
 

 

  

  :زیست محیط– بهداشت -  ایمنیماهنامه تخصصی 

 1395 ماهاردیبهشت -31شماره –سال سوم 

  

 .از برایش یک معناست گل سرخو  علف هرزکه در باریدنش   باران باش

 

 ستاره اي بدرخشید و ماه مجلس شد

  دل رمیده ما را انیس و مونس شد

                  نگار من که به مکتب نرفت
  و خط ننوشت

  به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

  مبارك باد) ص(بعثت پیامبر اکرم
  

  

 

 :در این شماره می خوانیم

 

 

   آمار حوادث

  نمودارھاي مربوط بھ حوادث 

  
  آشنایی با فواید معجزه آساي 

 آب گوجه فرنگی

  روز زمین پاك

  نقاشیمسابقه 

  جشنواره پرواز بادبادك ها

  
  لحظه اي تفکر              

  روز جهانی کار گر
  فصل دل تکانی

  تغییر استراتژیک فرد کور



 

  

  

  

  سیستم خود بازرسی کارآشنایي با خطرات بھداشتي مشاغل اداري

اند، احتمال دارد بھ دلیل تغییر شرایط متابولیسمی بدن  داری یافتھ ھا یا نوجوانانی کھ در این سن توفیق روزه روزه اولی
اشتھا باشند و از خوردن بموقع و کافی موادغذایی مناسب اجتناب کنند درروزھای اولیھ کم . 

کھ نوجوان در سن رشد است و حتما باید سھ وعده اصلی غذای روزانھ را استفاده کند، بھتر است والدین  بھ جھت آن
 برای سر و سامان دادن بھ برنامھ غذایی او از یک مشاور یا متخصص تغذیھ کمک بگیرند

   محیط زیست , بهداشت, ایمنی

  ایمنی 

  ایمنی حضور ذهن است، و حوادث عدم حضور ذهن

 
 

  آمار حوادث  
اهمیت اساسی آمار از لحاظ پیشگیري از حوادث و ارزیابی میزان تاثیر آن 

شدت  و ,کیفیت  ,آشکار است در حقیقت اطالعات آماري است که  بیانگر تعداد 
. نیز در خصوص ساعات  کارگرانی که در معرض حوادث قرار می گیرند بوده 

مکانها  و قسمتها یی که حوادث بیشتر اتفاق می افتد ,همچنین ساعات 
” اطالعاتی  در دست مسئولین قرار می دهد و بدون این اطالعات  آماري عمال

                        ی شودامکان تعیین اقدامات کنترلی و یا ارزیابی  غیر ممکن م
 

 نگاھي بھ آمار حوادث پرسنلي  نیروگاه 
ــوادث در         ــاهش ح ــت ک ــده جه ــین ش ــداف تعی ــه اه ــه ب ــا توج ب

ــه کــاهش 1394ســال حــوادث پرســنلی در تکــرار و شــدت  موفــق ب
نسبت به سال گذشته شـده ایـم ایـن موفقیـت حاصـل تـالش و کـار        

ــوادث    ــل ح ــه و تحلی ــی ،تجزی ــابی  شنا،1393کارشناس ــی وارزی س
ــک، ــاران و     ریس ــردي پیمانک ــت ف ــزات حفاظ ــژه تجهی ــرل وی کنت

ویرایش دستورالعمل هـاي حفـاظتی، برگـزاري کـالس هـاي آموزشـی       
عمـومی و تخصصـی ایمنـی بیشـتر بـراي پرسـنل فرهنـگ ســازي از        

 HSEو اجـراي ماهنامـه   کتابچـه هـاي آموزشـی     ,طریق چاپ پمفلت 
  .نیروگاه و فعایتهاي فرهنگی دیگر
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شدت حادثھ تكرار حادثھ

  ۴١٣٩نمودارھاي مربوط بھ حوادث پرسنلي نیروگاه در سال

ھاتوزیع حوادث براساس شركت 

  

  توزیع حوادث بر اساس علت حادثھ

  

 حوادث بر اساس زمان حادثھتوزیع تعداد 

   

حادثھ مكان توزیع تعداد حوادث بر اساس
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  )مائده  سوره مبارکه 32آیه )) ( من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً ((
  داده است  هرکس جان یک نفر را نجات دهد مانند آن است که جان همه مردم را نجات

 

 



     

  محیط زیست , بهداشت, ایمنی

  بهداشت  
 

  آیا میدانید مسواک پالستیکی رایج موجب از بین رفتن مینای دندان

 .شود و خمیر حاوی فلوراید موجب پوسیدگی دندان می

 

 

 

    
فرنگی تأثیر   دانید که نوشیدن یک لیوان آب گوجه آیا می

 .زیادی در ارتقای سالمتی دارد
بدون شک در خصوص نوشیدن یک لیوان آب حاوی آب 

زیتون با چند قطره  قاشق روغنلیموترش یا خواص یک 
دانید که  اما آیا می. اید صورت ناشتا زیاد شنیده لیموترش به

فرنگی نیز تأثیر زیادی در ارتقای   نوشیدن یک لیوان آب گوجه
چون با این نوشیدنی میزان زیادی ویتامین و . سالمتی دارد

