخورد با 
انتشار مواد ســمی و هنگام رویدادهای آتش و انفجار و 
پتانسیل های خطرات از منظر تهدیدات شیمیایی برای 
ماده مورد نظر، فواصل ایمن برای تخلیه و ایزوله ســازی 
در شــرایط مختلف آب و هوایی برای سناریوهای اتش، 
انتشار مواد سمی و اقدامات متناسب با این سنارویها در 
شرایط اضطراری، دستورالعمل های کمک های اولیه به 
افرادیکه ماده سمی را استنشاق و یا بلعیده باشند، نوع و 
مشخصات لباس محافظ و نوع خاموش کننده های آتش 

آن ماده ارائه می گردد.
هدف از قســمت دوم پژوهش تهیه دستورالعملی برای 
تفکیک و دســته بنــدی واحدهای عملیاتــی و نیمه 
عملیاتی مجتمع های پتروشــیمی می باشــد تا انه ا را 
براساس پارامترهایی از منظر تهدیدات شیمیایی امتیاز 
بندی کرده و واحدهــای پرخطر و حیاتی را از واحدهای 
حساس که دارای اهمیت و خطرآفرینی کمتری از منظر 
پدافند شیمیایی هستند، متمایز شوند. در این پژوهش 
سعی شده با مشــخص نمودن پارامترهای متعدد دقت 
دســته بندی و امتیازدهی به واحدهای مختلف افزایش 
یابــد تا در انتها بتوان تمام مجتمع های پتروشــیمی را 
در سه ســطح حیاتی و پرخطر، حساس و مهم از منظر 

پدافند شیمیایی دسته بندی نمود.
مراکز و مجتمع های صنعتی شیمیایی در اجرای طرح 
پدافند غیرعامل در واحدهای صنعتی که باعث تقلیل 
آسیب پذیری و کاهش خسارات و صدمات تاسیسات، 
تجهیــزات و نیروی انســانی مراکز صنعتــی در برابر 

تهدیدات و حمالت دشمن و بالهای طبیعی می شود. 

معرفی دستاوردها
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معرفی دستاوردها

شرکت بهین آب زنده رود
تصفیه و پایش آب و فاضالب 

این شرکت در زمینه طراحی و تولید فناوری های نوین تصفیه و پایش آب و فاضالب فعال می باشد. از جمله محصوالت این شرکت 
می توان به ســامانه های گندزدایی به روش الکترولیز نمک طعام و نیز کلر ســنج و pH متر دیجیتالی و کیت تیتراسیون و معرف های 

آن اشاره نمود. 

مرکز ایمنی فرایند و مهندسی پدافند غیرعامل صنایع شیمیایی

حوزه ی فعالیت این مجموعه، مشــاوره، آموزش و پژوهش در زمینه های مختلف صنایع شــیمیایی و مرتبط با پدافند شیمیایی می 
باشد. این مرکز دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور و نیز دارای گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره از 

سازمان پدافند غیر عامل کشور است.

شرکت مهندسین مشاور آفتاب ایمن پرتو
تولیدکننده نرم افزارمدیریت بحران 

 Action Plan این شرکت به عنوان اولین تولیدکننده نرم افزارمدیریت بحران با قابلیت طرح و تعریف سناریوهای اضطراری و تدوین
می باشد.

معرفی ظرفیت ها
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پویانمایی 
" داستان های آقای بی نیاز" 

موضوعاتــی کــه در این 8 قســمت بــرای جامعه ی 
مخاطب عام، به تصویر کشیده شده است عبارتست 

از :
1-معرفــی پدافنــد غیرعامــل و پدافند شــیمیایی، 
ضرورت توجه مدیران به شــرایط قانونی اســتخدام و 
آموزش افراد در مشــاغلی که با مواد شیمیایی پرخطر 

سر و کار دارند.
گاه ســازی و  آمــوزش جمعیت مجاور  2-ضرورت آ
با مراکز شــیمیایی پرخطر نســبت به نحوه ی اقدام در 

شرایط وقوع حوادث شیمیایی
3-رعایت قوانین رانندگی و احتیاط در حمل و انتقال 
مواد شــیمیایی پرخطر )در این جا اســتفاده از تلفن 

همراه حین رانندگی و وقوع تصادف(
4-توجه شــاغلین مراکز شــیمیایی بــه الزامات کار 
با مواد شــیمیایی نظیر توجه بــه تأثیرات مخرب دفع 
پســماندها و پساب های شــیمیایی در محیط و لزوم 
توجه و حساسیت مردم در صورت مشاهده ی برخی 
بــی توجهی افراد )در اینجا تخلیه ی باقیمانده ی مواد 

