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  ....پروردگارا

 .بی تو هر لحظه مر ا  بیم فرو ریختن است ،مثل شهري که بر روي گسل زلزله هاست

 :در این شماره می خوانیم

 

 

  ایمنی هیدروژن
  مقاله برگزیده 

 

تابستان، فرصت خوبی 
براي مسافرت خانواده ها 

  .است

  گزارش مصور 

  هفته محیط زیست
 

  
  لحظه اي تفکر              

  تجربه 
  فرداهاي زیادي در کار نیست 

 تخته سنگ

 گاهی اوقات کافیه مثل پرندگان کوچک ،

 از قید اسارتهاي نفس درون وبیرون 

 به زیر سایه بان

پناه ببریم وگسترده عرش الهی    

 روح و دلمان را صفا دهیم 

 گاهی اوقات کافیه

از یک زاویه دیگه به خدا توکل کنیم   

و   

 شکرش رو به جا بیاریم 

 

 

 

 



 

  

  

  

  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
کافی موادغذایی مناسب اجتناب کننداشتھا باشند و از خوردن بموقع و  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 

 

  ذهن ایمنی حضور ذهن است، و حوادث عدم حضور

  
 ایمنی هیدروژن

ارزشمندي درباره اولویتهایی که باید در دستورالعملها، اصول و اقدامات اتفاقات پیش آمده در گذشته نگاه 
حادثه ناگوار ناشی از هیدروژن در سال  96مطالعه اي بر روي . پیشنهادي در نظر گرفته شود را ارائه می دهد

.انجام و علتهاي حادثه بررسی شده اند 1974   
حوادث ناگوار % 26اعث بضاي کار تفادر دسته بندي که بر اساس خطاهاي انسانی انجام گرفته، نقص عملیاتی یا 

بوده که شامل شرایط کاري ناقص در حین نصب، تعمیر، سوارکردن و تمیزکاري بوده و عدم آموزش، یا نبود 
حوادث ناگوار بوده که شامل % 25 ث نقص دستورالعملها باع. ثر استدستورالعملهاي خاص و یا هر دو نیز مو

حوادث ناگوار می % 22نقص در طراحی باعث . رفتار خالف دستورالعملها یا نبود دستورالعمل مناسب می باشد
شود که شامل طراحی هاي نامناسب سیستم و اجزاء آن مانند عدم تخمین فشار و خستگی، اشتباه در انتخاب 

اشتباهات در طرح و برنامه ریزي مثل اشتباه در طراحی . است...) ی و مثل خطاهاي دفتري در نقشه کش(مواد 
 .حوادث ناگوار بوده است% 14آزمایش یا مطالعه خطر در مرحله طراحی باعث 

حوادث ناگوار % 8. تقسیم بندي دیگر بر اساس نقص عملیات، عیوب مواد، عدم سازگاري و آلودگی مواد می باشد
به خاطر استفاده % 1به خاطر ناسازگاري مواد و % 3خاطر عیب مواد و تجهیزات، به % 3به خاطر نقص عملیات، 

  .از تجهیزات آلوده بوده است
. آن مربوط به دو طبقه اول که شامل دستورالعملهاست% 51حوادث ناگوار را شامل می شود که % 87دسته اول 

پس . طراحی و برنامه ریزي می گرددحوادث ناگوار را شامل می شود که شامل % 36سومین و چهارمین طبقه 
در این مطالعه اعالم شده .این چهارطبقه سهم عمده حوادث ناگوار را داشته و شامل خطاهاي انسانی می باشند

  .حوادث مربوط آلوده شدن سیستم به هواست% 21حوادث مربوط به شیرها و % 20که 
 :طراحی و پروسه سیستم هاي هیدروژن عبارتند در) از لحاظ ایمنی(آمار فوق بیان می کند که دو هدف عمده 

  .حداقل کردن احتمال خطاي انسانی) 1
  .ایجاد سیستمی که ظرفیت مقابله با خطاهاي انسانی را براي ایمن ماندن پروسه داشته باشد) 2
  :آماده شدن در برابر خطرات -2-1-3

عبارتند از حذف، پیشگیري، دوري کردن، روشهاي مختلفی براي آماده شدن در برابر خطرات وجود دارد که 
  .در زیر مثالهایی از هر روش بیان می گردد. کنترل کردن و صرف نظر کردن

Eliminate : این ) مانند آنچه در مورد هیدروژن است(انتخاب اول در برخورد با خطر حذف آن می باشد اما
بعنوان یک سوخت با ارزش تلقی می شود خواص هیدروژن به گونه اي است که . روش همیشه امکان پذیر نیست

