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*   مناجات با خدا  *

خداوندا،
از تو بخشنده تر کیست؟ از تو پوشاننده تر چه کسی است؟ از تو در گذرنده تر کدام است؟ ما حیا نمی کنیم از گناه 
کردن و تو حیا می کنی از نبخشیدن. ما حیا نمی کنیم از نیامدن و تو حیا می کنی و از در نگشودن، به ما ذره ای حیا 
عنایت کن. خداوندا، بحر بی نهایت کرمت وسیع تر از برکه حاجات ماست. تو به سخاوت شهره تری تا ما به نیاز. تو 

به بخشیدن راغب تری تا ما به تکّدی. فقط تویی که سزاوار خواستنی و خواهش. فقط از آستان توست که رواست.

یاد سبز شکفتن
ای ماندگار، ای جاودانه ترین عشق، ای جدا از من و با من، اکنون در این دل شب، قلم قلبم را با قطره های اشکی که 
بر گونه دارم، آغشته می کنم و بر صحیفه دعا، خط استغفار می کشم. خدایا، بار گران گناه، پشتم را خمیده و گردباد 

دلبستگی ها، ساقه های وجودم را می شکند.
ای بی نیاز، زنگار دلم را بزدا، به من بال پرواز و پای رفتن عطا کن.

ای منتهای آرزویم، از خودم چه بگویم که همه را دانی و از تو چه بگویم که فراتر از آنی. من تو را می خوانم که راز 
هرچه عشقی. تو را می خواهم که خوش بوتر از هرچه عطری. 

روز بین المللی ایمنی در دنیا مصادف است با روز 7 آوریل 
که همه ساله در  کشور های جهان به ویژه کشورهای 
صنعتی این روز را گرامی می دارند ودر چنین روزهایی 
مقاالت متعدد علمی در زمینه ایمنی در سمینار ها عنوان 

می شود و یا در نشریات چاپ می گردد
تا قبل از آغاز جنگ تحمیلی،روز مخصوصی بنام ایمنی 
در  نداشت  وجود  ایران   ما  کشور  در  آتش  نشانی  و  
آغازین روزهای هجوم ناجوانمردانه دشمن بعثی عراق  به 
خاک میهن عزیزمان ایران ، یعنی هفت مهر ماه 1359 
هواپیماهای دشمن پاالیشگاه بزرگ آبادان را مورد حمله 
اینکه  به  با توجه  به آتش کشیدند،  را  آنجا  قرار داده و 
پاالیشگاه آبادان شریان اقتصادی و اسکله اصلی صادرات 
نفت کشور تلقی می شد، آتش گرفتن و نابودی آن به منزله 
ستون های  شکستن  و  مقاومت  پایه های  شدن  سست 
آتش نشان  از  نفر  اما 21  می شد  تلقی  کشور  اقتصادی 
قهرمان و مسلمان ایران هرگز این خفت را برازنده ایران 
آنها لباس رزم  اسالمی و جوانان غیور آن نمی دانستند 
عاشقانه برتن کرده و بعد از ساعت ها تالش و ایثار در میان 
آتش و خون و خمپاره، به اسطوره های مقاومت و شهادت 
آتش نشانان مبدل شوند آنها موفق شدند آتش افروخته 
دشمن بر دامن وطن را خاموش کرده و خواب مهاجمان را 

به کابوسی برای آنها مبدل سازند. 
آتش نشانان خود در میان شعله های برافروخته جان باخته 
و شربت شهادت نوشیدند و همچون پروانه هایی بال و پر 
خویش را به شوق وصل دوست، در راه آرمان های مقدس 

خویش فدا کردند. روحشان شاد و راهشان مستدام باد
خود  از  و  ایثار  نماد  به  مهر  هفت  تاکنون  زمان  آن  از 
گذشتگی آتش نشانان سراسر کشور تبدیل شده و این روز 
به عنوان روز آتش  نشانی و ایمنی در تقویم رسمی کشور 

ثبت شد.

 فراورده های ناشی از احتراق عمدتاً قابل اشتعال می باشند و می تواند برای پرسنلی که در 
آن نزدیکی مشغولند خطرناک باشد.

 آتش سوزی در محل فاقد اکسیژن به مراتب خطرناک تر است، چون که پس از شروع آتش 
سوزی اکسیژن موجود به اتمام رسیده و دیگر جایگزینی هوا صورت نمی گیرد در این لحظات 
که نیاز به اکسیژن زیاد می باشد، مقدار مواد سوختنی که برای سوختن انتظار می کشند خیلی 
زیاد است و ضمن اینکه در این موقع حرارت زیادی نیز تولید شده و تنها چیزی که الزم دارد 

همه چیز را به نابودی بکشد اکسیژن است.
در حال حاضر خود ساختمان نیز مانعی برای رسیدن اکسیژن محسوب می شود، بنابراین 
ساختمان به عنوان یک عامل بالقوه ای که حالت دمنده دارد، آمادگی بک درافت را پیدا می کند 

در این هنگام قبل از انجام عمل تهویه امکان خاموش کردن حریق وجود ندارد.
شرایط بک درافت لحظاتی نفس گیر و کشنده را در عملیات اطفاء حریق بوجود می آورد.

بک درافت )Backdraft( ممکن است در یک لحظه رخ دهد و هرگونه اشتباه که باعث 
بک درافت گردد غیر قابل بخشش است و هر کس را که در آن محدوده باشد را می تواند 

بطور جدی مجروح کرده و صدمات زیادی به او وارد کند.
امکان بک درافت یا انفجار دود در اماکنی که مواد مصنوعی وجود دارد افزایش می یابد، برای 
بوجود آمدن بک درفت با توجه به وجود مواد سوختنی و حرارت و شعله احتیاج به اکسیژن 

دارد که با تهویه نامناسب و رساندن اکسیژن به محل حریق می توان بک درفت ایجاد کرد.
سه حالت رشد ، پایداری و فروکش کردن در حریق ها وجود دارد که بک درفت در حالت اول 
رشد و فروکش کردن بوجود می آید و همچنین وجود منو اکسید تولید شده در محل حریق به 

علت انفجاری بودن باعث تولید و افزایش بک درفت می شود.
از نشانه های شروع بک درفت ترک خوردن شیشه ها و بوجود آمدن دود غلیظ قهوه ای رنگ 
می باشد. برای جلوگیری از بک درفت از باال ترین نقطه ای که دود جمع شده است تهویه 

می زنیم.

بک درفت چه زمانی رخ میدهد؟

- معموال زمانی رخ می دهد که آتش در مرحله کند سوزی )فروکش کردن( است.
- فضای ساختمان با گاز منو اکسید کربن و دیگر محصوالت حریق پر شده است.

- ورود ناگهانی هوا باعث انفجار می گردد .
 

عالئم و نشانه های قریب الوقوع بک درفت :
- شعله کم و قابل مشاهده نیست.

- دود ساطع شده تحت فشار از شکاف ها خخارج می شود.
- هیچ بازشویی باز نیست .

- گرمای حریق حس می شود .
- رنگ دود حریق تغییر کرده است .

- دود شیشه ها را پوشانیده و سیاه کرده است .
- درجه حرارت باالست و عالئم آن مشهود است .

پیشگیری از بک درفت :
- تهویه از باالترین سطح که باعث خروج گازهای بسیار گرم شود.

- حمله به آتش با هماهنگی کامل و احتیاط از انفجار
 تهویه صحیح باعث می شود تا فشار موجود در داخل آزاد شود و راهی برای خروج 
گازهای قابل انفجار به بیرون فراهم شود. ایجاد تهویه زود هنگام کاری بعنوان 
درافت  بک  با  روبرو شدن  احتمال  و  می شود  انفجار« محسوس  کننده  »کنترل 

)Backdraft( را کاهش می دهد

BACK DRAFT
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نکات حفاظتي در  خصوص كپسولهاي اكسیژن و تجهیزات

در صورتي که کپسول اکسیژن و تجهیزات آن بطور صحیح و ایمن  مورد استفاده 
قرارنگیرد. وقوع حریق از پیامدهاي آن مي باشد.همه استفاده کنندگان از اکسیژن باید 
نسبت به خطرات آگاهي الزم را داشته و آموزشهاي الزم در خصوص نحوه کار با 
تجهیزات اکسیژن را دیده باشند.درادامه چند مورد از اقدامات حفاظتي هنگام کار با 

تجهیزات اکسیژن به شرح ذیل بیان مي شود.

سیلندرهاي اكسیژن:
در هنگام کار با سیلندر احتیاط الزم صورت گرفته ، از چرخ دستي هایي که به این منظور 

ساخته شده استفاده گــــردد. 
بااستفاده از زنجیر یا تجهیزات دیگر، سیلندرها براي جلوگیري از سقوط مهار شود.