شیمیایی در رودخانه(
5-ضــرورت توجه مســئوالن در مکانیابــی مراکز و 
زیرساخت های شیمیایی نسبت به موقعیت جغرافیایی 
مراکز جمعیتــی مجاور همراه با بیان برخی پیامدهای 
ســوء این همجواری از جمله آلودگی هوای شهرها با 

آالینده های شیمیایی
6-ضــرورت رعایــت اصــول و قواعد کار بــا مواد 
شیمیایی و نحوه ی واکنش سریع در صورت قرارگرفتن 

در معرض آلودگی با مواد شیمیایی سمی و خورنده 
7-پیامد های سهل انگاری در رفع نقایص و اشکاالت 
فرایندی مراکز صنعتی و نشت یا ورود فاضالب-های 
شیمیایی به منابع طبیعی و وقوع آلودگی-های زیست 
محیطی به دلیل همجــواری، ضرورت توجه مردم در 

صورت مشاهده ی آلودگی و اعالم سریع به مسئوالن 
جهت جلوگیری از گسترش و رفع آن )در اینجا نشت 

مواد شیمیایی سّمی به رودخانه(
8-ضرورت توجه به ســالمت مواد و لوازم بهداشتی 
و آرایش از نظر مواد شــیمیایی پرخطر )سّمی(، بیان 

برخی پیامدهای سوء 
پویانمایی 8 قســمتی داســتان های آقــای بی نیاز،  با 
محوریت شــخصیت  طنــاز آقــای بی نیــاز و البته 
 مفاهیم 

ً
شــخصیت تأثیرگذار آقــای پایدار که غالبــا

پدافند غیرعامل را از زبان ایشــان می شنویم ، تالش 
می کند تا برخی مخاطرات ســهوی مبتالبه جامعه در 
حوزه ی کار با مواد شیمیایی را که به صورت تلویحی 
می تواند حوزه های پدافند شیمیایی را نیز پوشش دهد، 

برای جامعه ی مخاطب عام به نمایش بگذارد.

پویانمایی داســتان های آقای بی نیاز در ســال 1397 
توسط معاونت فرهنگی قرارگاه پدافند شیمیایی تولید 
و تاکنون با همکاری ســازمان صدا و سیما چندین بار 
از شبکه های مختلف سیما پخش و همچنین در قالب 

لوح فشرده ی
مجموعــه ی فرهنگی  آموزشــی پدافند شــیمیایی به 

مخاطبان ارائه شده و در دسترس می باشد. 

معرفی محصوالت فرهنگی
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برگزاری همایش پدافند شیمیایی در دانشگاه تهران )آبان ماه 1398(

این همایش با حضور مســئوالن، مدیران و کارشناسان دســتگاه های اجرایی، اساتید و 

دانشجویان و پژوهشگران مباحث و حوزه های پدافند شیمیایی با هدف تبیین دیدگاه های 

دستگاه های اجرایی مســئول و صاحبنظران در مباحثی چون تاب آوری زیرساخت های 

کشور در برابر تهدیدات شــیمیایی، تولید، توزیع و حمل و نقل مواد شیمیایی پرخطر، 

آینده پژوهی تهدیدات شیمیایی کشور، مدیریت و فرماندهی و ... همراه با برگزاری دوره 

های آموزشــی تخصصی غیرحضوری، در تاریخ 1398/8/12 به میزبانی دانشگاه تهران 

برگزار گردید. گزارش جامعی از این همایش در شــماره آتی نشریه پدافند شیمیایی ارائه 

خواهد شد.

برگزاری اولین همایش علمی - تخصصی پدافند شیمیایی در دانشگاه صنعتی شاهرود 

)آبان ماه 1398(
در این جشــنواره ی علمی محققان و عالقمندان آثــار علمی خود را در محورهای حمل 
و نقل مواد شــیمیایی پرخطر، امداد و درمان مصدومین شــیمیایی، مهندســی حریق، 
هوشمندسازی در زیرساخت ها و صنایع شیمیایی، رفتارشناسی مواد شیمیایی پرخطر، 
مصون ســازی زیرســاخت های حیاتی، رصد و پایش حوادث و تهدیدات شــیمیایی، 
طرح پاســخ اضطراری، مدیریت و فرماندهی حوادث، آینده پژوهی تهدیدات شیمیایی، 
کموتروریســم و اقدامات مقابله ایی کاهش تأثیرات عوامل شــیمیایی پرخطر ارائه شد. 
خالصه ای از مهمترین مقاالت ارائه شده در این همایش در شماره آینده نشریه ارائه می 

شود.