حذف خطر با (به همین دلیل ممکن است گاز دیگري به جاي هیدروژن ترجیح داده شود. که خطرناك نیز است
  ).حذف هیدروژن

Prevent :استفاده از ماده اي . اگر نتوانیم خطر را حذف کنیم ممکن است بتوانیم از وقوع آن پیشگیري کنیم
نگردد می تواند مثالی از پیشگیري در مقابل خطر خشک شدن ) شکننده(ژن، خشک که در مقابل هیدرو

در این مثال در مقایسه با روش قبل از هیدروژن استفاده می شود ولی از ماده اي که در مقابل . هیدروژن باشد
  .آن خشک شود استفاده نمی گردد

Avoid :ته باشد، دوري کردن از امکان برخورد با در شرایطی که امکان حذف یا پیشگیري از خطر وجود نداش
محدودیت تماس افراد با خطر از جهت مدت زمان تماس و تعداد افراد در تماس مثالی از . خطر توصیه می شود

  .روش دور کردن از خطر می باشد
Control :ي و کنترل عناصر خطر معموال بر حذف، پیشگیر. اغلب تنها راه مقابله با خطر، کنترل آن می باشد

  .اعمال محدودیت فشار یا دبی در عملیات مثالی از کنترل خطر است. دوري کردن از خطر ترجیح داده می شود
Ignore : وقتی که با بررسی (اگر پیامد خطر ناچیز و قابل تحمل باشد، در این شرایط می توان خطر را پذیرفت

  ).دقیق شرایط خطر و پیامد آن توجیه پذیر باشد
  کردن شدت پیامد خطرحداقل  -1-4-٢

یک قاعده مهم در کاربرد ایمنی هیدروژن، عملیات و طراحی مناسب براي حداقل کردن شدت پیامد حوادث 
  :ناگوار است که به روشهاي مختلفی این کار انجام می شود

  .حداقل کردن مقدار هیدروژن که نگهداري و یا درگیر عملیات می شود -
  .د کننده ها و مواد و تجهیزات خطرناكایزوله کردن هیدروژن از اکسی -
جداسازي افراد و تأسیسات از مکانهایی که قابلیت آتش گیري، انفجار و ترکش ناشی از آن که در اثر عیب -

  .تجهیزات یا سیستم هاي ذخیره هیدروژن ایجاد می شود
  .قرار دادن سیستم هاي هیدروژن یا ونت در باالي تأسیسات -
زیر سقف ها، در تجهیزات مستقر در (اکسید کننده و تجمع در فضاهاي محدود /هیدروژنجلوگیري از اختالط  -

  ).اتاقک کوچک یا کابینت ها یا تجهیزاتی که پوشیده شده اند

مقاله برگزیده اولین همایش ملی محیط زیست با 
 H.S.Eرویکرد مدیریت یکپارچه 

  

  

   

 

  )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

 

  چکیده  
کشـور می باشدکه  ) بخاري( نیـروگاه حرارتی رامیـن از بزرگترین نیروگاه هاي حرارتی 

نیروگاه . با هدف تامین برق استان خوزستان و شبکه سراسري احداث گردیده است
نه کارون و شهـر مسجدسلیمان و در مجاورت رودخا –جاده اهواز  20رامین در کیلومتر 

مگاواتی و  305واحد  4( واحد  6این نیـروگاه با . ویس در شمال شرقی اهـواز قرار دارد
 کار با مرتبط حوادث.مگاوات است 1850داراي توان تولیدي ) مگـاواتی  315واحد  2

 هزینه زمانو اتالف چنین هم و زیست محیط انسان، به خسارت موجب است ممکن

 ایجاد زیست محیط و ایمنى بهداشت، مدیریت سیستم حوادث، کاهش منظور به .گردد

 هاى پیامد و حوادث کاهش بر HSE مدیریتى تشکیل امور تاثیر مطالعه دراین .گردید

نیروگاه (شرکت مدیریت تولید برق اهواز  در ایمنى هاىعملکردى شاخص و آن از حاصل
 فرم از استفاده با حوادث سوابق مطالعه، این در.گرفت قرار بررسى مورد) رامین

بر اساس دستورالعمل اقدامات    C-EN-F-W-09-04 با شماره کد  حادثه گزارش
 سالیانه میانگین سپس.سال جمع آوري گردید 6در طول  حوادث پرسنلی شرکت