محل نگهداري سیلندرهاي اکسیژن  در مواقعي که مورد استفاده قرار نمیگرد بخوبي 
تهویه گردد و ازمواد قابل احتراق دور نگه داشته شود. ضمناً نسبت به جدانمودن 

کپسولهاي اکسیژن از کپسولهاي حاوي گازهاي قابل اشتعال اقدام گردد.
تجیهزات اكسیژن:

شیرها را آهسته باز کنید. بازکردن سریع  خصوصاً شیر هاي سیلندر هاي اکسیژن منجر 
به خروج سریع اکسیژن در یک لحظه خواهد شد. در اثر برخورد و ضربه مولکول هاي 
اکسیژن بهم و اصطکاک ایجاد شده ،گرما تولید مي شود. عالوه بر آن در صورتي در 
سیستم مانعي  وجود داشته باشد مانند رگالتورهاي تنظیم فشار که بر  روي سیلندرهاي 
اکسیژن نصب     مي شوند. گرما بواسطه متراکم شدن اکسیژن ایجاد خواهد شد . که 

در هردو صورت حریق از پیامدهاي آن خواهد بود.
اطمینان از بازبودن کامل پیچ تنظیم فشار رگالتور براي اینکه شیر خروجي رگالتور  قبل 
از بازکردن شیر سیلندر اکسیژن، بسته باشد . مخصوصاً زماني که شیر کپسول اکسیژن 

براي اولین بار پس از تعویض کپسول  بازمي شود.
اطمینان از بسته بودن شیر سیلندر و قطع بودن جریان اکسیژن از منبع تغذیه، در زماني 
که کار متوقف است. براي قطع نمودن گاز از منبع تغذیه از شتاب زدگي پرهیز گردد. 
ضمناًایجاد پیچ خوردگي در لوله هاي قابل انعطاف اکسیژن  براي قطع جریان به منظور 

تعویض تجهیزات )سر پیک جوشکاري(ممنوع است.
از شیلنگها و دیگر تجهیزات جوشکاري در شرایط خوب نگهداري شود. با استفاده از   
اسپري هاي اختصاصي یا محلول مایعات شوینده مي توان براحتي نسبت به تست نشتي 
اکسیژن از تجهیزات اقدام کرد.البته صابون یا مایع مورد استفاده براي تهیه محلول نباید 

حاوي روغن باشد.
نظافت :  

تجهیزات اکسیژن را همیشه تمیز نگهدارید.آلودگي تجهیزات با گرد وغبار،ماسه،روغن 
ها و گریسها باعث ایجاد پتانسیل حریق مي گردد. تجهیزات پرتابل بیشتر در معرض 

آلودگي قرار دارند لذا باتمیز نگه داشتن آنها ،اقدامات احتیاطي الزم صورت پذیرد.
از دستکش و دستمال هاي تمیز براي نصب تجهیزات )مانند نصب رگالتور فشار و 

انجام اتصاالت( استفاده کنید.
 لباس کار مورد استفاده باید تمیز باشد . لباسهاي آلوده با مواد روغني مي تواند براحتي 

کپسولهاي اکسیژن نباید بداخل فضاهاي بسته برده شود. ممکن است اکسیژن با 
استفاده از شیلنگ به محل کار انتقال یابد که در این صورت باید شیلنگ در پایان 
کار جمع آوري شده یا از فضاهاي بسته خارج گردد. در صورتي که جمع آوري 

شیلنگ مقدور نباشد باید شیلنگ از منبع تغذیه یا  مانومترسیلندر جدا گردد.
در جاهایي که خطر اشباع اکسیژن زیاد است مانند فضاهاي بسته یا اتاق هایي که 
بخوبي تهویه نمي شوند ،استفاده از تجهیزات تسخیص دهنده اکسیژن توصیه مي 

گردد.
هرگز  از مواد ناسازگار با اكسیژن  استفاده نکنید

بعضي از مواد در زمان تماس با اکسیژن خالص تحت  فشار واکنشهاي احتراقي مي 
دهند.سایر مواد نیز ممکن دچار حریق خودبه خودي شوند. به این گونه مواد ، مواد 

ناسازگار با اکسیژن مي گویند.
تجهیزاتي که براي استفاده از اکسیژن طراحي مي شوند باید از موادي ساخته شوند 
که با اکسیژن سازگار باشند.و شرایط ایمن را تامین نمایند.اما این شرایط همیشه 
براي طراحي ویژه وانتخاب مواد مناسب مورد توجه قرار نمي گیرد. استفاده از مواد 
جایگزین  که رفتاري مشابه با مواد اصلي داشته اما سازگار بودن آنها با اکسیژن 

ثابت نشده، مي تواندبسیارخطر ساز بوده و معلول وقوع بسیاري از حوادث گردد.
در هنگام تعویض قطعات زیر باید دقت الزم صورت گیرد:

واشرها
در حال حاضر صدها نوع واشر از جنس الستیک وجود دارد که سازگار با اکسیژن 

نیستند.
فلزات

 بسیاري از فلزات و آلیاژها براي استفاده با اکسیژن مناسب نیستند.
رگالتورهاي فشار شکن

شما باید مطمئن باشید که توان فشار رگالتور از فشارداخلي یک سیلندر پر از 
اکسیژن کمتر نباشد. رگالتورهاي که براي جوشکاري مورد استفاده قرارمي گیرند 
باید با استاندارد BS EN ISO 2503 مطابقت داشته باشند. رگالتورهاي 
موجود با استانداردهایي ساخته شده اند که در حال حاضر مورد  قبول نمي باشند.
) مانند )BS 5741, BS 7650 BS EN 585 and این رگالتورها 
ممکن است براي فشار باالي 200 بار مناسب نباشند. اگر در این خصوص تردیدي 

وجود دارد باید بوسیله فروشنده یا تولید کننده کنترل شود.
شیلنگ اكسیژن

شیلنگهاي قابل انعطاف اکسیژن که براي جوشکاري مورد استفاده قرار مي گیرد 
باید با استــــاندارد BS EN 559 وBS EN 739  مطابقت داشته باشد.

 معمواًل بایداز روان کننده ها اجتناب کرد .تنها باید از روان کنندهایي که براي کار 
با اکسیژن ساخته شده و از طرف سازندگان تجهیزات توصیه مي شود، مي توان 

استفاده کرد.
شما باید همیشه از طراحي،ساخت،نصب و دایر نمودن سیستمهاي اکسیژن تحت 
فشار تحت نظر افراد ذیصالح که اطالعات تخصصي در این زمینه دارند. مطمئن 
باشید. بر روي همه دستگاه ها و تجهیزات اکسیژن باید نوع گاز و روش ایمن کار 

درج شود.
هرگز  از اکسیژن با  تجهیزاتي که براي کار با آن طراحي نشده اند، استفاده نکن

بسیاري از حوادث خطرناک در زماني رخ مي دهد که از اکسیژن بجاي گاز هاي 
دیگر مانند هوا ، هواي فشرده یا نیتروژن استفاده مي شود.اکسیژن  در مجاور روغن 
ها و گریسها، واکنشهاي انفجاري خواهد شد.بسیاري از افراد در هنگام پمپ نمودن 
، روشن نمودن موتور ،باد نمودن تایر، بواسطه انفجار رخ داده مجروح یا حتي کشته 
شده اند. اکسیژن در مجاروت با برخي مواد  مي تواند دچار حریق خودبه خودي 

شودکه موجب آسیب رسیدن به تجهیزات و مصدومیت افراد شود.
شما نباید از اكسیژن در موارد ذیل استفاده كنید :

راه اندازي تجهیزات پنوماتیک
باد نمودن تایر خودرو

جایگزیني با هوا یا گاز بي اثر
استفاده در سیستمهاي هواي فشرده

راه اندازي موتورهاي دیزل
اکسیژن نباید وارد تجهیزات بشود مگر اینکه آن تجهیزات براي کار با اکسیژن 

توسط افراد ذیصالح و متخصص طراحي شده باشد.