برگزاری نمایشگاه پدافند شیمیایی در آبان ماه 1398 

ششمین دوره نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل از هجدهم تا بیست و یکم آبان ماه 1398 در 

سالن های 10 الی 13 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید. در این نمایشگاه، 

توانمندی های صنایع بومی و شرکت های دانش بنیان و فناورانه در حوزه های پدافند سایبری، پدافند 

زیســتی، پدافند شیمیایی و پدافند پرتوی معرفی شدند. این نمایشگاه به همت سازمان پدافند 

غیرعامل کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برپا شد.

رویدادها
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ناصر خسرو ؛ 
خطر خفته در پایتخت

تاریخ احداث خیابان ناصر خســرو به ســال 1285باز 
می گردد که در ابتدا به صورت خندق، قســمتی از ارگ 
سلطانی بوده است. پس از ساخت خندق جدید، خندق 
قبلــی را پر و تبدیل به خیابان کرده و به فرمان ناصرالدین 
شــاه “ناصریه” نام می گیرد. چهار ســال بعد مدیریت 
آن به امین حضور محول می شــود و او بــه این خیابان 

سروسامانی می دهد.
خیابان ناصر خســرو از میدان امام خمینی)ره( شــروع 
شده و به خیابان پانزده خرداد ختم می شود. خیابان های 
صور اسرافیل و سعدی جنوبی در مسیر این خیابان قرار 
دارند. نزدیک ترین ایستگاه مترو به خیابان ناصر خسرو، 

ایستگاه های امام خمینی )ره( و پانزده خرداد است.
اسم خیابان ناصر خسرو از نام ابومعین ناصر بن خسرو 
بن حــارث قبادیای بلخی معروف به ناصرخســرو یک 
شاعر بزرگ فارسی زبان ، فیلسوف ، حکیم و جهانگرد که 

در قرن 4ـ5 می زیسته گرفته شده است.
درحال حاضر این خیابان بورس تجهیزات پزشکی، لوازم 
آرایشی و بهداشتی ، کتاب ، لوازم دوربین و لوازم تحریر 

 این خیابان را به عنوان عرضه کننده سنتی 
ً
است اما عمدتا

مواد شیمیایی می دانند.
بازار ناصر خسرو دارای پاساژهای فروش مواد شیمیایی 
اســت که در بسته بندی های مختلف به فروش می رسد. 
خیابان ناصرخسرو دارای بخش مسکونی نیز می باشد که 

 به عنوان انبار مواد شیمیایی استفاده می شود .
ً
عموما

گرچــه تاکنون تالش های زیادی به منظور ســاماندهی 
این واحدها صورت گرفته اســت اما ایــن بازار یکی از 
مکان هایی اســت که همه ســاله شــاهد بروز حوادث 

مختلف شیمیایی در خود هست.
در هر کدام از این انبارها که از شــدت بوی اســیدهای 
مختلف نمی شــد برای چند دقیقه هم به تماشا ایستاد، 
افرادی که بیشترشان افغانی هستند، روزها کار می کنند و 
شب ها می خوابند. هم آغوش با خطری که هر لحظه به 

حیاتشان لبخند می زند.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری 
تهــران با اشــاره به برخورد با شــیمیایی فروشــی های 

ناصرخسرو می گوید:

نیــــــــم  نـــــــــگاه 

 خریــد و فروش مواد شــیمیایی در پایتخــت، از گذشــته در بافت قدیمی مرکز شــهر
 تهــران و در بــازار خیابــان ناصر خســرو  که معروف-ترین بــازار فروش مواد شــیمیایی
 ایران اســت، انجــام می گرفته اســت. وقــوع گاه و بیگاه حوادث شــیمیایی ایــن مرکز،
.بهانه ای شــد تا نگاهی داشــته باشــیم بر تاریخچه و حال و هوای فعالیــت در این بازار

نیم نگاه
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نیم نگاه

تماشــا ایســتاد، افرادی که بیشترشان افغانی هســتند، روزها کار 

می کنند و شب ها می خوابند. هم آغوش با خطری که هر لحظه به 

حیاتشان لبخند می زند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران با 

اشاره به برخورد با شیمیایی فروشی های ناصرخسرو می گوید:

سال90 بر اســاس آمارهای موجود 270 نفر در صنف شیمیایی 

فروشی در سطح تهران فعالیت می کردند که ما با توجه به خطرات 

حضور آن ها در بازار تهران، طرح انتقال آن ها را به ســاختمانی در 

منطقه ی خاوران کلید زدیم.

وی توضیح می دهد: به همین منظــور 200 باب مغازه و 11 انبار 

500 متری با امکانات مناســب در این منطقه برای این صنف در 

نظر گرفته شد.