شود که انرژی و قدرت کافی  مواد معدنی قوی نصیبتان می
  دھد شروع یک روز بانشاط به شما ھدیه میرا برای 

 
 ھای قوی اکسیدان فرنگی منبع آنتی آب گوجه

ھای قوی است که معموالً  اکسیدان فرنگی حاوی آنتی گوجه
. شود ھای الغری گنجانده می در چھارچوب رژیم

ی خون و دفع سمومی که باعث  فرنگی برای تصفیه گوجه
شوند بسیار  می ایجاد التھاب، خستگی و سنگینی در بدن

این نگین سبد سبزیجات قادر است که سوخت . مفید است
  .و ساز بدن را افزایش داده و به چربی سوزی کمک کند

فرنگی در اولین ساعات روز به  مصرف منظم آب گوجه
کند که  ی متنوع و کامل به شما کمک می ھمراه یک صبحانه

 منظورمان این است که. روز با نشاطی را شروع کنید
فرنگی بسنده  شود برای صبحانه به یک لیوان آب گوجه نمی
الزم ھست که در کنار این آب مواد غذایی حاوی فیبر، . کرد

در این صورت به بدنتان . ھا نیز مصرف شود پروتئین و میوه
دھید که تمیز شده و چربی بیشتری  این امکان را می

  .بسوزاند
  
  

 عروقفرنگی و تأثیر آن در قلب و  آب گوجه
فرنگی کمک زیادی به سالمت قلب  باید بدانید که گوجه

ھا و مواد معدنی مفیدی  به خاطر اینکه حاوی آنزیم. کند می
است که کلسترول بد خون را کاھش داده و جریان خون را 

. شود در نتیجه مانع از انسداد شرایین می. دھد بھبود می
ای برای  العاده فرنگی خواص فوق یادتان باشد که آب گوجه
به خاطر اینکه به طور موثری به . افراد مبتال به دیابت دارد
  .کند کنترل قند خون کمک می

 

 

 فرنگی برای تقویت سیستم ایمنی بدن آب گوجه
امکان دارد شما ھم از مشتریان دائم ترکیب آب 

توانید  با این حال می. گرم و لیموترش ناشتا باشید
فرنگی را جایگزین نوشیدنی  ھر از گاھی آب گوجه

این نوشیدنی سالم سیستم . تان بکنید ھمیشگی
کند و قدرت دفاعی  ایمنی بدنتان را تقویت می

نفلوانزا، ھای عفونی، آ بدنتان را در برابر بیماری
فرنگی  گوجه. برد سرماخوردگی و غیره باال می

و ھمچنین  Kو  C،A،B ،Dھای  سرشار از ویتامین
ھای قوی و مواد معدنی موثری مانند  اکسیدان آنتی

پتاسیم، کلسیم، فسفر، آھن، سدیم و آرژنین 
این سبزی پرخاصیت حاوی ترکیبات . است

پولیفنولیک و اسیدھای ارگانیک سالم مانند 
اسیدسیتریک، اسیداگزالیک و اسیدمالیک 

در نتیجه نوشیدن یک لیوان از تمام این . باشد می
تان را قوی و شما را در برابر  خواص سیستم ایمنی

  .سازد ھا ایمن می بیماری
  

  فرنگی مفید برای پوست آب گوجه
فرنگی بھترین  ی یک لیوان آب گوجه نوشیدن روزانه

به خاطر اینکه . ی پوست است درمان و زیباکننده
این ترکیب . باشد سرشار از لیکوپن می

ھای آزاد مقابله کرده و  اکسیدانی با رادیکال آنتی
. اندازد پیری پوست و چین و چروک را به تعویق می

فرنگی باعث سالمت و نرمی پوستتان  آب گوجه
فراموش نکنید که پوست باید از درون . شود می

وه بر این الزم عال. تغذیه و ویتامین رسانی شود
است که روزانه کرم مرطوب کننده و ضدآفتاب نیز 

  بزنید

  

 گیفرن گوجه آساي آب   خواص معجزه آشنایی با



  

   زیست محیط , بهداشت, ایمنی

  محیط زیست
 

 !همراه با طبیعت ، همگام با سالمتی

  

 

اردیبهشت در  2آوریل مصادف با  22روز جهانی زمین پاك هر ساله در 
تمام دنیا برگزار و به همه مردم روي زمین یادآوري می شود که نباید 

  .را فراموش کنند و به فکر حفظ آن باشند "زمین"سیاره خود 

و  این روز به منظور ایجاد آگاهی جهانی و نیز سپاسگزاري از مواهب زمین
منابع و ذخایر طبیعی آن است که از سوي سازمان ملل متحد نیز هر سال 

 .طبق مراسم ویژه اي در سراسر جهان برگزار می شود

روز زمین پاك مناسبت ساالنه اي است که با هدف افزایش آگاهی و تجلیل 
، جان مک 1969در سال . از محیط زیست کره زمین نامگذاري شده است