رفتار اکسیژن با هوا، هواي فشرده، نیتروژن ودیگر گازهاي خنثي متفاوت مي   
باشد.اکسیژن بسیار واکنش پذیر است.اکسیژن خالص که بصورت فشرده در سیلندر 
ذخیره مي شود مي تواند شدیداً با بعضي از مواد مانند روغن و گریس واکنش دهد.
سایر مواد ممکن است در مجاورت اکسیژن دچار حریق خود به خودي شوند. تقریبًا 
اکثر مواد شامل منسوجات،الستیکها و حتي فلزات  در مجاورت با اکسیژن شدیداً 

مشتعل مي شوند.
حتي افزایش ناچیز میزان اکسیژن در هوا از 24 در صد ، مي تواند شرایط خطرناکي 
ایجاد کند که موجب آسان تر شدن شروع حریق ، باالتر رفتن دماي شعله و شدت 
حریق نسبت به هواي عادي  مي گردد.ایجاد چنین شرایطي به ندرت اتفاق مي افتد. 
نشت شیر یا شلنگ حاوي اکسیژن دراتاقي که هواي آن تهویه نمي شود مي تواند 

سریعاً باعث افزایش غلظت اکسیژن در هوا و ایجاد شرایط فوق گردد.
عوامل اصلي که مي تواند موجب حریق و انفجار در هنگام استفاده از اکسیژن گردد 

.به شرح ذیل  مي باشد.
•        باالتر رفتن میزان اکسیژن در محیط بواسطه نشت از تجهیزات

•        استفاده از موادي که با اکسیژن سازگار نیستند.
•        استفاده از اکسیژن در تجهیزاتي که براي کار با اکسیژن طراحي نشده اند.

•        بهره برداري نادرست از تجهیزات حاوي اکسیژن

ارزیابي خطر
کارفرمایان بر طبق مقررات باید نسبت به ارزیابي خطر در محیط کار خود اقدام نموده، 
بطور منطقي کلیه راهکارهاي اجرایي را بمنظور ایجاد شرایط ایمن براي کارگران و 
پرسنل خود بکار گیرند .یک بررسي  دقیق  خطر در زمان استفاده از اکسیژن به منظور  

ارزیابي ریسک باید صورت پذیرد.
جلوگیري از اشباع اكسیژن در محیط

منظور از»اشباع اکسیژن« افزایش غلظت اکسیژن درهوا نسبت به شرایط عادي مي 
باشد. اکسیژن بي رنگ،بي بو و بیمزه است که موجب مي شود  اشباع اکسیژن توسط 

حواس پنجگانه انسان درک نشود.
خطر اصلي که که افراد را در مواجه با شرایط فوق تهدید مي کند آتش گرفتن 
آسان، سریع و خطرناک موها و لباس ها مي باشد.بطور مثال افرادي که از اکسیژن 
براي درمان بیماري هاي تنفسي  استفاده مي کنند بواسطه کشیدن سیگار، لباسها و 
رختخوابشان دچار حریق مي گردد.لذا کشیدن سیگار باید براي کساني که از اکسیژن 

استفاده مي کنند ممنوع گردد. 
اشباع اكسیژن مي تواند  ناشي از عوامل زیر باشد
نشت اکسیژن ازشلنگها، لوله ها و شیرهاي معیوب ونامرغوب

نشت از طریق اتصاالت نامرغوب
باز بودن عمدي یا تصادفي شیرها

بسته نشدن صحیح شیرها بعد از استفاده
استفاده بیش از نیاز از اکسیژن در جوشکاري ،برشکاري و ...
تهویه ضعیف مکاني که در آن از اکسیژن استفاده مي شود.

در نتیجه از راهکارهاي اصلي جلوگیري از اشباع اکسیژن ، نگهداري تجهیزات 
اکسیژن در شرایط مناسب و دقت در زمان استفاده از آن مي باشد.تهویه مناسب 

محل نیز موجب کاهش خطرات ناشي از اشباع اکسیژن خواهد شد.
اشباع اکسیژن در هوا مي تواند ناشي بکار بردن غلط اکسیژن نیز باشد . هرگز از 

اكسیژن نباید در موارد زیر استفاده كرد
تهویه یا خنک نمودن فضاها و مکانهاي بسته
گردگیري دستگاه ها ،ماشین آالت و لباس ها

اگر اشباع اکسیژن ناشي از نشت اکسیژن باشد استفاده از اکسیژن باید متوقف شده ، 
سیگار  و شعله هاي باز خاموش شود. ضمناً عالوه بر تهویه محل نسبت به شناسایي 
محل نشت و تعمیر آن اقدام گردد.این احتمال وجود دارد که اکسیژن در سطح لباس 
ها نفود کند. اگر به این موضوع مشکوک هستید بهتر است لباس ها را از تن بیرون 

آورده ، در فضاي باز و در معرض هواي آزاد قراردهید.
فضاهاي محدود و بسته

برخي از حوادث خطرناک ناشي از اکسیژن در اثر آسیب دیدن شیلنگ اکسیژن 
ونشت در فضاهاي بسته در زمان جوشکاري رخ مي دهد.در اثر اشباع  اکسیژن لباس 

کارگران ناگهان آتش گرفته موجب مصدومیتهاي وخیم مي گردد.

دچار حریق مي شود. خطرات كار با اكسیژن

توصیه هاي عمومي:
مطمئن باشید که تهویه بطور مؤثر و مناسب صورت مي گیرد.

کنترل کنید که کپسولهاي اطفاء حریق در وضعیت خوبي هستند و آماده 
بکار مي باشند.

کنترل کنید که راه هاي فرار باز و عاري از وسایل دست و پا گیر باشد.
نتیجه گیري:

1-    آگاهي یافتن از خطرات اکسیژن ؛ اگر در این خصوص تردید دارید 
،سوال کنید.

2-    با کنترل تجهیزات به منظور رفع نشتي اکسیژن ،از اشباع اکسیژن 
پیشگیري کنید.

3-    کنترل کنید که تهویه محل بطور مؤثر صورت مي پذیرد.
4-    همیشه هنگام کار با سیلندرها و تجهیزات اکسیژن دقت الزم را داشته، 

بر طبق اصول ایمني عمل نمایید.
5-    همیشه شیر سیلندر اکسیژن را به آهستگي باز کنید.

6-    ممنوع بودن استعمال دخانیات در هنگام کار با اکسیژن.
7-    هرگز از تجهیزاتي که توسط سازنده آن تست فشار نشده است، 

استفاده نکنید .
8-    هیچگاه از روغن یا گریس براي روغنکاري تجهیزات استفاده نکنید.

هیچگاه از اکسیژن در تجهیزاتي که براي کار با اکسیژن طراحي نشده اند 
استفاده نکنید .

خطرناک ترین زمان سیگاركشیدن

تحقیقات نشان می دهد سیگار کشیدن درهنگام صبح بیشترین عوارض را به 
همراه دارد.

افرادی که در هنگام صبح سیگار می کشند، با احتمال دو برابر بیشتر از اشخاصی 
که در مواقع دیگر روز سیگار خود را روشن می کنند به سرطان دچار می شوند.

یکی از افزودنی های شیمیایی موجود در سیگار که نیکوتین نام دارد در مجاورت 
با حرارت به یک مولکول سمی به نام کوتینین تبدیل می شود. این 
ماده شیمیایی یکی از عوامل اصلی ابتال به سرطان ریه به شمار 

می آید. از مدت ها قبل پزشکان نسبت به افزایش خطر ابتال به بعضی 

از سرطان ها بر اثر استعمال سیگار هشدار داده بودند اما نمی دانستند که چرا فقط 
بعضی از سیگاری ها به این نوع سرطان ها دچار می شوند.

بعد از انجام تحقیقات طوالنی، محققان متوجه شدند زمان سیگار کشیدن افراد 
نقش بسیار مهمی در تعیین احتمال ابتالی او به سرطان بازی می کند. برای 
مثال افرادی که یک ساعت بعد از بیدار شدن خود سیگار می کشند با احتمال 
31/1 برابر بیشتر از افرادی که بین نیم تا یک ساعت بعد از بیدار شدن سیگار 

می کشند به سرطان دچار می شوند.
این در حالی است که سیگار کشیدن تا نیم ساعت بعد از بیداری احتمال 
سرطان را باز هم بیشتر کرده و به 71/1 برابر می رساند. این نشان می دهد 
هر چه قدر شما بعد از بیدار شدن سیگار کشیدن خود را به تاخیر بیندازید، 
به همان اندازه خطر ابتال به سرطان کاهش پیدا می کند. به نظر می رسد 
ترکیبی از عوامل ژنتیک و فاکتورهای فردی باعث می شوند افرادی 
که بالفاصله بعد از بیدار شدن سیگار می کشند وابستگی بیشتری به 
نیکوتین پیدا کنند. همچنین دانشمندان متوجه شدند در هنگام صبح، 
افراد سیگاری ولع بیشتری برای کشیدن سیگار دارند که این موضوع 
باعث می شود مواد شیمیایی و سمی به میزان بیشتری تا عمق ریه های 

آن ها نفوذ کرده و اثرات مخرب بیشتری روی بدن داشته باشد.
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کابوس هایی که در مورد همسر یا فرد مهمی در زندگی تان می بینید و می بینید که او 
در حال ترک کردن شماست، ریشه در دنیای واقعی دارند. این کابوس واقعی فقط نشان 
دهنده احساس بدی درباره فردی است که شما را ترک می کند و تنهایتان می گذارد. این 

کابوس ناشی از عدم امنیت در رابطه است.