ایشان با اشاره به پنهان کاری برخی از فروشندگان این صنف اضافه 

می کند: بعد از این اقدام تعــدادی از اعضای این صنف به ظاهر 

تغییر شــغل دادند اما در واقع در ورای شغل های جدیدشان مانند 

عطاری و خرازی و...، همچنان شــیمیایی فروش اند. آن ها به این 

منظور خانه های متروک و بی صاحب را تبدیل به انبار کردند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران با 

بیان این مطلب که وضعیت انبارها به گونه ای بود که بســیاری از 

مأموران با ورود به آن ها دچار مسمومیت می شدند، اضافه می کند: 

مواد ســمی به صورت قاچاق و بدون امنیت و حتی تاریخ گذشته 

که خطرات آن را چندبرابر می کند، در این انبارها روی هم تل انبار 

شده بودند.

داخل هر کدام از این انبارها کــه می روی، دود بی رنگی از برخی 

بشــکه ها و گالن ها بلند می شــود و در هوای اطــراف می پیچد؛ 

سرگیجه و قرمزی پوســت، اولین واکنش  به این دود پنهانی بد بو 

است.

مدیرعامل شــرکت ساماندهی صنایع و مشــاغل شهرداری تهران 

با بیان اینکه مدرســه ای بزرگ و متروک را این شــیمیایی فروش ها 

قطعه بندی و تبدیل به انبار کرده بودند، می گوید: در همه جای دنیا 

نگهداری از مواد شیمیایی و شیمیایی فروشی ضوابط خاصی دارد 

کــه در این خانه های قدیمی و انبارهای متــروک هیچ کدام از آنها 

رعایت نمی شود.

وی با اشاره به استعمال مواد مخدر صنعتی در این انبارها توضیح 

می دهد: این مواد جدا از استفاده های قانونی که از آن می شود، مایه 

مواد مخدر و ماده اولیه برنامه های چهارشــنبه سوری هم هست و 

برخی با آن تجارت سیاه میلیاردی می کنند. 

خیابان ناصر خســرو یکــی از مراکز مهم تجمیع مواد شــیمیایی 

پرخطر در سطح تهران است. به دالیل متعدد از جمله

عــدم آموزش و آگاهی شــاغلین این مرکز نســبت به مخاطرات 

کار با مواد شیمیایی، ســهل انگاری در رعایت موارد ایمنی و نبود 

زیرســاخت و شــرایط الزم و اســتاندارد نگهداری، متأسفانه هر 

از چند گاهی شــاهد بروز حادثه ایی از نشــت یا آتش سوزی مواد 

شیمیایی در یکی از انبارها یا فروشگاه های این خیابان هستیم. 

مباحثی مانند عدم رعایت الزامات ایمنی و عدم آگاهی را می توان 

ی دستگاه های مســئول نظارتی و آموزش، تا حدود 
ّ

با نظارت جد

زیادی مرتفــع نمود، لکن نکته ی مهم و اساســی از منظر پدافند 

غیرعامل آن اســت که ادامه ی حیات چنین مرکز پرمخاطره ایی در 

بافت قدیمی تهران، که امکان دسترسی سریع نیروهای امدادی را 

در شــرایط بحران، به شکل قابل توجهی محدود می نماید با توجه 

به خاصیت انتشــار سریع گازهای شــیمیایی در محیط، سالمت 

ی 
ّ

جمعیت انبوهی از ســاکنین و شــاغلین مجاور را به طور جد

تهدید می نماید.

براساس تدابیر و سیاست های پدافند غیرعامل، اولین گام در جهت 

کاهش تهدیدات شیمیایی و پیامدهای آن در چنین مواردی، انتقال 

این مراکز به خارج از شــهر و استقرار در موقعیت مناسب نسبت 

به مراکز جمعیتی اســت کــه نیازمند برنامه ریزی و اقدام توســط 

دستگاه های متعدد قانون گذار، اجرایی و قضایی است. 

بدیهی است تا زمان انتقال کامل، تمام دستگاه های اجرایی مسئول 

باید اقدامــات الزم در زمینه های پیشــگیری، آمادگی و مقابله با 

حوادث این مرکــز را به منظور کاهش آســیب پذیری و مدیریت 

بحران، مورد توجه قرار دهند.

