
 

 

 

  

  :زیست محیط– بهداشت -  ایمنیماهنامه تخصصی 

 1395 ماه خرداد -32شماره –سال سوم 

  

 .یادرکنی ادرکنیافارس الحجاز ادرکنی، یااباصالح ِ المهدي ادرکنی، یاابالقاسم ِ 

  تجلی طه
  نفس ھای سجاد ، نواھای باقر ، دعاھای صادق

  کس بی کسی ھای شب ھای کاظم

  حبیب رضا و انیس غریب جواد االئمه

  تمنای ھادی ، عزیز دل عسکری ،

  پس نگارا بفرما 

  ..کجایی.. کجایی.. کجایی

  دلم جز ھوایت ھوایی ندارد
  لبم غیر نامت نوایی ندارد

  وضو و اذان و نماز و قنوتم
  بدون والیت بھایی ندارد

  دلی که نشد خانه ی یاس نرگس
  خراب است و ویران صفایی ندارد

  بیا تا جوانم بده رخ نشانم
  ..که این زندگانی وفایی ندارد

  

  

 :در این شماره می خوانیم

 

 

  اصول ایمنی برق
 14آمار برق گرفتگی ایران در 

  سال گذشته

  بدون شرح

فرنگی  گوجه/سیب/هندوانه 
 و گیاه خرفه

  گزارش مصور 

  روز زمین پاك 
 

  
  لحظه اي تفکر              

  قضاوت کار شما نیست
  فضیلت ماه شعبان 

 تصویر آرامش



 

  

  

  

  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
مناسب اجتناب کننداشتھا باشند و از خوردن بموقع و کافی موادغذایی  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

 
ً ھر ساله در ايران بطور متوسط   ۵٠طبق گزارش ھاي حوادث سازمان تامین اجتماعي تقريبا

 ً مرگ، در اثر برق  ٣/١كمتر از كارگر برقكار توسط جريان برق كشته مي شوند كه تقريبا
بوده است و نصف بیشتر اين مرگ ھا از كار كردن در ) ولت ۶٠٠زير ( گرفتگي در ولتاژ پايین 

حوزه ھا يا مدارھاي الكتريكي برق دار بدون حفاظ مناسب روي مي دھد در حالیكه اغلب 
  نیاز به كاركردن در حالت برقدار نبوده است

  اصول ایمنی برق
اصول مھم روش . براي روش كاري خود تصمیم گیري نموده و سپس گام به گام عمل نمايید

خطرات و روش ھا در يك شغل، در يك جلسه توجیھي با سرپرست و ديگر . كار ثبت گردد 
بايد يك جواز كار براي كساني كه در مدارات . كارگران قبل از شروع بكار كردن، مطرح گردد

  .شودتدارك ديده ) اگر يك مدار بايد برق دار كار كند(برق دار كار مي كنند 
  شناسايي خطرات -١

گام ھايي كه مي تواند خطرات برق گرفتگي يا برق . خطرات يك شغل را تجزيه و تحلیل كنید 
  .زدن قوسي را ايجاد كند، شناسايي نمايید

  حداقل ساختن خطرات -٢
ن قسمتھاي برق دار بدون پوشش بي برق سازي تجھیزات يا عايق سازي يا ايزوله كرد

در غیر اين صورت مي بايست تجھیزات حفاظت . بقدري كه فرد نتواند با آنھا تماس بگیريد
  .و ابزار مناسب تھیه كنید ١شخصي

  پیش بیني مشكالت -٣
اگر ھر وسیله اي امكان بد كار كردن را داشته باشد كند، در نتیجه مي تواند سبب بروز 

يد مطمئن بود كه وسايل حفاظت شخصي مناسب و ابزارھاي ھمیشه با. مشكل شود
  .درست براي بدترين حالت استفاده مي شود

  آموزش دادن -۴
بايد مطمئن بود كه ھر فرد يا ھمكاران وي كه با او كار مي كنند، اشخاص ماھر و صالحیت 

  .داري با آموزشھاي اختصاصي در زمینه شغلي مي باشند

  برق دار بودن يا بي برقي
يكي از مھمترين تصمیم ھا در برنامه ريزي يك كاربرقي اين است كه آيا بي برق سازي 