دندان
این هم خواب دیگری است که نشان از ناامنی های فرد خواب بیننده دارد. این خواب هم 
مثل خواب عریان بودن، نمودی از فردی است که پر از اضطراب و توفان درونی درباره 
مورد قضاوت دیگران قرار گرفتن است و یا مثاًل می ترسد که دیگران ظاهر فیزیکی او 

را نپسندند.

سقوط از ارتفاع
کابوس هایی درباره افتادن از ارتفاع اغلب نمود اضطراب در زندگی شخصی و کنترل 
نداشتن بر خود است. این اضطراب ها بخاطر مسائل و مشکالت مربوط به پول، روابط، 
کار یا غیره هستند. حس سقوط به فردی دست می دهد که نمی تواند کنترل جنبه خاصی 
از یک موقعیت در زندگی خود را بدست بگیرد. این کابوس برای افرادی که دارای قدرت 

هستند هم پیش می آید.
جراحات

وقتی خواب مجروح شدن می بینید، دلیل آن حس ضعف و ناتوانی در زندگی شخصی 
شماست. خواب دیدن درباره شکستن استخوان ها یا جراحات دیگر می تواند راهی برای 
هشدار دادن مغزتان به شما درباره حس شعف و آسیب پذیری در بخشی از زندگی تان 

باشد. پیدا کردن ضعف ها و برطرف کردن آنها این نوع کابوس را کمتر می کند.

مورد تعقیب یا حمله قرار گرفتن
این گونه کابوس ها تابحال شایع ترین نوع کابوس هایی هستند که همه تجربه می کنند. 
این نوع کابوس در دسته خواب های تعقیب شدن توسط انسان ها، حیوانات یا موجودات 
فراطبیعی هم هست. این کابوس نمود ترسیدن از مواجهه با چیزی در زندگی است. 
شاید این چیز، رئیس تان باشد یا معلمتان یا یکی از والدینتان که شما را اذیت می کند یا 
حتی شریک زندگی تان باشد. این حس تعقیب شدن اغلب نشانه عدم توانایی مواجهه با 
سناریوها در زندگی است. کارهایی که در خواب برای دور شدن از مهاجمتان انجام می 
دهید هم تحت تأثیر زندگی واقعی هستند. اگر در خواب می بینید که از ترس در جایی 
پنهان شده اید، این شاید به معنای نحوه برخورد شما با مسائل در دنیای واقعی باشد. توجه 
کردن به کارهایی که در خواب انجام می دهید می تواند به یافتن رابطه بین کابوس و 

زندگی واقعی کمک کند.

در دام افتادن
خواب هایی که در مورد گیر کردن در دامی هستند برای افرادی که اضطراب و ترس از 
جاهای تنگ دارند رایج است. در این شرایط فرد از محبوس شدن در فضاهای کوچک می 
ترسد. این نوع کابوس همچنین برای افرادی اتفاق می افتد که از خارج شدن از وضعیت 

کنونی، مشکالت مالی، بن بست یا شرایط مشابه می ترسند

  آیا تا به حال خواب یک توفان وحشتناک یا نزدیک شدن گردبادی که خانه ها و 
درختان را از جا می کند دیده اید؟ این نوع کابوس ها نشانه ترس یا اضطراب در فرد است. 

از آنجائیکه آب و هوا اغلب قابل پیش بینی و قابل کنترل نیست، معنا آن نگه داشتن...

ابعادی از زندگی شخصی و  هرکابوس شما نشانه ی چیست ؟ هر کابوس می تواند 
خصوصی شما را برمال کند، به نظر جالب است، پس با این گزارش همراه باشید. 

رازهایی که کابوس ها از زندگی شخصی ما برمال می کنند؟ 

بالیای طبیعی
آیا تابحال خواب یک توفان وحشتناک یا نزدیک شدن گردبادی که خانه ها و درختان را 
از جا می کند دیده اید؟ این نوع کابوس ها نشانه ترس یا اضطراب در فرد است. از آنجایی 
که آب و هوا اغلب قابل پیش بینی و قابل کنترل نیست، معنا آن نگه داشتن استرس و 
اضطراب در طول روز است. این استرس و اضطراب می تواند ناشی از داشتن امتحان، وقت 

دکتر، سخنرانی یا مسائل مربوط به رابطه فرد باشد.

از دست دادن رویدادهای مهم
کابوس هایی درباره از دست دادن مراسم عروسی خودتان، یک قرار مالقات مهم یا رویداد 
خاص دیگری اغلب در مورد افرادی اتفاق می افتند که زندگی آنها سرعت باالیی دارد و یا 
فشار زیادی را تحمل می کنند. این نوع کابوس ها اغلب به اضطراب درباره عدم برآوردن 

انتظارات مربوط می شوند.

دیدن مردگان
در نوع کابوس، احساس می کنید که گویی فردی که مرده به شما نزدیک می شود یا شما را 
لمس می کند. این فرد مرده می تواند کسی باشد که به تازگی فوت کرده یا حتی مرده ای 
باشد که شما او را نمی شناسید. این نوع کابوس ها به عدم توانایی در رها کردن مربوط می 
شوند. مثاًل اگر کابوسی در مورد مادربزرگ تازه فوت شده خود می بینید، دلیلش می تواند 
این باشد که از لحاظ عاطفی نمی توانید با غم از دست دادن او کنار بیایید. این نوع کابوس 
به ترس از ناشناخته ها و اضطراب درباره بیماری شخصی هم مربوط می شوند. افرادی که 

بیماری های صعب العالج دارند هم اغلب این کابوس ها را تجربه می کنند.

عریان بودن
عریان بودن در انظار عمومی کابوس بسیار وحشتناکی است. ولی این نوع کابوس را می 
توان به مسئله بزرگی ربط داد. این کابوس ها را اغلب افرادی تجربه می کنند که از 
مشکالت خودانگاری و یا خودباوری پایین رنج می برند. عریان بودن در جمع می تواند به 

معنای ترس از مورد قضاوت دیگران قرار گرفتن باشد.

ترک همسر

   ایدز یک بیماري عفوني است که باعث تحلیل شدید توان و قدرت سیستم ایمني بدن 
انسان شده و بیمار را در مقابل انواع بیماریها )عفونتهاي فرصت طلب وسرطانها( بي دفاع 
ساخته و باعث از پاي در آمدن فرد و مرگ وي میشود. ترجمه فارسی ایدز معادل نقص ایمنی 

اکتسابی است.
چرا مهم است همه افراد جامعه در مورد ایدز بدانند؟

بیماری ایدز به شدت در دنیا در حال همه گیری می باشد و هیچ کشوری از آسیب این 
بیماری در امان نمانده است. در حال حاضر 33 میلیون نفر در دنیا آلوده به HIV هستند که 2 
میلیون نفر آنان کودکان زیر 15 سال می باشند. با توجه به اینکه بیماریهای مقاربتی اعتیاد و 
رفتارهای پر خطر جنسی بخصوص بین جوانان زیر 25 سال درحال افزایش است توجه ویژه 
مردم به این بیماری از اهمیت شایانی برخوردار است. مجموعا 26هزارو125نفر افراد مبتال 
به HIV/AIDS در کشور شناسایی شده اند که 89/8درصد آنان را مردان و 10/2 درصد 
را زنان تشکیل می دهند. در آخرین آماری که وزارت بهداشت درباره تعداد مبتالیان به ایدز 
در ایران اعالم کرده بود، عدد 24 هزار و 735 نفر ذکر شده بود. باید توجه نماییم که هر فرد 
ممکن است در معرض ابتالء به این بیماری باشد بنابراین الزم است هر کدام از ما نسبت به 
یادگیری جنبه های راههای پیشگیری و انتقال این بیماری آگاهی های الزم را کسب نمائیم.