 

 هشدار روز

نیم نگاه/ هشدار روز
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زمان رزمایش : 1397/12/16

مکان : تصفیه خانه اصلی شهر دزفول 

سازمان های مشارکت کننده در اجرای رزمایش :

فرمانــداری، اداره آب و فاضاب، یــگان جنگ نوین تیپ 

حضرت مهدی )عج( سپاه، گروهان جنگ نوین تیپ 292 

زرهی اجا، پایگاه هوایی چهارم شــکاری شــهید وحدتی، 

پادگان شــهید باکری، نیروی انتظامی شهرســتان، دانشگاه 

علوم پزشکی، آتش نشانی، جمعیت هال احمر، اداره برق، 

اداره ی مخابرات، اداره ی هواشناســی شهرســتان دزفول، 

رادیو دزفول

سازمان های همکاری کننده:

یت بحران و پدافند  یت پدافند غیرعامل اســتان و مدیر مدیر

غیرعامل آبفای استان خوزستان، سازمان پدافند غیرعامل و 

قرارگاه پدافند شیمیایی کشور

این  رزمایــش رأس ســاعت 9:3۰ روز 1397/12/16 در محل آبفای 

شهرســتان دزفول آغاز گردید. پس از استقرار مسئولین استانی و شهری در 

یت محترم آبفای دزفول، کلیه ی تیم های  جایگاه و بیانات شــهردار و مدیر

یع کشف و  عملیاتی شرکت کننده در رزمایش در قالب تیم های واکنش سر

شناســایی، امداد و نجات، رفع و دفع آلودگی و برقراری نظم و امنیت، از 

مقابل جایگاه مسئولین و ناظران رزمایش رژه رفتند. در ادامه با ورود عوامل 

خرابکار مسلح به واحد کلرزنی، مواد انفجاری در محل تعبیه و پس از چند 

لحظه انفجار رخ داد و مواد شــیمیایی )گاز کلر( در محیط منتشــر گردید. 

یق لوله های آب  یر اعام خطر نشــت، از طر همزمــان با به صدا درآمدن آژ

تعبیه شــده در اطراف ساختمان واحد کلرزنی، پاشش آب و ایجاد دیواره یا 

پرده ی آب به جهت ممانعت از انتشار گاز در محیط انجام شد.

در مدت کوتاهی تیم عملیاتی آبفا مجهز به لباس محافظ شیمیایی همراه با 

کپســول اکسیژن، جهت رفع نشتی یا ممانعت از انتشار بیشتر مواد شیمیایی 

وارد صحنه شدند.

مخزن یک تنی آســیب دیده به حوضچه آب آهک با هدف خنثی ســازی 

کلر انتقال داده شد.

تیم آتش نشــانی در محل حاضر و بــا عهده دار شــدن فرماندهی میدان، 

بــا رعایت فاصله ایمن، اقدام به اطفای آتش ســوزی ناشــی از انفجار در 

مجاورت محل تصفیه خانه )واحد کلرزنی( نمودند.

در ادامه تیم امداد و درمان با ظرفیت آمبوالنس های حاضر در رزمایش و با 

تجهیزات حفاظت فردی مناســب نسبت به تخلیه مصدومان اقدام کردند. 

خوردوهای رفع آلودگی در محل حاضر و نســبت به شستشوی محل و رفع 

آلودگی آن اقدام کردند. 

مجــددًا محیط از نظر اطمینان رفع آلودگی مورد ســنجش قرار گرفت. رفع 

آلودگی انفرادی، تجهیزات خودرویی توســط تیم های رفع آلودگی جنگ 

نوین سپاه و ارتش )درخش( در محل فاقد آلودگی انجام گردید.

گزارشی از برگزاری رزمایش مقابله با نشت گاز کلر در شهرستان دزفول
*****************مجری : پدافند غیر عامل شهرداری دزفول****************

گزارش
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گزارش

گزارشی از برگزاری رزمایش مقابله با نشت گاز کلر در شهرستان دزفول

مجری : پدافند غیر عامل شهرداری دزفول

مالحظات:
گرچه انجام برنامه ی تخلیه ی جمعیت به صورت عملی در 
دســتور کار نبود، لیکن محل و ظرفیت الزم جهت اسکان 
اضطــراری در این رزمایش در محل اردوگاه شــهید رجائی 
واقــع در 2 کیلومتری محل رزمایش ایجاد شــده بود که در 

ادامه مورد بازدید قرارگرفت. 
نیروی انتظامی و راهور در تمامی مراحل اقدام به برقراری و 

آمد و شد و امنیت در محل رزمایش کردند.
 امکانات ضروری و آمبوالنس – اتوبوس، در محل پیش بینی 

شده بود.
خودروها و تجهیزات عملیاتی از ســازمان ها، یگان ها و رده 
های مشارکت کننده در رزمایش به شرح زیر حضور داشتند:
دو دســتگاه خوردو آتش نشانی، سه دستگاه آمبوالنس، یک 
دســتگاه خودرو درخش 8 نیروی تیــپ 292 زرهی، یک 
دســتگاه خودرو درخش و تجهیزات شیمیایی نیروی زمینی 
سپاه حضرت ولیعصر )عج(، سه دستگاه خودرو و ایستگاه 
رفع آلودگی شــیمیایی پایگاه هوایی چهارم شــکاری، یک 
دستگاه خودرو تشخیص آلودگی، دو دستگاه خودرو راهور 
همراه با یک دستگاه خودرو یگان امداد نیروی انتظامی، یک 
دستگاه خودرو گشت کالنتری 14 دزفول، خودرو عملیات 
گاز، خودرو عملیات آب، خــودرو عملیات برق و خودرو 