میسر است؟ در صورت وجود اين حالت قسمت ھاي برق داري كه ممكن است بدون 
پوشش باشد و فرد با آن در تماس باشد، بايد داخل يك وضعیت كاري ايمن برقي قرار گیرد، 

ت يا محدوديت ھاي عملیاتي بي برق كردن ايجاد خطرات مگر اين كه به دلیل طراحي تجھیزا
  . كند و يا عملي نمي باشد بدتر و بیشتري را مي

  بي برق سازي -۴
  يك وضعیت كاري ايمني برقي -۴-١

مھمترين اصول ايمني برق، آن است كه فرض كنیم تمام مدارھاي برقي داراي برق مي 
آزمايش ھر مدار و رسانا ھر بار كه فرد .  باشند مگر اينكه فرد مطمئن شود، اين طور نیست

انجمن بین المللي حفاظت در مقابل آتش ، شش گام تا . باشد  با آن كار مي كند الزم مي
  :حصول اطمینان كامل براي شرايط كار ايمن برقي را بصورت زير بیان مي كند

  .براي تجھیزات) برق (شناختن ھمه منابع قدرت  -١
  .، سپس باز كردن وسايل جدا كردني براي ھر منبع قدرتجدا كردن بار جريان -٢
نظارت بر تیغه ھاي وسايل قطع كننده الكتريكي كه كامالً باز باشند و قطع كننده ھاي  -٣

  .مدار از نوع بیرون كشیدني كامالً عقب كشیده شده باشند
  .در مطابقت با يك خط مشي كتبي رسميlockout/tag outاعمال كردن شیوه ھاي  -۴
براي معلوم كردن صحت اينكه وسیله برق دار شده است يا نه انجام آزمايش ھر فاز  -۵

رسانا يا قسمت مدار با يك آشكار ساز ولتاژ قرار داده بطور مناسب ضروري مي باشد در 
ضمن بررسي كردن آشكار ساز ولتاژ قبل و بعد ھر آزمايش الزامیست تا از كار كردن آن 

  .مطمئن گرديم
مانند (ز تماس با ھمه منابع ممكن از ولتاژ ايجاد شده و انرژي الكتريكي ذخیره شده قبل ا -۶

اگر ھاديھا يا قسمتھاي مدار كه برق دار شده . بايد اين منابع به خوبي زمین گردند) خازن ھا
ھستند مي توانند با ديگر ھاديھا يا قسمتھاي مدار در معرض قرار گرفته ،تماس برقرار كنند، 

  .ت وسايل متصل كننده زمین براي جريان جابجا شونده موجود قرار داده شودمي بايس
  فرآيند بي برق سازي -۴-٢

بواسطه نقص . اين فرآيند يك كار برق دار بوده و مي تواند منجر به يك برق زدن قوسي گردد
وسايل ھنگام بي برق سازي، روشھاي توضیح داده شده در زير را در كار كردن در مدارات 

  .ق دار يا نزديك به آن دنبال مي كنیمبر
                    lockout/tag outبرنامه ھاي  -۴-٣

براي تعیین كردن و برچسب زدن منابع انرژي، شناسايي كردن كارگران در معرض خطر،       
بي برق سازي تجھیزات با چه كسي و چگونه، رھا كردن انرژي ذخیره شده ، بازبیني كردن 

ق شده و عدم شروع دوباره، تست كردن ولتاژ، شرايط الزم زمین كردن، تغییرات مدار بي بر
ھاي ديگر در فرآيند كار، يك روش براي موافقت مسیر طي شده  نوبت كار، ھماھنگي با شغل

، بازگشت به كار، و بي lockout/tag outتوسط تمامي پرسنل درگیر، بكاربردن و برداشتن 
     .و تثبیت موقعیت را زير پوشش قرار دھد برق سازي موقت براي آزمايش

برق گرفتگی در ایران / سال گذشتھ ١۴آمار برق گرفتگی ایران در 
   ھمچنان باالست

در کشور ما در یک دهه گذشته افزایش قابل توجه پیدا کرده تعداد برق گرفتگی 
. است ولی در چند سال گذشته از شیب زیاد آن کاسته شده و رو به کاهش است

