
 

   

 

  

- محیط زیست– بهداشت - ایمنیماهنامه تخصصی 
  نیروگاه رامین 

 1397ماه   دي-36شماره – چهارمسال 

د  ی ر ت  ت او س    ا    ید ، ز ص  ید و  تدل با یا  ط د  . 

  

 :در این شماره می خوانیم

 

           :توصیه هاي طب سنتی
چشم هاي شماآیینه سالمت شما                     

  فصل سرما

 کار مجوز سیستم 

Permit To Work 
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 هواي پاك ،مسئوالن،مردم

  
  بدون شرح              

   

 HSEاخبار 

 

  
 

 

 



  

  

  

  سیستم خود بازرسی کارريآشنایي با خطرات بھداشتي مشاغل ادا

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 . 

حتما باید سھ وعده اصلی غذای روزانھ را استفاده کند، بھتر است والدین کھ نوجوان در سن رشد است و  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 , ایمنی ,بهداشت

   بهداشت  

 :فصل سرما طب سنتی براي  توصیه هاي غذایی

 : بهترین خوراکیهاي ضد گلو درد
                                                             چاي بابونه،سیب زمینی ، لیمو

 : بهترین خوراکیهاي ضدسرفه
                                         فلفل و غذاهاي تند،زنجبیل،مرکبات،چاي نعنا

 : هترین خوراکیهاي ضد سرماخوردگیب
                                                                             چاي،موز،ماهی ،کیوي

                                                                                     :بهترین ضد تب
 آب،سوپ،میوه ها،ماست و شیر

 

 

  

  

 مقدمه

این گفته منتسب به شکسپیر . طب سنتی چشم ها را پنجره ي سالمتی انسان می داند
در هر حال، امروزه ما می دانیم . ، “چشم ها پنجره ي روح هستند”   است که می گوید

در ادامه . که چشم ها حرف هاي زیادي براي گفتن درباره ي ما و وضعیت بدن ما دارند
 .می خواهیم ببینیم چشم هاي ما چه نکاتی را درباره سالمتی ما آشکار می کنند

                                                                                                                            گل مژه -1
گل مژه غده اي است که به دلیل مسدود شدن یکی از غدد چربی پوست، 

 اما گاهی. چند روز از بین می رود   روي پلک به وجود می آید و معموال بعد از
 .هم گل مژه از بین نمی رود که این مسأله مشکالت جدي اي به وجود می آورد

اگر زیاد گل مژه می زنید یا گل مژه هایتان خیلی دیر خوب می شوند، این 
اگر متوجه . مسأله می تواند از نشانه هاي سرطان غدد چربی پوست باشد

به وجود می شدید که گل مژه هایتان خوب نمی شوند یا همیشه در یک نقطه 
  .آیند، حتماً به پزشک مراجعه کنید

                                                                                                                  ریزش ابرو -2
ریزش ابرو دالیل مختلفی مثل باال رفتن سن، اضطراب یا کمبود مواد مغذي 

آن هم می تواند بیماري طاسی منطقه اي باشد؛ گرچه یک دلیل دیگر . دارد
درصد از جمعیت انسان ها به آن مبتال  0/1بیماري شایعی نیست و فقط 

یک دلیل احتمالی دیگر ریزش ابرو، کم کاري تیروئید است که در اثر  .هستند
آن هورمون هاي تولیدي غده ي تیروئید به میزان قابل توجهی کاهش پیدا 

. بیماري در موارد شدید، می تواند منجر به ریزش مو شوداین . می کند
بنابراین اگر موهایتان کم پشت شده اند، بهتر است به پزشک مراجعه کنید 

                                                    تا وضعیت غده ي تیروئیدتان را بررسی شود
                                                                                                                     تاري دید -3

بسیاري از ما هر روز ساعت هاي زیادي را در خانه یا سر کار، پشت کامپیوتر 
این .می گذرانیم، که همین مسأله باعث سوزش چشم ها یا تاري دید می شود

صطالح پزشکی براي توصیف مشکل این روزها به قدري شایع است که یک ا
مشکالت چشمی ناشی از استفاده ي طوالنی مدت از کامپیوتر، تلفن همراه یا 

اگر . »سندروم خشکی چشم«یا » خستگی دیجیتالی چشم«: تبلت ساخته شده
 .این نشانه ها را دارید، به پزشک مراجعه کنید تا مشکل خود را حل کنید