عملیات مخابرات و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس.
نقاط قوت مدیریت و اجرا:

1-اراده، یکدلی و هماهنگی مســئوالن شهری و استانی در 
اجرای رزمایش

2-بکارگیــری ظرفیت های واکنش ســریع شــهری )آتش 
نشــانی،اورژانس، جمعیت هالل احمر و پلیس( و تیم های 
عملیاتــی یا جنگ نوین نیروهای مســلح )ارتش و ســپاه( 

مستقر در شهرستان
نقاط قوت تخصصی:

1-در این رزمایش جهت کنترل نشســت و خنثی کردن آن 
از پرده آب توسط سیســتم نصب شده در فاصله ی مناسب 
اطراف اتاقک کلرزنی استفاده شد. )دیواره یا پرده ی آب می 
تواند تا حد قابل توجهی گاز کلر خارج شــده از ســیلندر را 

جذب یا مسیر آن را تغییر دهد(
2-استقرار صحیح خوروها، تجهیزات و نفرات در محل با 

در نظر گرفتن مسیر جریان هوا و وزش باد
3-مجزا بودن و فاصله مناسب محل رفع آلودگی انفرادی و 

تجهیزات و خودروها

4-ایجاد اردوگاه اسکان اضطراری در فضای باز و دسترسی 
بــه راه های ارتباطــی و مواصالتی و تعبیــه امکانات اولیه 

پزشکی و اقالم ضروری
5-قراردادن سیلندر معیوب در حوضچه آب و آهک

6-ورود اولیــن گروه با تجهیزات حفاظت فردی مناســب 
)دستگاه تنفسی هوای فشرده فشار مثبت و لباس محافظ در 

برابر مواد شیمیایی(
7-تهیه چک لیســت ارزیابی رزمایش از نظر کارشناسان و 

مدعوین حاضر در رزمایش

 دستاوردها:
1.هماهنگی های بین دســتگاه های شــهری و استانی در 
مقابله با کلیه حوادث NBC به ویژه شــیمیایی در هر نقطه 

از شهرستان.
2.تبییــن و معرفی ظرفیت هــای موجود بــه ویژه ظرفیت 

نیروهای مسلح برای سایر مسئولین شهری و استانی.
3.تقویت این ظرفیت عملیاتی بــه عنوان ظرفیت معین در 

سطح استان.
4.پذیــرش وحــوت فرماندهــی در هنگام بــروز حوادث 

شیمیایی.
5.القای آرامش و امنیت در مردم

6.رفع کاســتی های واکنش در برابــر حوادثی مانند حادثه 
نشت گاز کلر در سال 1396 در شهر دزفول

7.تبیین نقش آموزش و تمرین عملیاتی در نیروها 
8.تربیت نفرات ویژه و تیم های آموزش دیده جهت پاسخ به 

شرایط خاص اضطراری و درمان مصدومین شیمیایی
9.بیان دغدغه مسئولین آبفای شهر دزفول نسبت به تهدیدات 
شیمیایی ناشی از عملیات تصفیه و لزوم توجه به الزامات و 
مالحظات پدافنــد غیرعامل مبنی بر لزوم ممانعت از ایجاد 
مراکز جمعیتی در مجاورت مرکز پر خطر مخازن گاز کلر در 

حضور مسئوالن استانی و شهری و پدافند غیرعامل کشور
10.تاکید بر بکارگیری ظرفیت شهر دزفول در حمت و نقل 

ایمن مخازن گاز کلر با اتخاذ تدابیر الزم ایمنی و امنیتی
11.تاکید بر تقویت حفاظت فیزیکــی تصفیه خانه به ویژه 
واحد کلرزنی با نصب مانع و فنس، دوربین و سیستم اعالم 

خطر 

گزارش
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خرابکاری صنعتی به 
معنای ایجاد اخالل 

و اختالل در فرایند 
و فعالیت صنایع 
شیمیایی پرخطر 
است که به نشت 

مواد شیمیایی سّمی 
یا انفجار و آتش 

سوزی منجر به آسیب 
بیانجامد.

