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 مهر  7
 روز ایمنی و آتش نشانی

 

 فصلی آلرژيمقابله با 
 همزمان با رسیدن 

 فصل پاییز 

 

 
  لحظه اي تفکر              

چکیده تصویري  روز ایمنی 
 وآتش نشانی در نیروگاه رامین

گیر کردن دست پسر بچه در 
 گلدان 

 بیایید در ماه محرم اگر زنجیر میزنیم 

 قبل از آن زنجیر غفلت از پاي خود باز کرده باشیم 

 اگر که سینه میزنیم 

قبل از آن سینه دردمندي را از غم و آه پاك کرده 
 باشیم 

 خوب است اگر اشکی میریزیم 

باشیمقبل از آن اشک از چهره ي مظلومی پاك کرده   

اگر نداي دادخواهی وامر به معروف وعدل وعدالت 
 سر می دهیم

قبل از آن حقی را ادا کرده باشیم ودینی برگردن 
نداشته باشیم و مروت ومردانگی رادر عمل و رفتار 

.وگفتارمان تعبیر کرده باشیم . 

ایام سوگواري شهادت سید وساالرشهیدان،حضرت 
دشت  وبزرگ علمدار وپرچمدار) ع(امام حسین  

ویاران با وفاي ) ع(کربال،حضرت ابوالفضل العباس
 صحراي نینوا بر مسلمانان و آزادگان جهان که

 سیره آن امام عزیز الگوي آنان است،تسلیت باد
 

 

 



 

 

 

 سیستم خود بازرسی کارآشنایي با خطرات بھداشتي مشاغل اداري

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

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

عالوه بر شروع مصرف دارو، متخصصان آمریکایی ١٠  راھکار را برای کاھش شدت آلرژی ھای فصلی ارائه کرده اند 
 :که به قرار زیر است

  محیط زیست , بهداشت, ایمنی
 ایمنی 

 

 ایمنی حضور ذهن است، و حوادث عدم حضور ذهن

 

  )سوره مبارکه مائده  32آیه )) ( من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً ((
داده  هرکس جان یک نفر را نجات دهد مانند آن است که جان همه مردم را نجات

 
 
 
 
 
 

و آتش نشانی نامگذاري شده  به نام روز ایمنیکه هفتم مهرماه 
در واقع این روز بهانه اي است تا به گرامیداشت انسان هایی . است

از جان و آسایش خود در راه حفظ جان و آسایش ما می بپردازیم که 
گذرند تا بتوانیم درامنیت زندگی کنیم،آن عزیزانی که که بدون هیچ 
ترس و واهمه اي به عنوان فرشتگان نجات به دل حادثه می روند تا 
جان انسانی را نجات دهند که متاسفانه در بعضی از موارد ما شاهد 

سانها ،جان آنها به خطر می افتد هستیم که براي نجات جان ان
 .همانهائی که شبانه روز در گرما و سرما مشغول خدمت هستند.

ــذا در     ــعه دارد،ل ــا توس ــاتنگی ب ــه تنگ ــی رابط ــرفت ایمن ســطح پیش
ــردن    ــا، حــداکثر ک ــت ه ــی از اهــداف دول کشــورهاي پیشــرفته، یک

 .سطح پوشش ایمنی براي دست یابی به حداکثر توسعه است
ــذارى ــدف از نامگ ــش    ه ــى و آت ــی ایمن ــوان روز مل ــه عن ــن روز ب ای

 .نشانى، تبدیل ایمنى در کشور به یک فرهنگ است
 
 
 
 
 
 

در  H.S.Eبه همین مناسبت سمینارتخصصی و نمایشگاه 
سالن آمفی تئاتر نیروگاه برگزار گردید و به نفرات 
برترایمنی قسمت هاي مختلف شرکت وپرسنل برتر آتش 

و تالش  نشانی با اهدائ لوح تقدیر وکارت هدیه از زحمات
  بعمل آمدتقدیر آنهاشبانه روزي 

. 
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 H.S.Eسمینار و نمایشگاه  تخصصی 

سخنرانی مدیرعامل محترم نیروگاه 
 در روز ایمنی و آتش نشانی

، حـوادث  H.S.Eارائه گـزارش عملکـرد   
بررسی تاثیر استقرار پرسنلی و ارائه مقاله 

بر بهبود شاخصـهاي عملکـردى    HSEامور
 نیروگاه H.S.Eتوسط مدیر امور ایمنی

 