 .گردید وگزارش محاسبه ایمنى عملکرد هاى شاخص و آن هاى پیامد و حوادث

 عملکرد هاى شاخص و آن هاى پیامد و حوادث بر تشکیل این امور تاثیر سپس

مقایسه گردیدو نتایج مطالعه  HSEامور  استقرار از سااهاي قبا و بعد  ایمنى،در
روند  1394تا سال   HSEزمان استقرار امور 1391از سال  ASRشاخصنشان دادکه

 گذشت زمان با AFRشاخص  کلى طور به و کاهشی  و رو به بهبودي را داشته است ،

 92درسال  AFRاما شاخص   .کاهش چشم گیري داشته است HSEاستقرار امور  
افزایش جزیی راداشته ولی با گذشت زمان استقرار سیستم شاخص  91نسبت به سال 

  تکرار حادثه نیز روند کاهشی را  داشته است
 نیروگاه،حوادث ،ایمنی،پیامد:کلمات کلیدي



     

  محیط زیست , بهداشت, ایمنی

  بهداشت  
 

  .از نشستن کودکان در صندلی جلوی اتومبیل جلوگیری نمایید

 

 

 

    

 

 

  .تابستان، فرصت خوبی براي مسافرت خانواده ها است 

 اگر شما تصمیم به سفر گرفته اید، بهتر است به این نکته ها توجه کنید 

 

 در این . ي سفرتان را تنظیم کنید قبل از مسافرت، برنامه
هاي مورد بازدید، آب و  مکانمدت زمان مسافرت، : برنامه

 .هواي مقصد و مسیر سفر را دقیق مشخص کنید
  بیش از ترك منزل، یک بار دیگر وسایل مورد نیاز سفر را

ي وسایل مورد  براي اطمینان از این که همه(بازبینی کنید 
نیاز را برداشته اید از قبل فهرستی از آنها را تهیه و از 

 .)کنید بردن وسایل غیرضروري، خودداري
 اگر با وسایل . با نام خداوند بزرگ، سفرتان را آغاز کنید

ي عمومی مسافرت می کنید، به موقع خانواده را به  نقلیه
چنانچه با خودرو . برسانید) ترمینال(پایانه مسافربري 

روید آن را از لحاظ فنی به طور کامل  شخصی به سفر می
 .ها را برطرف کنید بازدید و عیب

  مسافرت، غذا و نوشیدنی کمتر بخورید و در شب قبل از
 .طول سفر نیز شکم خود را سبک نگاه دارید

  از کافی بودن سوخت خودرویتان تا رسیدن به نخستین
از حمل سوخت اضافی . جایگاه سوختگیري، مطمئن شوید

 در صندوق عقب، جدا خودداري کنید

 اگر . نکنیداید رانندگی  در زمانی که ناراحت و خسته
خواب آلوده هستید، خودرو خود را در محل مناسبی 

 .نگه دارید و استراحت کنید
   اگر شرایط جسمی و روحی خاصی دارید یا به بیماري

ي مسافرت با پزشک  ي نحوه مبتال هستید، حتما درباره
 .خود، مشورت کنید

  همیشه توجه داشته باشید که کودکان نسبت به
بنابراین . ترند ط جدید، حساستغییر آب و هوا و محی

 .در طول سفر به کودکان، توجه بیشتري داشته باشید
  آب و غذاي کافی به همراه داشته باشید و تا حد

ممکن در طول سفر، غذا را براي مصرف یک وعده، 
در صورت باقی ماندن غذا، آن را در ظرف . تهیه کنید

 .هاي سربسته و درمکان سرد، نگه داري کنید
 ها و  بین راه مجبور به خوردن غذا در رستوران اگر در

ها هستید، از تهیه ي بهداشتی غذا  اغذیه فروشی
در غیر این صورت از مصرف در مکان . مطمئن شوید

 .هاي غیربهداشتی حتما پرهیز کنید
  در صورتی که . از آب آشامیدنی سالم استفاده کنید

د از سالم بودن آب مصرفی خود اطمینان ندارید، بای
  آن را بجوشانید و سپس مصرف کنید

 12 - ي غذا و میوه، نکته هاي بهداشتی را  در تهیه
  .رعایت کنید

 سایت مهندسی بهداشت محیط : منبع                                                   

 

 شوخی بهداشت محیطی



  

   زیست محیط , بهداشت, ایمنی

  محیط زیست
 

  

 .ب و مواد اسیدی جزء رباله ھای خطرناک ھستند ریھا به دلیل داشتن سرآیا می دانید باط
  

 