چه عاملی باعث ایجاد ایدز می شود؟
عامل مولد بیماري ایدز یک ویروس است. این ویروس که ویروس نقص ایمني یا HIV نام 

دارد سیستم دفاعي بدن را مورد حمله قرار داده و باعث اختالل فعالیت آن مي شود .
عفونت با ویروس HIV چه عالئمی دارد؟

وقتی ویروس وارد بدن فردی گردد به آن نفر آلوده به HIV یا HIV مثبت گویند. افراد 
آلوده تا چندین سال )5 تا 10 سال( هیچگونه عالئمی نخواهند داشت و کاماًل سالم به نظر 
می رسند. این افراد حتی ممکن است از بیماری خود اطالع نداشته باشند و احساس سالمتی 
کنند. اما کم کم وقتی که ویروس سیستم ایمنی را ضعیف کرد، بیماریهای مختلف به سراغ 
فرد آمده و او را رنجور می سازد و فرد وارد مرحله بیماری می گردد و عالئمی مانند از دست 
دادن وزن بدن، تب طوالنی، سرفه طوالنی مدت، عرق های شبانه زیاد، برفک و زخمهای 
دهانی، بزرگی غده های لنفی بدن، ضایعات پوستی شدید و اسهالهای طوالنی مدت در فرد 

آشکار می گردد.
چگونه یک فرد به ویروس HIV مبتالء می شود؟

1. تماس جنسی حفاظت نشده با شخص آلوده به ویروس)بدون استفاده 
از کاندوم

2. استفاده مشترک از وسایل تزریق و یا سایر ابزار تیز و برنده مثل 
تیغ و سوزن خالکوبی

3. از طریق تزریق خون و فرآورده های خونی آلوده
4. انتقال از مادر آلوده به نوزاد در طی حاملگی، زایمان و شیر دهی

مهمترین راه انتقال ویروسHIV در ایران و برخي کشورهاي جهان 
استفاده افراد معتاد ازسرنگ مشترک جهت تزریق مواد بوده است.

ویروس HIV از چه راههایی منتقل نمی شود؟
دست دادن، در آغوش کشیدن، روبوسی کردن، عطسه و سرفه 
کردن، استفاده از توالت و حمام مشترک، استفاده از ظروف و وسایل 
غذا خوری مشترک، استفاده از استخر عمومی، نیش حشرات و روابط 
عادی اجتماعی، مراقبت و نگهداری از فرد مبتالء به ویروس به شرط 

رعایت نکات بهداشتی.
چگونه می توان تشخیص داد فردی مبتال به ویروس HIV است؟
افراد مبتال به این بیماری را نمی توان با بررسی شرایط جسمانی، 

قیافه ظاهری و ... شناسایی کرد، معمولترین روش شناسایی این 
ویروس از طریق آزمایش خون است.

هر كابوسی كه می بینید نشانه مسئله مهمی است 
مدت زمان ورود ویروس به بدن تا زمان مثبت شدن نتایج آزمایشات را دوران پنجره گویند. 
در این مدت که 3 الی 6 ماه به طول می انجامد ویروس در بدن فرد وجود دارد و می توند 
به دیگران منتقل شود اگر چه آزمایشات وی منفی باشد، به همین خاطر توصیه می شود 

آزمایشات افراد در معرض خطر چندین بار تکرار شود.
آیا درمانی برای ایدز وجود دارد؟

تا کنون درمان قطعي بیماري شناخته نشده است و در حال حاضر داروهاي ضد ویروسي در 
دسترس مي باشد که ورود به فاز بیماري را به تاخیر مي اندازد.

چگونه می توان خود را از آلودگی به ویروس HIV محافظت نمود؟
بیماری ایدز از طریق رفتارهای پر خطر اعتیاد تزریقی و روابط جنسی پر ریسک منتقل می 
 HIV شود، بنابراین الزم است هر فرد اطلالعات کافی برای پیشگیری از آلودگی به ویروس

داشته باشد.
الف- پیشگیری از انتقال ویروس حین تماس جنسی:

• خویشتن داری
• استفاده از لوازم حفاظتی همچون کاندوم چون مانع از تماس ترشحات جنسی با طرف 
مقابل می گردد، می تواند خطر ابتال به ویروس HIV و بیماریهای مقاربتی را تا حد بسیار 

زیادی کاهش دهد اگر چه آن را کاماًل بی خطر نمی سازد.
به یاد داشته باشید:

-    سالمترین و بهترین روش پیشگیری، محدود نمودن فعالیت جنسی به محدوده زناشویی 
است.

-  از لوازم حفاظتی استفاده کنید.
-    تماسهای جنسی خود را فقط به یک فرد وفادار محدود کنید.

-   از مصرف مواد مخدر و الکل خودداری کنید، آنها می توانند مانع تفکر صحیح شما شوند 
و همچنین موجب بروز رفتارهای پر خطر گردند.

-   اگر از سوزنها، سرنگها و یا سایر تجهیزات که پوست را سوراخ می کنند استفاده می کنید 
مطمئن شوید که آنها استریل هستند.

-   هرگز از سرنگها و سوزنها به طور مشترک استفاده نکنید.
ب- پیشگیری از طریق تماس با خون آلوده از طریق سرنگ و سایر وسایل آلوده:

• اجتناب از اعتیاد تزریقی و استفاده از وسایل یکبار مصرف یا استریل پزشکی، دندانپزشکی و 
بهداشتی بهترین راه پیشگیری از انتقال توسط تماس با خون آلوده است.

ج- از طریق مادر آلوده به جنین یا نوزاد
در صورت شک به آلودگی )سابقه یا وجود رفتارهای پر خطر( چه 

باید کرد؟
اگر سابقه رفتارهای پر خطر جنسی یا تزریق مواد مخدر یا سابقه 
 HIV اقامت در زمدان داشتید و از ابتالی خود یا همسر خود به
نگران هستید، توصیه می شود به مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری 
مراجعه کنید. در این مراکز عالوه بر آموزش، مشاوره و ارائه وسایل 
پیشگیری، آزمایش HIV به صورت رایگان با حفظ رازداری انجام 
شده و افراد مبتال یا بیمار تحت مراقبت و درمان 

قرار می گیرند.

ایــدز چیست ؟
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  هنگامی که در یک جمع و محفلی هستید، مدام به ساعت خود نگاه نکنید مگر آن 
که بالفاصله قصد ترک آن محل را داشته باشید. وقتی به ساعتتان نگاه می کنید دیگران 

اینگونه برداشت می کنند که شما خسته و بی حوصله شده اید.
آداب تشکر كردن : 

متشکرم یکی از اولین کلماتی است که در کودکی یاد می گیریم . مشکل این است که در 
بچگی همیشه باید از همه تشکر کرد . باید مداوم بگویید : متشکرم ،ممنونم ، مرسی خانم 
، مرسی آقا . بله . باید از همه تشکر کرد تا این که باالخره یک روز از این که باید از همه 
ی کره زمین و موجوداتش تشکر کنید خسته و بیزار می شوید . آن وقت است که به جای 

تشکر خواهید گفت : " اه" به این میگویند رسیدن به دوران بلوغ ! 

شاید هم فکر میکنید در بچگی آن قدر تشکر کرده اید که حاال در دوران بلوغ سهمیه 
ی تشکرتان تمام شده . برای همین است که دیگر زیاد تشکر نمی کنید یا این که برای 
گفتن "متشکرم" وقت کم می آورید،یا شاید عجله دارید و درس و کار و زندگی دیگر 

حوصله ای برایتان باقی نگذاشته .

بهرحال بعد از دوران بلوغ دیگر کمتر تشکر می کنید ،در حالی که برای ادای کلمه ی 
"متشکرم" فقط به یک ثانیه وقت احتیاج دارید . یعنی همان اندازه که " آه "گفتن وقت 

میگیرد . 

تشکر کردن عالمت این است که کسی برای شما کاری انجام داده و آن کار در شما اثر 
خوبی به جا گذاشته است . برای همین باید از نانوا که نان می دهد تشکر کرد . از لبنیاتی 
که بقیه پول را پس می دهد تشکر کرد . باید از افرادی که جایشان را در اتوبوس به شما 
می دهند تشکر کرد یا آن هایی که در را برایتان باز می کنند یا به شما کمک می کنند و 
یا ... حاال روزگاری است که ادای این کلمه شما را محبوب خاص و عام می کند . آداب 

تشکر کردن هم مانند سایر کارها آدابی دارد . 
چگونه باید به یک خارجی بگویید: متشکرم . به یک عرب=شکرا" به یک آلمانی=دانکه 
شون به یک ایتالیایی=گراتزی به یک فرانسوی =مرسی ، به یک انگلیسی=تنکیو  به یک 
ترک =چخ ممنون ، به یک ناشنوا = کافی است فقط سرتان را خم کنید ! لطفا" کلمه 
ی "لطفا" را به شخصی می گویند که تقاضایی از اوکرده باشند ،مثال" ساعت را بپرسند 
. نشانی بگیرند ، کبریت بخواهند .ولی اشکال این جا است که همیشه بعد از لطفا" ، باید 
کلمه ی "متشکرم"را هم بکار برد.)که جمعا" می شود دو ثانیه( البته این در صورتی است 
که شخص مقابل تقاضایتان را انجام دهد و گرنه شاید مجبور شوید بدو بی راه نثارش 

کنید .