بر بهبود شاخصهاي عملکردى  HSEبررسی تاثیر استقرار امورالزم به ذکر است مقاله تخصصی 
در دانشگاه تهران   HSEتیرماه در همایش ملی محیطزیست با رویکرد  28و 27مورخ  ایمنی

 .ارائه شده است
 )HSE(این مطالعه به بررسى تاثیر استقرارامور مدیریت بهداشت، ایمنى و محیط زیست

بر کاهش حوادث و پیامد هاى حاصل از آن وشاخص هاى عملکردى ایمنى در طول مدت 
نیروگاه رامین واقع دراستان -در شرکت مدیریت تولید برق اهواز) 94الی 89(سال 6

می  FSIوFR، SRمتغیر ها و شاخص هاى مورد مطالعه شامل،  .پرداخته استخوزستان 
ستقرارامور مدیریت بهداشت، ایمنى و محیط داد که با ا نتایج مطالعه نشان.باشند 
 .و پیامد هاى حوادث باشدت هاى مختلف کاهش یافته اندFSIشاخص ) HSE(زیست

در این مطالعه با توجه به نتایج به دست آمده، به دلیل این که با گذشت سابق استقرار 
ت این ارایه کل خدمات در سال هاى مورد مطالعه و این که با گذش HSEامور مدیریت 

سال ها، میزان حوادث و پیامد هاى حاصل از آن و شاخص هاى عملکرد ایمنى در هر 
مى تواند  HSEسال کمتر از سال قبل شده است مى توان ذکر کرد که امور مدیریت 

عملکرد مطلوب وضعیت ایمنى را تضمین مى کند و تاثیر مثبتى روى حوادث و پیامد 
در این مطالعه که با هدف بررسى تاثیر .داردهاى حاصل از آن و شاخص هاى ایمنى 

استقرار استقرار امور مدیریت یکپارچه ایمنى و بهداشت و محیط زیست بر حوادث و 
پیامد هاى حاصل از آن و شاخص هاى ایمنى انجام شده است، مشخص شد که با استقرار 

هاى  یامدسیستم مذکور، به طور سالیانه شاخص هاى عملکردى ایمنى میزان حوادث و پ
حاصل از آن و زمان اتالف شده در اثر حوادث کاهش مى یابد و این سیستم ها هم از نظر 
اقتصادى با کاهش روزهاى تلف شده و هزینه غرامت و هم از نظر ایمنى و سالمت 

 .کارگران مى تواند به کارگر و کارفرما کمک کند
 



 تواند  سازی کنید چرا که این غبارھا می تواند محل تجمع گرد وغبار و خاک در طول فصل زمستان باشند پاک می 

 محیط زیست , بهداشت, ایمنی

د و  ا ی ز ا ب را  ود  ت  ال س دی  د ه   ا گ آ

 

 

 

  

 

 

 
 فصلی ھمزمان با رسیدن فصل پاییز آلرژیمقابله با 

زل و در فصل پاییز فصل مهمی براي شروع کار و تحصیل در بیرون رفتن از من

 

 هاي پاییزه را بدون دارو کنید حساسیت
 

ها با توجه به پرزهایی که روي پوست دارند عامل حمل  بعضی میوه

 .عالئم آلرژیک را تشدید کنند



  

  زیست محیط , بهداشت, ایمنی

 محیط زیست
 

 

 ھر قدر به طبیعت نزدیک شوی،زندگانی شایسته تری خواھی داشت 
 

 

 

 :چکیده 

 گیرد امروزه روشهاي متفاوتی براي تولید برق مورد استفاده قرار می
 حرارتی توسط نیروگاههاي کشور برق تولید سهم بیشترینکه از این میان 

از مهمترین عوامل انتخاب نوع روش تولید، شرایط  .گیرد می انجام بخار
عوامل اقتصادي و مسایل زیست محیطی ،  جغرافیایی و اقلیمی منطقه

با توجه به وضعیت زیست محیطی جهانی و امروزه  . مربوطه می باشد 
ت قابل توجه بخش انرژي بر آن، گرایش عمومی به سمت کاربرد اثرا

در همین . آلودگی کمتر است  با روشهاي با کارایی باالتر و تولید برق
راستا سازمان حفاظت محیط زیست کشور الزامات و استانداردهایی را 

) ب(تعریف و صنایع را ملزم به اجراي آنها نموده است از جمله بند 
مه پنجم توسعه مبتنی بر الزام واحدهاي صنعتی به برنا 192ماده 