بیشترین برق گرفتگی در کشور ایران رخ داده است  1392و سال  1389سال 
  .نفر از هموطنان جان خود را از دست داده اند 750که در این دو سال 

ــان   هنــوز  ــه خــاطر عــدم رعایــت مســایل ایمنــی شــاهد از دســت دادن عزیزانم هــم ب
ــایی و    ــود و ایــن در حــالی اســت کــه در کشــورهاي اروپ ــه صــورت ... خــواهیم ب کــه ب

اصولی و فقط توسط متخصصـین برقـی، فعالیـت هـاي برقـی خـود را انجـام مـی دهنـد          
ــایین تـــــــر اســـــــت       ــه مراتـــــــب پـــــ ــن آمـــــــار بـــــ   .ایـــــ

  
از جملـه  . ا شـاهد اینچنـین آمـار بـاالیی هسـتیم     عوامل متعـددي وجـود دارد کـه مـ    

مـوارد مهــم در مــرگ و میــر ناشـی از بــرق گرفتگــی مــی تـوان بــه عــدم حفاظــت    
مناســب تجهیــزات و تاسیســات برقــی، عــدم رعایــت اصــول ایمنــی، اســتفاده غیــر  
مجاز از برق، سرقت سیم و کابل بـرق و همچنـین انجـام امـور برقـی توسـط مـردم        

  .عادي اشاره کرد

  
  

  کاهش حوادث برق گرفتگی پرسنل نیروگاه
  ) نسبت به کل حوادث آمار درصد فراوانی(

  
  

 

٠%

۵%

١٠%

١۵%

٢٠%

١٣٩۴سال١٣٩٣سال

  )سوره مبارکه مائده  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  
 

 .است و زينت سفره، سبزيجات استبراي ھر چیز زينتي ): ع(امام صادق 

 

 

 

    

 

 

 ح ربدون ش 

 

  هندوانه را نباید بالفاصله

  بعد از مصرف غذا مصرف نمود

  .زیرا در هضم غذا اختالل ایجاد می کند 

  بهترین زمان براي مصرف هندوانه

 قبل از غذا است 

  :میان وعده برنده 

  % 27با خوردن روزانه یک عدد سیب  

  .دیابت کاهش می بابداحتمال ابتال به 

 

آیا می دانید روزي سه دانه گوجه فرنگی خام مانند میوه بخورید از 
 بسیاري از سرطان ها پیشگیري می کند

 

 

در ماه  تشنگییا پرپین براي رفع و پیشگیري از   خرفه* .
 رمضان بسیار مفید است

ریزي است و  خوندر مصرف داخلی قطع کننده و بند آورنده  خرفهگیاه  *
 .ي مفید استکبدن براي درمان بیماري هاي همچنین عصاره ساقه و برگ آ

خام و یا پخته همراه  سبزيبه عنوان  «خرفه» همچنین مصرف خوراکی *
و تب استفاده می شود و  اسهالها، قطع  رودهبا پیاز و روغن جهت تقویت 

 مصرف خام برگ و ساقه 

 .مفید است کلیهبراي درد  سرکهو همراه با  ساالدبه صورت  خرفه

 .براي رفع زگیل پوستی استفاده می شود خرفهضماد ریشه  *

و دردهاي میگرنی  سردردبر روي پیشانی سبب از بین رفتن  خرفهضماد  *
 .می شود

د کننده مجاري تنفسی و پایین ی اثر گشاآسماین گیاه در بیماران  *
قلبی و ضد توموري نیز  تقویت عضالترا دارد و خاصیت  قند خونآورنده 

 .در آن دیده شده است

را  معدهو  کبدو  خونمسکن صفرا است و حرارت  خرفهبرگ و ساقه ي  *
تسکین می دهد و براي تسکین حدت تب هاي گرم و صفراوي و تسکین 

 .مفید است دیابترد بیماري عطش و کنترل ترشح ادرار در مو

براي التهاب هاي گرم چشم با مالیدن در محل ملتهب  خرفهاز عصاره  *
  استفاده می 

 