آداب پرسیدن ساعت برای این که جلوی مردم مودب جلوه کنیم ، باید یاد بگیریم چطور 
سوال کنیم . مثال" چطور از یک خارجی وقت را بپرسیم. مستر )یا میسیز(خارجی ساعت 
چند است ؟ مستر)یا میسیز(خارجی ممکن است بگویید ساعت چند است؟ لطفا" ساعت 
را به من بگویید. البته فراموش نکنید که در موقع پرسیدن وقت نباید ملیت طرف را به 
رخش بکشید.مثال" نگویید آقای فرانسوی ساعت چند است ؟ بهترین انتخاب این است 
که بگویید ساعت چند است ؟ یا میشه لطفا" بگین ساعت چنده ؟ توجه اگر به زبان مادری 

خویش جواب شما را داد وی را مسخره نکنید !

آداب خواهش كردن :
"خواهش می کنم" را زمانی به کار می برند که طرف بخواهد جواب تشکر شما را بدهد. 
در این صورت می گویید خواهش میکنم،این که کاری نبود.)در حالی که کاری بوده 
کارستان(. البته شما غریقی را که تصمیم به خودکشی داشته نجات می دهید)تازه بعد هم 
می فهمید که سینه پهلو کرده(دیگر نباید بگویید " این که کاری نبود "مخصوصا" نباید 
بگویید "در خدمتم." زیرا ممکن است او به امید جواب شما دوباره دست به خودکشی بزند 

و خود را غرق کند. 

به هر حال در جواب کسی که از شما تشکر می کند همیشه باید بگویید "خواهش می 
کنم ". معذرت می خواهم : معذرت را وقتی می خواهند که به طرف مقابل از نظر جسمی 
و روحی آزار رسانده باشند . چه زمان باید معذرت خواهی کرد؟ وقتی از کنار کسی رد 

می شوید و برای لحظه ای جلوی نور آفتاب را می گیرید و او را در سایه قرار می دهید 
. وقتی پای کسی را لگد می کنید. وقتی کسی را "هل "می دهید. وقتی اشتباها" کسی 

را به قتل می رسانید ! 

توجه : سربازی که در جنگ دشمن را بکشد نباید از خانواده ی او معذرت خواهی کند ،بلکه 
اگر تیرش به خطا رفت باید از فرمانده اش عذر خواهی کند. ممکن است مرا ببخشید؟ 
وقتی طلب بخشش می کنند که به طرف مقابل آزار و صدمه رسانده باشند . در این صورت 
می گویند : " مرا ببخشید " اگر می خواهید شیک تر به نظر بیایید بگویید : " ممکن است 
مرا ببخشید ؟" از این هم شیک تر ؟ "از شما خواهش می کنم مرا ببخشید" )باید هم 
خواهش کنید چون معلوم نیست او شما را ببخشد یا نبخشد!( وقتی کسی را با اتومبیل زیر 
می گیرید حتما" باید بگویید: " خواهش می کنم مرا ببخشید که شما را زیر گرفتم " نه 
این که فقط بگویید : " وای بخشید " و اگر هنوز زنده باشد باید در جواب شما بگوید : "آه 

خواهش می کنم . مهم نیست . اختیار دارید."

آداب سالم كردن به دیگران :
سابقا"در روستاها همه به یکدیگر سالم می کردند ولی حاال جمعیت کره ی زمین آن 
قدر زیاد شده که دیگر وقت باقی نمی ماند تا به همه ی مردم سالم کنیم . مردم از سالم 
کردن ما خوششان می آید و چون این کار هیچ خرجی بر نمی دارد،بهتر است از سالم 
کردن دریغ نکنید . چگونه باید سالم کرد ؟ خیلی آسان است ، بگویید سالم .میان جوانان 
و دوستان صمیمی ، "به به سالم".)یا اسم او را می برید یا نمی برید.( به یک خانم ،"سالم 
خانم".)بدون این که نامش را برید.( به یک آقا ،"سالم آقا".)بدون این که نامش را برید.( 
در موارد کاری ویا معامالت تجاری حتما" نام فامیل طرف را بر زبان بیاورید. "سالم خانم.

سالم آقا " مجبور نیستید به اینها سالم کنید: به آشنایی که در حال زدن صندوق بانک 
است . به فردی که در حال خودکشی است)اول باید او را نجات دهید بعد سالم کنید!(

آداب دست دادن :
با این افراد شما دستتان را جلو نبرید. بگذارید اگر او مایل بود دست دراز کند :

1- به یک خانم 
2- به شخص مسن تر از خودتان 

3- به یک شخصیت مهم 
4- به کسی که به شما معرفی می شود .

 نکته: همیشه در مواجه با فرد بزرگتر سالم کردن وظیفه کوچکتر است اما دست دادن 
وظیفه بزرگتر. یعنی تا زمانیکه بزرگتر رغبت به دست دادن نشان نمی دهد کوچکتر 
نباید به سمت او دست دراز کند حتی در بعضی فرهنگ ها این حرکت یعنی دست دادن 

کوچکتر به بزرگتر نوعی نوعی بی احترامی محسوب می شود!
توجه : به فقیری که دستش را پیش آورده ، نباید دست بدهید . بلکه سکه ای در کف 
دستش بگذارید . آیا برای دست دادن باید دستکش ها را از دستش بیرون آورد ؟ بله 
شخصی که می خواهد با شما دست بدهد ، مایل است دست شما را بفشارد نه دستکش 
را . توجه : فقط یک بوکسور می تواند در موقع سالم با حریف دستکش هایش را از دست 

ها در نیاورد. از قدیم گفته اند:"سالم ناخدا با ناخدا ، توپ است در دریا. 

آداب معرفی كردن : 
هرگز نباید دو نفری را که با هم آشنا نیستند برای مدت طوالنی در کنار یکدیگر تنها 
گذاشت . باید از قبل آن ها را به هم معرفی کرد . یادمان باشد که همیشه فرد پایین دست 
را )چه از نظر سنی ، چه شغلی و ...( به فرد باالدست هاکه این افراد هستند ، خانم ها)در 
مقابل آقایان ( مسن ها )در مقابل جوانان( روسای حکومتی )در مقابل بقیه ی افراد( معرفی 
کنید. حتی اگر پدرتان نیز بسیار قابل معرفی باشد ، هرگز اول او را به یک دوست جوان 
معرفی نکنید بلکه دوست را به پدرتان معرفی کنید . "بابا،دوستم فالنی را معرفی می کنم 
." نه اینکه "آقای فالنی ! پدرم را به شما معرفی می کنم ." اما اگر بر فرض دوستتان سیاه 
پوست است و پدرتان نیز به تبعیض نژادی معتقد است ، از قبل پدرتان را از رنگ پوست 
او با خبر کنید . اگر هم بعد پدرتان خواست که دوستتان را عوض کنید پدرتان را عوض 
کنید . اگر دوستتان کشفی کرده بدنیست کشف او را یادآوری کنید . "آقای فالنی را که 

کاشف قند شور است به شما معرفی می کنم . "

توجه : اگر آقای فالنی هیچ کشفی نکرده نباید بگویید:"آقای فالنی را که هیچ کشفی 
نکرده به شما معرفی می کنم ." برای معرفی بی نوایی که نام فامیل بسیار عجیب و 

مشکلی دارد کافی است او را با نام کوچکش معرفی کنید.

" آداب احترام گذاشتن :
 حرمت به افراد ، حرمت به تفاوت ها و طرز تفکر و منش متفاوت آنها است . تصور 
کنید اگر بنا بود تمام مردم کره ی زمین مانند هم بودند ،دنیا چه قدر خسته کننده می 
شد . آیا باید حرمت دیگران را حفظ کرد ؟ بله ، باید حرمت تمام انسانها را حفظ کرد 
. زیرا باالخره افرادی هم وجود دارند که ما باید خودمان را مجبور کنیم به آنها احترام 
بگذاریم مثل : آن ها که مرتبا" بوق می زنند. آن ها که لوله ی اگزوز موتورسیکلتشان 
را دست کاری می کنند تا صدای گوش خراشی بدهد . آن ها که ... آن ها که ... و سر 

انجام آن هایی که حرمت هیچ کس و هیچ چیز را نگه نمی دارند:

1- حرمت به خارجیان :
فراموش نکنیم به محض اینکه به آنطرف مرز قدم بگذاریم ، ما هم غریبه و خارجی 

می شویم . 

خارجی ها می توانند سیاه پوست ، زرد پوست ، سرخ پوست ، باشند.)ولی البته هرگز 
آبی پوست نمی شوند.( شاید این رنگ ها هستند که بیشتر سفید پوستان را جری 

می سازند. 

حرمت آداب و رسوم خارجی ها را حفظ کنیم . با یک سیاه پوست درباره ی برده 
های سیاه پوست صحبت نکنیم و یک آلمانی را از اعقاب هیتلر نخوانیم . وقتی یک 
موجود فضایی را که از کره مریخ آمده ، دیدید ،به او نخندید. یک چینی را که سگ و 
گربه می خورد مسخره نکنید مگر این که سگ و گربه ی شما را خورده باشد. توجه 

: هرگز به یک خارجی نگویید " اجنبی ".