  

 

 گرامیداشت هفته محیط زیست به روایت تصویر

 

 

 

  

 توزیع در بین همکارانکتاب  زیست محیطی  جهت چاپ  و انتخاب 



    

  لحظه اي تفکر

 قدرت شخصی عبارتست از توانایی ایستادن روي دوپاي خود و داشتن لبخندي بر لب

  ماندن در میان دنیایی که میلیونها شیوه و راه براي خرد کردن و شکست شما در سر داردو بودن و 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ......)تجربه(زنگ تفریح 

تصمیم گرفت زیر . کاله فروشی روزي از جنگلی می گذشت
لذا کاله ها را کنار گذاشت و . درخت مدتی استراحت کند

باالي . ها نیست وقتی بیدار شد متوجه شد که کاله . خوابید
تعدادي میمون را دید که کاله ها را . سرش را نگاه کرد 

در . فکر کرد که چگونه کاله ها را پس بگیرد. برداشته اند
حال فکر کردن سرش را خاراند و دید که میمون ها همین کار 

او کاله را ازسرش برداشت و دید که میمون ها هم . را کردند
که کاله خود را روي ... ش رسیدبه فکر. از او تقلید کردند

میمونها هم کالهها را . لذا این کار را کرد. زمین پرت کند
او همه کاله ها را جمع کرد و روانه . بطرف زمین پرت کردند

 .شهر شد

پدر بزرگ این داستان . سالهاي بعد نوه او هم کاله فروش شد
را براي نوه اش تعریف کرد و تاکید کرد که اگر چنین وضعی 

یک روز که او از همان . برایش پیش آمد چگونه برخورد کند
جنگل گذشت در زیر درختی استراحت کرد و همان قضیه 

میمون . او شروع به خاراندن سرش کرد. برایش اتفاق افتاد
میمون ها ,او کالهش را برداشت. ها هم همان کار را کردند

. نداختنهایتا کالهش را بر روي زمین ا. هم این کار را کردند
یکی از میمون ها از درخت . ولی میمون ها این کار را نکردند

پایین آمد و کاله را از روي زمین برداشت و سریع به باالي 
: وقتی تعجب او را دیدند یکی از میمونها گفت . درخت رفت 

  ... نکنه فکر می کنی فقط خودت پدر بزرگ داري ،

  و تمام میمونها بشدت با هم خندیدند 

  

 

کیلوگرم گاز دي اکسید کربن را در یکسال جذب  22تنهایی من به 
 میکنم؛

  :تنها و همه آن چیزي که از شما می خواهم آن است که 

  "اجازه دهید زنده بمانم  "

  ] درختشما دوستدار [ 

 



  

 
 
  

 

 دعوت  به همکاري

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

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

  ....سنگتخته  
 سخن آخر

  
  در زمان هاي گذشته ، پادشاهی تخته سنگی را در وسط جاده قرار داد

 .ردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کردو براي اینکه عکس العمل م
 بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت از کنار تخته سنگ

  .می گذشتند 

حاکم  .بسیاري هم غرولند می کردند که این چه شهري است که نظم ندارد
 این شهر

 ....عجب مرد بی عرضه اي است و 

 .وسط جاده بر نمی داشتبا وجود این هیچ کس تخته سنگ را از 
نزدیک غروب، یک روستایی که پشتش بار میوه و سبزیجات بود، نزدیک 

 .سنگ شد
بارهایش را زمین گذاشت و با هر زحمتی بود تخته سنگ را از وسط جاده 

  برداشت

 .و آن را کناري قرار داد
 ناگهان کیسه اي را دید که زیر تخته سنگ قرار داده شده بود،

 .کرد و داخل آن سکه هاي طال و یک یادداشت پیدا کرد کیسه را باز 
 : پادشاه در آن نوشته بود

 ."هر سد و مانعی می تواند یک شانس براي تغییر زندگی انسان باشد "

.  

  

  
           

زندگی ما در دست خداست و هر وقت او بخواهد ما را 
 وارد جهان میکند

  و هر زمان که مایل باشد از این جهان می برد؛

و به ما نه اختیار داده شده که به این جهان بیاییم نه از 
  ...اینجا برویم 

        زندگی به منزله سرمایه اي ست که خداوند به ما 
  می دهد

و ما فقط از سود این سرمایه میتوانیم استفاده نماییم 
  نه از خود آن؛

  .براي اینکه خود سرمایه به ما تعلق ندارد

 