غ دینی مستقل و عالقمند به عرصه دین، علم و صلح، مونل فرزند یک مبل
ایده برگزاري یک روز جهانی به نام روز زمین پاك را در همایش یونسکو 

درباره محیط زیست مطرح کرد و در همان سال پرچم زمین پاك را 
 .طراحی کرد

  :لذا برنامه هاي نیروگاه رامین در این راستا شامل 

  مسابقه نقاشی

   ه سیاره زمین را پاک نگه داریمچگون: باموضوع 

  )ویژه فرزندان کارکنان نیروگاه رامین ( 

   ١۴/٢/١٣٩۵: آخرین مھلت ارسال آثار 

نفر از برندگان این مسابقه جوایزي به رسم  20به 
  .یادبود اهداء می شود

 

 ........که به قانون زمین بر بخورد کاري نکنیم

 

                      محیطی و ایجاد شور و نشاطافزایش فرهنگ زیست 
  در بین خانواده ها

تعلیم مفاهیم اساسی محیط زیست و افزایش عالقه مندي و 
  در گروه هاي اجتماعی مشارکت کودکان همکاران 

  ایش بهداشت روانی بین خانواده هاافز

افزایش خالقیت و ابتکار و به تصویر کشیدن مسائل زیست 
  ودکان همکاران در مسابقه نقاشیمحیطی توسط ک

 

  فراخوان شرکت 
 ...... در مراسم پرواز بادبادك ها

 :اهداف برنامه 

  پرواز بادبادك هامسابقه 

  )با شعار کودك و محیط زیست ( 

  )ویژه فرزندان کارکنان نیروگاه رامین ( 

  18ساعت  17/2/1395–جمعه : زمان 

 –) کیانپارس ( بلوار ساحلی –اهواز : مکان 
  جنب پل طبیعت



  لحظه اي تفکر

  عرقِ جبین می ریخت و در کشتزار کار می کرد تا کارگران برخود ببالند) ع(حضرت علی

  که رهبر آزاده شان نیز بر کارگري افتخار میکرد 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند

  زیرا چرخش دست و بازوي آنها باعث

  چرخش چرخه هاي زندگی جامعه  

  و امتداد رگه هاي حیات 

  در مجاري هستی است

  خجسته باد روز جهانی کار و کارگر

 

 



  

 
 
  

 

 دعوت  به همکاري

بدینوسیله  از عالقمندان دعوت بعمل آید درجهت غنی کردن  
مقاله  ,بهداشتی و زیست محیطی  ,چنانچه در زمینه مسائل ایمنی 

و مطالب  کاربردي  دارا می باشند با ذکر نام نویسنده در 
 . ماهنامه  ثبت می گردد

  :محورهاي  مطالب ارسالی 
  مسائل ومشکالت  ایمنی در محیط کار

  مسائل  و معضالت  زیست محیطی  محیط پیرامون 
  مسائل  و دغدغه هاي بهداشتی و سالمتی 

  

 

 HSEراههاي ارتباطی با گروه 
   4442-4417:تلفن داخلی

  و                                         
  طریق سیستم پیام اتوماسیون اداري از          

 منتظر پیشنهادات  و انتقادات شما هستیم 

 .....تغییر استراتژیک مرد کور
 سخن آخر

  
ساختمانی نشسته و کاله و تابلویی را در کنار هاي  روزي مرد کوري روي پله 

 من کور هستم لطفا کمک کنید: پایش قرار داده بود روي تابلو خوانده میشد

روزنامه نگارخالقی از کنار او میگذشت نگاهی به او انداخت فقط چند سکه  .
او چند سکه داخل کاله انداخت و بدون اینکه از مرد کور .کاله بود د ر داخل

تابلوي او را برداشت ان را برگرداند و اعالن دیگري روي ان .بگیرداجازه 
عصر انروز روز نامه . نوشت و تابلو را کنار پاي او گذاشت و انجا را ترك کرد

نگار به ان محل برگشت و متوجه شد که کاله مرد کور پر از سکه و اسکناس 
است اگر او شده است مرد کور از صداي قدمهاي او خبرنگار را شناخت و خو

همان کسی است که ان تابلو را نوشته بگوید ،که بر روي ان چه نوشته 
چیز خاص و مهمی نبود،من فقط نوشته شما را :است؟روزنامه نگار جواب داد

مرد کور . به شکل دیگري نوشتم و لبخندي زد و به راه خود ادامه داد
  :انده میشدهیچوقت ندانست که او چه نوشته است ولی روي تابلوي او خو

  !!!!! امروز بهار است، ولی من نمیتوانم آنرا ببینم

وقتی کارتان را نمیتوانید پیش ببرید استراتژي خود را تغییر بدهید 
خواهید دید بهترینها ممکن خواهد شد باور داشته باشید هر تغییر 

  .بهترین چیز براي زندگی است

روحتان مایه حتی براي کوچکترین اعمالتان از دل،فکر،هوش و 
  ! بگذارید این رمز موفقیت است

پس آنکه به نوشیدن مقدار کمی از آن اکتفا کرد نجات می یابد، و آنکه در 
 …غرق شد هالك می شود شیرینی آن

  

             