  

   زیست محیط , بهداشت, ایمنی

  محیط زیست
 

 !حمایت از زندگیطبیعت ،  حمایت از

  

 

بین اقشار  زیست محیطیاین شرکت در راستاي ترویج واشاعه فرهنگ 
به مناسبت گرامیداشت روز   مختلف مردم اقدام به اجراي برنامه هاي ذیل

  :ت نموده اس زمین پاك 

  ویژه فرزندان کارکنان : با شعار کودك و محیط زیست  (پرواز بادبادك ها مسابقهبرگزاري

مدیران وهمکاران نیروگاهی  در /با حضور معاونین   17/2/1395مورخ )نیروگاه رامین 
  نفر از شرکت  کنندگان  20راستاي همدلی با طبیعت  واهداي جوایز به 

 ویژه  ) اره زمین را پاك نگه داریمچگونه سی:با موضوع ( برگزاري مسابقه نقاشی

نقاشی دریافتی  در  74اثر برگزیده  از   20و  تقدیر از    فرزندان کارکنان نیروگاه رامین
  مراسم پرواز  باد بادك ها 

بلوار ساحلی –اهواز : مکان (از آثار دریافتی در فضاي آزاد   برپایی نمایشگاه نقاشی )

که عالوه بر بازدید همکاران  همزمان با مسابقه پرواز باد بادك ها )جنب پل طبیعت –) کیانپارس 

نیروگاهی  مورد استقبال  عموم مردم حاضر در پارك قرار گرفت و گامی موثر درجهت فرهنگسازي و آشنایی کودگان 
  .با مسائل زیست محیطی بوده است

    طراحی پوستر و نصب در کلیه تابلو اعالنات  

 عدد نصب در درب ورودي ،کانتین، توربین هال 3(پالکارد نویسی(  

  اطالع رسانی بر روي پورتال نیروگاه  

 ارسال پیامک بر روي تلفن همراه  

  اطالع رسانی هفته زمین پاك  بر روي سیستم حضور و غیاب  نیروگاه  

 

The image part with relationship ID rId52 was not found in the file.

 ........بخوردکاري نکنیم که به قانون زمین بر 

 

 

 

The image part with relationship ID rId48 was not found in the file.

 



    

  لحظه اي تفکر

  انسان هم  می تواند دایره باشد یا خط راست 

  انتخاب با خودمان است تا ابد به دور خود بچرخیم یا تا بینهایت ادامه دهیم 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي ماه شعبان شنبه امتیاز پنج

که در وسایل الشیعه به آن اشاره شده، ماه شعبان، بنا بر آنچه در حدیثی دیگر 
شود، و فرشتگان به  ها زینت بسته می شنبه آن، آسمان در هر پنج«: ماهی است

کس را که در این ایام روزه بدارد، ببخشاي،و  آن! پردازند که پروردگارا دعا می
ارد پس هرکس که در روز اول شعبان دو رکعت نماز گز. دعایش را اجابت فرماي

مرتبه سوره حمد و یکصد مرتبه سوره توحید را بخواند و  و در هر رکعت آن یک
هاي دینی و  بعد از نماز نیز یکصد مرتبه صلوات بفرستد، خداوند تمامی حاجت

 .«فرماید دنیایی او را اجابت می
   !دعاي کمیل را در شب نیمه شعبان فراموش نکنیم

 توصیه به احیاي شب نیمه شعبان

شب نیمه ! یا رسول اهللا: علیه السالم از جانب خداوند متعال پیام آوردجبرئیل 
در این شب می توان با . شعبان را زنده بدار؛ امتت را هم به این کار توصیه کن

اعمال عبادي به خدا نزدیک شد چرا که این شب شبی است بس شریف و 
ا داعٍ إِلَّا استُجِیب لَه و امشب شبی است که لَایدعو فیه: بعد اضافه کرد.ارزشمند

لَا سائلٌ إِلَّا أُعطی و لَا مستَغْفرٌ إِلَّا غُفرَ لَه و لَا تَائب إِلَّا تیب علَیه؛ هر دعایی در آن 
مستجاب است و به درخواست هر نیازمندي پاسخ داده می شود هرکه طلب 