از منظر پدافند شیمیایی، بســترهای وقوع تهدیدات شیمیایی، 
به جنگ محدود نشــده و هر حوزه ای که در آن حجمی از مواد 
شــیمیایی پرخطر وجود داشته باشد، بسته به شرایط و وضعیتی 

که در آن قرار گرفته یا از آن اثر می پذیرد،
می تواند بسترساز وقوع تهدیدات شیمیایی باشد.

یکی از مهمترین این حوزه ها،  حوزه ی " صنعت" است. صنایع 
مرتبط با مواد شیمیایی پر خطر، بسیار متنوع هستند. برای مثال 
صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع غذایی و دارویی و کشاورزی 
که حجم وسیعی از مواد شیمیایی پرخطر را نگهداری یا استفاده 
می کننــد. بنابراین هر صنعتی کــه در فراینــد فعالیت خود با 
حجمی از مواد شیمیایی پرخطر به عنوان ماده ی اولیه، محصول 
یا پسماند ســر و کار داشته باشــد بصورت بالقوه بستری برای 
وقع تهدیدات شــیمیایی به شــمار می آید. مخازن حاوی مواد 
شــیمیایی پرخطر در برخی کارخانه هــای صنعتی و تانکرهای 
حامل مواد شــیمیایی ســّمی، آتشــگیر یا منفجره، در صورت 
تحریک منجر به نشت یا فشار و دمای باال می توانند عامل وقع 
تهدید و آسیب شوند. متأسفانه در بسیاری از این حوادث افراد 
زیادی آســیب دیده و بخشی از سرمایه های ملی نابود می گردد. 
از منظر پدافند شــیمیایی، خرابــکاری صنعتی به معنای ایجاد 
اخالل و اختالل در فرایند و فعالیت صنایع شــیمیایی پر خطر 
است که به نشــت مواد شیمیایی سّمی یا انفجار و آتش سوزی 

منجر به آسیب، بیانجامد.

 این اقدام ممکن اســت بصورت عامدانه از طریق جای گذاری 
مــواد منفجره، دســتکاری مکانیکی یا با جاســازی بوردهای 
الکترونیکی قابل کنترل از راه دور یا هوشــمند باشند.بکارگیری 
این قطعات به ظاهر سالم، در شرایط خاص فرایندی مانند فشار 
و دمای باال یا در برخی قطعات چرخشــی در دورهای باالتر از 
یک حد مشخص، سیستم را دچار اختالل و آسیب می کند. در 
صورت که از این قطعات در صنایع شــیمیایی پرخطر، استفاده 
شــود ممکن اســت به حوادث مهیب و مهلــک انفجار، آتش 

سوزی و انتشار مواد سّمی منجر گردد. 
یکی دیگر از موضوعات مهم وابســته به حوزه صنعت، موضوع 

حمل و نقل مواد شیمیایی پرخطر است. 
روزانه چندین هزار تن مواد شیمیایی پرخطر به موازات خطوط 
انتقال لوله ای، از طریق جاده ها و خطوط ریلی، در سطح کشور 
جابجا می شود که بستر وسیعی از وقوع تهدیدات شیمیایی را به 

وجود می آورد.
در بررســی تهدیدات شیمیایی حوزه ی صنعت، عالوه بر فرایند 
تولید، انبارش، حمل و نقــل و توزیع، باید به حوزه ی مصرف 

مواد شیمیایی نیز در سطح جامعه توجه نمود.
در پدافند شیمیایی حوزه ی صنعت، دستگاه ها و

ســازمان های متعددی در بخش هایی ماننــد پاالیش، پخش و 
توزیع مواد نفتی و پتروشیمی، راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، 
صنایع غذا و دارو، تأمین آب، کشاورزی و محیط زیست دارای 

نقش و مسئولیت هستند.

پدافنـد شیـمیـایی
در حوزه صنــعـت

پدافند شیمیایی در حوزه صنعت
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صدام در 31 شــهریورماه 1359 هجری شمســی تهاجم گســترده و سراســری خود را از چند نقطه به خاک جمهوری اســامی ایران آغاز نمود. حاکمان این رژیم با توجه به 
ایدئولوژی حاکم بر ذهن و فکر خود هیچ محدودیت اخاقی و انســانی در راه رســیدن به اهداف خود قائل نبودند و لذا به هر وســیله ای از جمله ســاح های شیمیایی بر علیه 

رزمندگان اسام و مردم غیر نظامی و بی دفاع شهرها و روستاها متوسل می شدند و بارها و بارها از این نوع ساح ها استفاده نموده و هزاران نفر را شهید و یا مصدوم کردند.
رژیم بعث عراق از توانمندی های زیر در استفاده از ساح های شیمیایی برخوردار بود:

1-ایجاد توانایی حفاظت و رفع آلودگی و تامین وسایل حفاظت فردی و یگانی برای کلیه پرسنل خود.
2-ایجاد ساختار و سازمان مناسب برای آفند و پدافند شیمیایی در ارتش خود.