2- حرمت به افراد مستمند :
افراد مستمند مناعت خود را دارند . آن ها فقر خود را پنهان می کنند . شما هم باید 
طوری رفتار کنید که انگار فقرشان ا نمی بینید . )البته وقتی سائلی را دیدید که از شما 
درخواست کمک می کند ، خودتان را به آن راه نزنیدا! ( چه طور باید به مستمندان 
نشان دهید که فقرشان را نمی بینید ؟ از او پول قرض بخواهید ! توجه : هرگز به 

احمق ها نگویید احمق بینوا . حتی اگر آن احمق بینوا باشد .

3- حرمت به ثروتمندان :
پولدارها زندگی جالب و راحتی ندارند . مغز آن ها دیگر به چیز های ساده و با مزه و 
شاد نمی اندیشد . آن ها دیگر نمی دانند برای تفریح بیشتر چه کنند . آن ها دیگر 
بلد نیستند وقت گذرانی کنند چون وقت برایشان طالست . آیا فکر می کنند چون 

ثروتمند هستند خوشبخت اند و نخواهند مرد ؟ پس بدبخت خوشبخت ها ...! 

4- حرمت به خانم :
خانم ها بسیار قابل حرمت هستند به همین دلیل : آقا باید در را برای خانم باز کند و 
بگذارد که او اول وارد شود و هم چنین باید کمی زودتر سر قرار حاضر شود . آقا نباید 
یک متر جلوتر از خانم حرکت کند )نیم متر اشکالی ندارد !( آقا باید موقع رساندن 

خانم به منزل آن قدر بایستد تا خانم وارد منزل شود .

پسرها نباید دختر ها را مسخره کنند حتی اگر زیبا نباشند . آیا پسرها مطمئن هستند 
که خودشان خوش قیافه هستند ؟ و تا ابد خوش قیافه باقی خواهد ماند؟

نباید فراموش کرد که دخترانی هستند که خیلی زیبا نیستند ولی می توان در کنار 
آنها خوشبخت بود و از همه مهمتر ممکن است کم حرف باشند این خود بزرگ ترین 

نعمت است . ) سیرت زیبا برتر از صورت زیبا است(

5- حرمت به چاق ها :
اگر چاق ها چاق هستند ، تقصیری ندارند . اغلب به اندازه ی یک فرد عادی غذا می 
خورند . در حقیقت کافی است به سیب زمینی چشم در چشم نگاه کنند و چاق شوند 
. چاق ها زندگی مشکلی دارند . همه به آن ها نگاه می کنند . آن ها را مسخره می 
کنند . وقتی از پله ها باال می روند نفسشان بند می آید . هرگز نمی توانند شیک پوش 
شوند . از همه مهمتر هرگز نمی توانند با یک فرد عادی در وزن معمولی االکلنگ 
بازی کنند زیرا همیشه االکلنگ طرف چاق ها پایین است و روی زمین می ماند . باید 

چاق ها را دوست داشت ، زیرا چاق ها دلشان هم چاق و بزرگ است .

توجه : در درون هر انسان چاق ، یک انسان الغر فریاد می زند : " بگذار من از این زندان 
خالص شوم ."

 
6- حرمت به معلم :

اگر استادتان شما را دوست ندارد ، به این معنی است که دیگر شغلش را دوست ندارد . بهتر 
است با او مدارا کنید . توجه داشته باشید که اگر معلم نبود ، شما چه قدر احمق از دنیا می رفتید .

-زندگی معلم را خراب نکنید .
-وقتی او حرف می زند شما حرف نزنید . 

-نگویید فهمیدم .)چون حقیقت ندارد.( 
-مدام به ساعتتان نگاه نکنید .

-فکر نکنید این او است که بد درس می دهد .
-شاید این شما باشید که بد می فهمید .

-فکر نکنید که از جریمه کردن شما لذت می برد .
-الستیک اتومبیلش را پنچر نکنید . 

-اگر در درسی نمره ی تک گرفتید ، پدرتان را نفرستید تا با او زور آزمایی کند !

7- حرمت به پیرها :
در هر دوره از زمان ، به مغزمان فرو می کنند که جوان های این دوره بد تربیت شده اند . دوره 
ی قدیم جوان ها بهتر بودند و همیشه این حرف را پیرها می زنند . جوان ها صندلیشان را به 
پیرها نمی دهند . پیرها هم همینطور، صبر داشته باشید . باالخره یک روز پیرها میروند و شما 

جوان ها پیر می شوید و میتوانید روی صندلی آنها بنشینید .

هرگز پیرها را نزنید . آن ها شکننده اند و مانند یک لیوان نازک زود می شکنند . با آن ها قبل از 
سفر ابدی شان مهربان باشید . بگذارید از کره ی زمین خاطره ی خوبی با خود ببرند . این باعث 
می شود ابدیت شان را با آرامش و حوصله سپری کنند . هر بار که سالخورده ای را می بینید ، 

کودک نوجوانی را به خاطر بیاورید که دورانی طوالنی از جوانی اش گذشته است .

توجه : فراموش نکنید که میان پیر و جوان فقط چند سال سن قرار گرفته است .

8- حرمت به پلیس :
دو نوع پلیس وجود دارد : پلیسی که پس از دزدیدن یک موتورسیکلت از دستش فرار می کنیم 
و پلیسی که پس از دزدیده شدن موتورسیکلتمان به او مراجعه می کنیم ، هر دو یک نفر هستند!

پلیس ها هم رحم و عطوفت دارند . هر بار که اطالعاتی از پلیس می خواهید باید بگویید : 
"سالم سرکار" " لطفا" سرکار " " متشکرم سرکار " " خداحافظ سر کار " و هر بار که از 

کالنتری خارج می شوید ، هرگز نگویید به امید دیدار .  بگویید : بدرود . خداحافظ.   
-

قوانین مهم معاشرت پسندیده
در روزگاران پیشین به آداب و نزاکت اجتماعی بهای بیشتری داده می شد، اما افسوس که جامعه 
امروز دستخوش تحوالت گوناگونی شده است. مقصود من آن نیست که مردم باید همانند 
روبات آداب معاشرت را یک به یک و مو به مو، برده وار رعایت و اجرا کنند بلکه رعایت برخی 
آداب پسندیده به شما کمک خواهد کرد تا شأن و منزلت اجتماعی تان ارتقا یابد. من نکاتی را 
گرداوری کرده ام که می تواند شما را از یک فرد عامی به یک انسان متشخص و جنتلمن تبدیل 
کند. با رعایت این نکات ساده به شما اطمینان می دهم که دیگران شما را در زمره افراد با اصل و 
نسب و فرهیخته قرار خواهند داد. شخصی که دیگران آرزوی معاشرت و شراکت با وی را دارند 
و الزم به ذکر نیست که همواره خانم ها از مالقات با یک مرد متشخص خوشنود خواهند شد. 

- همیشه مودب باشید
اگـر هـم از کـسی خوشتان نمی آید نیازی نیست که شان و منزلت خودتان را تا سطح 
اجـتمـاعی آن فرد تنزل دهید. مودب و با نزاکت بـاشید تـا بـرتـری خـود را نـسـبـت بـه آن 

شخص ثابت کنید.

- هیچگاه دشنام ندهید
دشنام و ناسزاگویی مطلقا ممنوع می باشد. چون نشان دهنده آن است که شما قادر نیستید برای 
بـیـان عقاید خودتان از واژه ها ولغات مناسبتری بهره بگیریـد. از آن گذشته الابالیگری همیشه 

دور از نزاکت و ادب می باشد.

آداب معاشرت به زبون خودمونی!
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- با صدای بلند صحبت نکنید
هنگامی که با صدای بلند صحبت میکنید، بـاعث باال بردن سطح استرس میان اطرافیان 
خود میگردید. بـلند صحبت کردن بیانگر آن است که شما قادر به بحث منطقی با دیگران 
نـیـستید و عجز شما را در استدالل معقوالنه نشان می دهد و آنکه می خـواهـیـد حرف 
خودتان را با توسل به زور وخشونت به کرسی بنشانید . هـمـچـنـیـن بلند صحبت کردن 

سبب جلب توجه اطرافیان میگردد البته توجه منفی.

- كنترل خود را از دست ندهید 
زمانی که شما کنترل اعصاب خود را از دست میدهید و از کوره در میروید به همه نشان می 
دهید قادر به کنترل احساسات و هیجانات خود نمی باشید. وقـتـی هم که شما از کنترل 
رفتار خودتان عاجز می بـاشیـد، چـگونـه قـادر بـه کـنـترل چیز دیگری خواهید بود؟ 

همواره خونسردی خود را حفظ کنید )کار آسانی نخواهد بود اما به زحمتش می ارزد(.