یا رسول اهللا . پذیرفته می شودبخشش کند او را می بخشند و هرکه توبه کند 
                                        . محروم واقعی کسی است که از خیرات این شب محروم بماند

 )8/104وسائل الشیعۀ، (

 دلی با زنده نگهداري شب نیمه شعبان زنده

هرکس که شب عید و شب نیمه شعبان : رسول خدا صلّی اهللا علیه و آله فرمود
یمت قَلْبه یوم تَموت الْقُلُوب قلب او در روزي که قلبها می میرد  ه بدارد لَمرا زند

 )77األعمال، ص ثواب . (مرده نخواهد شد گاه دل نخواهد مرد و هیچ

 برترین شب بعد از شب قدر

امام صادق علیه السالم نقل می کند که از امام باقر علیه السالم در مورد 
هی : امام علیه السالم در پاسخ فرمودند. شعبان سؤال کردند فضلیت شب نیمه

أَفْضَلُ لَیلَۀٍ بعد لَیلَۀِ الْقَدرِ شب نیمه شعبان بعد از شب قدر از ارزشمندترین 
در این شب خداوند متعال فضلش را به بندگانش عطا می کند و آنها را .شبهاست

شب نهایت کوشش خود را به خرج در این . مورد آمرزش ویژه خود قرار می دهد
چرا که در این شب خدا به خودش قسم خورده . دهید تا به خدا نزدیک شوید

. که دست نیازمندي را رد نکند مگر آنکه گناهی را در خواست کرده باشد
 گونه که خداوند شب قدر را براي پیامبر ما صلّی اهللا علیه  همان

 

 

 

 



  

 
 
  

 

 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 
 . گرددماهنامه  ثبت می 

  :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 

  تصویر آرامش 
 سخن آخر

  
پادشاهی جایزه بزرگی براي هنرمندي گذاشت که بتواند به بهترین  

نقاشان بسیاري آثار خود را به قصر .را به تصویر بکشد آرامششکل ، 
خورشید به هنگام غروب ، آن تابلو ها ، تصاویري بودند از . فرستادند

رودهاي آرام ، کودکانی که در چمن می دویدند ، رنگین کمان در 
پادشاه تمام تابلو ها را .آسمان ، و قطرات شبنم بر گلبرگ گل سرخ

، تصویر اولی . بررسی کرد ، اما سرانجام فقط دو اثر را انتخاب کرد
خود منعکس  دریاچه ي آرامی بود که کوههاي عظیم و آسمان آبی را در

در جاي جایش می شد ابرهاي کوچک و سفید را دید، و اگر . کرده بود
دقیق نگاه می کردند، در گوشه ي چپ دریاچه، خانه ي کوچکی قرار 
داشت، پنجره اش باز بود، دود از دودکش آن بر می خواست، که نشان 

هم کوهها را نمایش  تصویر دوم.می داد شام گرم و نرمی آماده است
آسمان . اما کوهها ناهموار بود ، قله ها تیز و دندانه اي بود. می داد

باالي کوهها بطور بیرحمانه اي تاریک بود، و ابرها آبستن آذرخش، 
این تابلو با تابلو هاي دیگري که براي . تگرگ و باران سیل آسا بودند

قتی آدم با دقت اما و.مسابقه فرستاده بودند، هیچ هماهنگی نداشت
به تابلو نگاه می کرد، در بریدگی صخره اي شوم، جوجه پرنده اي را می 

آنجا، در میان غرش وحشیانه ي طوفان ، جوجه گنجشکی ، آرام .دید
پادشاه درباریان را جمع کرد و اعالم کرد که برنده ي جایزه .نشسته بود

آرامش :بعد توضیح داد .تابلو دوم است ،آرامش ي بهترین تصویر
چیزي نیست که در مکانی بی سر و صدا ، بی مشکل و بدون کار سخت 

این است که هنگامیکه شرایط  آرامشیافت شود ، بلکه معناي حقیقی 
  .در قلب ما حفظ شود آرامشختی بر ما می گذرد س

  

  
           

 