 

  شماستینه سالمت یچشم هاي شما آ



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

   محیط زیست , ایمنی ,بهداشت

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  چيست ؟P.T.Wمجوز كار ياسيستم  

 

 سیستم مجوز کار



    مزبوردرجھ حرارت با ارتفاع افزایش نشان می دھد کھ بھ این وضعیتاوقات درالیھ 

  محیط زیست , ایمنی ,بهداشت

  محیط زیست
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  97برنامه هاي در دست اجرا گرامیداشت هواي پاك سال 
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  هوااینجا 
 ....یر پیدا می کندو  تغیبه میل ت

 !ددواد نشت کرده و یا ریخت و پاش گراجازه  ندهید  م

 



    

بار   HSEا

 

  

 

 

 

 

 

نیروگاه حرارتی ( رامین  نیروگاهHSEپایش و ارزیابی عملکرد 
توسط نمایندگان ارزیاب از  شرکت مادر )  HSEمنتخب در حوزه

که نتایج مطلوبی توسط ارزیابان   تخصصی  تولید نیروي یرق حرارتی
  .شده است مشاهده

و ارتقاء سطح آگاهی ها   HSEاین شرکت در راستاي ترویج واشاعه فرهنگ 
و  HSEدر این خصوص  اقدام  به برگزاري همایش  و نمایشگاه 

دستاوردهاي شرکت ها و صنایع مرتبط در سطح  شهرستان باوي به شرح 
  :نموده است97ذیل  در آذر  ماه  

  

 ارائه گزارش عملکرد امورHSE  نیروگاه  و خیرمقدم به مدعوین 

  آموزه هايو تبیین اهمیت و ضرورت فرهنگ HSE معاون :توسط
 ......فرماندار

 افتتاح نمایشگاه HSE  و بازدید مسئولین از غرفه هاي صنایع حاضر در
 همایش

 مراسم تقدیر و تشکر از صنایع فعال در زمینه HSE 

  :دستاوردهاي  همایش 
  انتقال  و ارائه تجربه هاي کارشناسان  نیروگاه به دیگر صنایع  
  دانش و ارائه نتایج مطالعات کاربردي ،علمی و اعالم چگونگی پیشبرد

 در زمینه  فعالیت تخصصی و حمایت از کاالي ایرانی HSEمطالعات 

 افزایش سطح آگاهی مدیران و کارکنان در زمینه HSE 

  ترویج فرهنگ اصول و آموزه هايHSE   در بخش هاي مختلف 

  جهت تبادل تجربیات در واحدهاي  اطالع رسانی  و ایجاد شرایط مناسب
  مختلف صنعتی

بدون هزینه بودن  آن است HSEازنکات جالب توجه اولین همایش و نمایشگاه 
همایش که انتظار میرود با حمایت و پشتیبانی صنایع اصلی ،اولین دوره این 
 .زمینه ساز تشکیل دوره هاي ساالنه آن در آینده  باشد

 

 

  

  
نمایندگان ارزیاب از  شرکت مادر تخصصی  تولید نیروي یرق حرارتی 



  

 سخن آخر

 

 .....ول مرغ یا پلوا

شخصی بود که پلوی غذایش را خالی 
  گوشت و مرغش را، میخورد

  !میگذاشت آخر کار
  میخواھم : میگفت

  ...خوشمزگیاش بماند زیر زبانم
، سیر میشد، ھمیشه ھم پلو را که میخورد

  !گوشت و مرغ غذا میماند گوشهی بشقابش
  ، نه از خوردن آن پلو لذت میبرد

  نه دیگر میلی داشت برای خوردن
  ...گوشت و مرغش

  ...زندگی ھم ھمین جوری است
گاھی شرایط ناجور زندگی را تحمل میکنیم و 

  لحظهھای خوبش
  !رامیگذاریم برای بعد

  ..برای روزی که مشکالت تمام شود
  !کمتر میشود زندگی در لحظه را بلد باشیم

  ھمهی خوشیھا را حواله میکنیم
  
  ؛برای فرداھا 
  

  برای روزی که قرار است 
  

  ؛دیگر مشکلی نباشد
 

 دعوت به همکاري
 

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

مقاله  و مطالب  کاربردي  دارا می باشند با ذکر نام نویسنده ,
 . ثبت می گردددر ماهنامه  

  :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

 

 !نسخه رایگان سالمت