3-داشتن مناسبات تجاری دراز مدت با شوروی سایق که بزرگترین کشور دارنده ساح های شیمیایی محسوب می شد.
4-داشتن مناسبات تجاری با غرب از جمله انگلستان، آلمان و هلند و نیز آمریکا به منظور تامین مواد شیمیایی و تجهیزات پدافندی برای نیل به خودکفایی.

5-در اختیار داشتن انواع تسلیحات و تجهیزات پرتاب مهمات شیمیایی.

با توجه به ســکوت و همچنین حمایت مجامع بین المللی از این رژیم در اســتفاده از ساح های شــیمیایی، حاکمان خودکامه بغداد در هفتم تیرماه 1366 با بمباران شیمیایی 
شــهر سردشــت از توابع آذربایجان غربی، اقدامی فجیح و وحشتناک را در 4 نقطه این شــهر به وجود آوردند. در این حادثه حدود 116 تن شهید و بالغ بر 4000 نفر مصدوم 

شدند.
جمهوری اســامی ایران شــهر سردشــت را نخستین شهر قربانی با ســاح های شــیمیایی در جهان بعد از بمباران هسته ای هیروشیما توســط آمریکائی ها اعام و به همین 

مناسبت روز هشتم تیرماه روز مبارزه با ساح های شیمیایی و میکروبی در کشور نام گذاری گردید.
به همین مناســبت همه ســاله در هفتم تیرماه مردم سردشــت با برگزاری مراســم ویژه یاد و خاطره شهدای مظلوم خود را گرامی داشــته و فرصتی را برای مهمانان خود اعم از 
داخلــی و خارجی راهم می آورند تا با حضور در این مراســم یا ارســال پیام ضمن همدردی با بازمانــدگان این فاجعه، این اقدام ناجوانمردانه را محکوم نمایند. در ســی و دومین 

سالگرد این مراسم، سردار ریاست محترم سازمان پدافند غیر عامل کشور پیامی را صادر که متن پیام بشرح زیر می باشد:
مردم غیور و شهید پرور سردشت

هفتم تیرماه ســال 1366 یادآور بزرگترین جنایات جنگی ضد بشــری بمباران شیمیایی توسط جنگنده های رژیم بعثی صدام به شهر سردشت است که با شهادت بیش از صد 
نفر از مردم مظلوم و بی دفاع این شهرستان مرزی و مصدومیت شیمیایی هزاران نفر از زنان، مردان و کودکان بی گناه این دیار، به عنوان نخستین حمله شیمیایی پس از جنگ 
جهانی اول در تاریخ ثبت شــد. این فاجعه انســانی، سند توحش غرب، نماد حقوق بشر آمریکائی و صحنه رســوایی حامیان دروغین حقوق بشر و انفعال نهادهای بین المللی 

مدعی بشمار می رود.
با گذشت بیش از سه دهه از جنایت شیمیایی رژیم بعثی در سردشت نه تنها فجایع ناشی از این فاجعه غم انگیز التیام نیافته است بلکه آثار مصیبت بار قصور و چشم پوشی 
عامدانه حامیان و پشتیبانان شیمیایی صدام فراموش ناپذیر و امروز در عرصه جنگ های نیابتی و تروریستی نظام سلطه و صهیونیسم و ارتجاع منطقه در عراق، سوریه و یمن، 
فجایع جدیدی علیه بشریت و مردمان مظلوم این کشورها پدید آورده است. سیاست یک بام و دو هوای آمریکا و متحدانش در قبال موضوع ساح های کشتار جمعی در نهایت 

وقاحت و بی شرمی و اهانت به شعور جهانی صورت می پذیرد را می توان تراژدی تلخ تاریخ معاصر قلمداد کرد.
اینجانب ضمن تاکید بر محکومیت این اقدام ســبعانه و مذبوحانه رژیم بعث و سیاســت های دوگانه آمریکا و کشــورهای غربی در اســتفاده از ساح های شیمیایی، یاد و خاطره 
شــهدای مظلوم شــهر سردشت را گرامی داشته و مراتب همدردی عمیق خود را با خانواده معظم شهدا اعام و با دعا برای شفای عاجل جانبازان و مصدومین عزیز این حادثه 

دردناک و عزت و سربلندی برای کشور عزیزمان و آرزوی صحت، سامتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم خامنه ای )مدظلله العالی( را از خداوند منان خواستارم.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور

سرتیپ پاســـدار دکتر غالمرضا جاللی

سردشت، قربانی سالح های شیمیایی
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