خوداظهاري در پایش آلودگی و نصب سیستم هاي پایش لحظه اي و 
 ).آنالین(مداوم 

نیروگاه حرارتی رامین طی فرایند تولید برق انواع آلودگی هاي هوا، 
قوانین و تحقق  آب ،خاك را تولید و وارد محیط می کند ، لذا به منظور

طرح کنترل و پایش زیست محیطی در نیروگاه ق الذکر فو الزامات
بهبود وضعیت اختیار مسئولین براي  دراطالعات الزم  ددوین تا بتوانت

از مهمترین اقدامات اجراي پروژه خرید و . قرار دهد  زیست محیطی
پساب  به منظور کنترل و پایش  آناالیزرهاي مانیتورینگ آنالیننصب 

وکدورت  Oil,COD,PH,ECد در پساب شامل پارامترهاي آالینده موجو
 بود که براي اولین بار درسطح نیروگاههاي کشور تعریف و اجرا گردید

طرح کنترل و پایش زیسن محیطی در نیروگاه رامین  :عنوان مقاله 
 با معرفی آناالیزرهاي آنالین پساب

 ویدا صادقی دهکردي:ارائه دهنده 

۲

تصاویر آناالیزر هاي آنالین پارامترهاي پساب

 

  

 

 

مکان نصب آناالیزرهاي آنالین پساب  

 

 



  

 HSE سمینار

 . تمام افکار خود را روي کاري که دارید انجام می دهید متمرکز کنید

 )گراهام بل. (پرتوهاي خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند

 

 

 
 در دفتر نظارت آتش نشانی HSEجلسه برنامه ریزي  مسابقات آتش نشانی  و نمایشگاه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسط آقاي مهندس رسول حیدري HSEارائه مقاله تخصصی 

 آیین تقدیر از نفرات برتر ایمنی صادقیمهندس  مارائه مقاله تخصصی محیط زیست توسط خان

 

 برگزاري مسابقات آتش نشاني در دفتر نظارت آتش نشانی HSEجلسه برنامه ریزي  مسابقات آتش نشانی  و نمایشگاه 



 

 

 

 

 

 

 HSEبرگزاري نمایشگاه تخصصی 

 HSE سمینار



  

  
 

 

   

 

   

 

 

 نشانی در روز ایمنی به روایت تصویر مانور آتش



 

 سخن آخر

 
 میان پرواز

 تا پرتاب تفاوت
 از زمین تا آسمان است

 , پرواز که کنی
آنجا میرسی که خودت می 

 .خواهی
 ,پرتابت که کنند 

آنجا می روي که آنان می 
 خواهند

 .....!را بیاموز پس پرواز
بلد  "پرواز "پرنده اي که 

 ,نیست 
 میگوید تقدیر"قفس"به 

 ..... گیر کردن دست پسر بچه در گلدان 

روزي دست پسر بچه اي در گلدان کوچکی گیر کرد و هر کاري کرد، 
ش را به کمک پدربه ناچار . نتوانست دستش را از گلدان خارج کند

ش هم هر چه تالش کرد نتوانستند دست پسر را از پدراما . طلبید
تصمیم گرفته بود که آن  پدرگلدان گرانقیمت بود، اما . گلدان خارج کنند

: پسرش گفتقبل از این کار به عنوان آخرین تالش به . را بشکند
دستت را باز کن، انگشت هایت را به هم بچسبان و آنها را مثل دست «

 .آن وقت فکر می کنم دستت بیرون می آید. من جمع کن

 .می دانم اما نمی توانم این کار را بکنم«: پسر گفت

 :جواب پسرش شگفت زده شده بود پرسید که از این پدر

 چرا نمی توانی؟« 

اگر این کار را بکنم سکه اي که در مشتم است، بیرون می «: پسر گفت
 .افتد

 شاید شما هم به ساده لوحی این پسر بخندید،

 اما واقعیت این است

 که اگر دقت کنیم می بینیم همه ما در زندگی به بعضی  

 چیزهاي کم ارزش،

سبیم که ارزش دارایی هاي پرارزشمان را فراموش می کنیم چنان می چ
 .و در نتیجه آنها را از دست می دهیم

 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 
 بهداشتی و سالمتی مسائل  و دغدغه هاي 

 

 

 

 HSEراههاي ارتباطی با گروه 

  4442-4417:تلفن داخلی
 و                                         

 طریق سیستم پیام اتوماسیون اداري از          
 

 منتظر پیشنهادات  و انتقادات شما هستیم