- به دیگران خیره نشوید
زل زدن به دیگران و چـشـم چـرانـی نوعی تعرض به دیگران محسوب می گردد. شما 
که نمی خواهید بی جهت دیگران را مرعوب خود سازید؟ البته این سخن بدین معنی نیست 
که در هنگام صحبت کردن با کسی رو از او برگردانید، روبرگرداندن مخالف برقراری ارتباط 

چشمی و دور از ادب است.
خیره شدن هم با برقراری ارتباط چشمی تفاوت دارد. بنابراین ارتباط چشمی برقرار کنید ولی 

به کسی خیره نشوید.

- صحبت كسی را قطع نکنید 
پیش از آنکه اظهار عقیده ای بکنید، اجـازه دهـیـد صـحـبت دیگـران بـه پایان برسد. میان 
صحبت کسی پریدن نشانه بی نزاکتی و عدم برخورداری از مـهـارتـهای اجـتـمـاعـی فرد 
می باشد. اگر نمی خواهید خودبین و از خود راضی بنظر آیید، هیچگاه صحبت کسی را قطع 
نکنید و هرگاه که ناچار بـه انـجـام ایـن کـار شـدیـد حتـما بـا گـفـتـن جـمله معذرت می 
خواهم ، اقـدام بـه انـجام آن کار کنید. مـودب بـودن بـه مـفـهـوم آن اسـت کـه بـرای 

موقعیت، عقاید و احساسات دیگران احترام قائل شویم.

- همیشه وقت شناس باشید
مهم است که به وقت دیگران احترام بگذارید.سـر مـوقـع در جـلسات، قـرار مـالقـات هـا، 
موقعیت های شغلی و اجتماعی حضور یابید. هـمچـنـین یک فرد متشخص می داند چه 

زمانی باید میهمانی را ترک کند.

- اسرار زندگی خصوصی خود را فاش نسازید
آبرو، شرافت، صداقت و بصیرت بـزرگـتـریـن و مـهـمـتـرین عـامـل برای حفظ اعتبار یک 
فرد متشخص می باشد. جزئیات زندگی عشقی شما باید محرمانه باقی بمانند. بـنـابـراین 
هرگاه شخصی در مـهـمـانی شـروع بـه سـخن چیـنـی کرد، از اعـتماد مـعشوقتان سوء 

استفاده نکرده و صحبتی در رابطه به زندگیتان به میان نیاورید.

- آب دهان نیاندازید 
 اغلب مردها این کار را به طور ناآگاهانه انجام می دهند. آب دهان انداختن بسیار زننده 
بوده و بی شخصیتی فرد را می رساند. هیچگاه آب دهان نیاندازید مگر آن که بخواهید 

ثابت کنید انسان بی نزاکتی هستید. 

- حرمت بزرگترها را نگاه دارید
در واقع شما باید همانطور که دوست دارید مورد احترام دیگران باشید خود نیز به 
دیگران احترام بگذارید. من به این علت بزرگترها را مورد تاکید قرار دادم که امروزه 
جوانان خیال می کنند همه چیز را می دانند و از همه چیز سر در می آورند و در واقع خود 
را عقل کل می دانند، اما اینطور نیست. کافی است به 5 سال پیش خود بیاندیشید.....
یقینا شما امروز بسیار باهوش تر و با تجربه تر شده اید. اینطور نیست؟ با آن که 5 سال 

پیش نیز فکر می کردید همه چیز را می دانید. 

- به اشتباهات دیگران نخندید
این یکی از پست ترین کارهای است که کسی ممکن است انجام دهد. هنگامی که 
شما اشتباهی مرتکب می شوید یا خراب کاری می کنید تنها انتظاری که از دیگران 
دارید آن است که اشتباهات و خطاهای شما را به رویتان نیاورند و از آنها چشم پوشی 

کنند. از آن مهمتر شما را به واسطه آنها مورد تمسخر قرار ندهند. 

- كاله خود را از سر بردارید
  شاید امروزه این رسم دیگر هوادار نداشته باشد. شما می باید کاله و هر آنچه بر سر 
دارید را به هنگام داخل شدن به منزل از سر خود بردارید. از آن گذشته هیچگاه با کاله 

بر سر میز شام ننشینید چون این کار نشانه بی نزاکتی مفرط است.

- پیش از صرف غذا منتظر بمانید همه میهمانان سر جایشان بنشینند. 
زمانی که برای صرف غذا سر میز نشسته اید، باید منتظر بمانید تا تمام میهمانان کامال 
سر جایشان بنشینند و آماده صرف غذا شوند. همه افراد باید در یک زمان شروع به 
صرف غذا کنند. این نکته اگرچه موشکافانه به نظر می رسد، اما بسیار حائز اهمیت 

است.

-  فخر فروشی نکنید
  هیچکس از آدم الف زن خوشش نمی آید. در هنگام گفت وگو درباره مسائل مالی به 

دارایی های خود اشاره نکرده و ثروت خود را به رخ نکشید. 

- به ساعتتان نگاه نکنید
هنگامی که در یک جمع و محفلی هستید، مدام به ساعت خود نگاه نکنید مگر آن که 
بالفاصله قصد ترک آن محل را داشته باشید. وقتی به ساعتتان نگاه می کنید دیگران 

اینگونه برداشت می کنند که شما خسته و بی حوصله شده اید.

 با افزایش روزافزون صنایع، تصفیه فاضالب ناشی از این صنایع نیز روز به روز در 
حال پیشرفت می باشد.به طوري که بسته  به نوع صنعت و فرایند تولید  و همچنین نوع 

فاضالب تولیدي روش هاي مختلفي براي تصفیه فاضالب و جود دارد.
فاضالب

به کلیه آبهاي استفاده و مصرف شده جهت مقاصد گوناگون اصطالحا فاضالب مي 
گویند.

انواع فاضالب 
فاضالب از نظر منشاء تولید آن ممکن است خانگي،صنعتي،کشاورزي یا ترکیبي از آن ها 
باشد.از نظر ویژگي فیزیکي،شیمیایي و بیولوژیکي و قدرت آالیندگي فاضالب ها به چهار 

گروه فاضالب هاي ضعیف،متوسط،قویةخیلي قوي تقسیم بندي مي شود.
به طور کلي فاضالب ها مي بایست قبل از اینکه در مرحله نهایي به آبهاي پذیرنده و یا 

محیط دفع مي گردد تصفیه شود دلیل این امر نیز موارد زیر مي باشد
1- بیماري هاي واگیر ناشي از آلودگي هاي فاضالب مهار و بهداشت عمومي تامین 

شود.
2- حفظ منابع آب از طریق عدم آلودگي آبهاي سطحي و زیر زمیني و در صورت امکان 
استفاده مجدد از بخش عظیمي از آب مصرف شده براي مصارف خاص نظیر فعالیت 

هاي کشاورزي و پرورش آبزیان
3- حفظ محیط زیست 

انواع روش هاي تصفیه فاضالب
1- تصفیه بیولوژیکي 

به طور طبیعی در اثر فعالیت میکروارگانیسمها، مواد آلی به دی اکسیدکربن، کربن، آب و 
بخش کمی از آنها نیز به ترکیبات معدنی پایدار تجزیه می شوند. این روش به دو صورت 

هوازی و بی هوازی انجام می شود.
با توجه به اینکه  روش تصفیه بیولوژیکی منحصراً در تصفیه فاضالب خانگي به کار می 
رود و فاضالب تولید شده در کارخانه سیمان دلیجان نیز فقط از این نوع مي باشد و با 
عنایت به اینکه نگاه مدیران ارشد این سازمان همواره در جهت حفظ و ارتقاع سالمت 
محیط زیست بوده و همواره خود را همراه و همگان با محیط زیست مي داند لذا در قبال 
فاضالب ایجاد شده احساس تکلیف  مي نماید و در این خصوص اقدام به راه اندازي 

سیستم تصفیه فاضالب بیولوژیکي از نوع هوازي نموده است.
اصول کلي سیتم تصفیه فاضالب هوازي به قرار زیر است 

فرآیند لجن فعال از نوع سیستم رشد معلق و از متداولترین روشهای تصفیه بیولوژیکی 
هوازی بوده که در آن از اکسیداسیون هوازی میکروارگانیسمها جهت پاالیش مواد آلی 
موجود در فاضالب استفاده میگردد. بر اساس نحوه پخش فاضالب ورودی، توزیع و نحوه 
هوادهی، زمان اقامت در راکتور هوادهی و نسبت مواد آلی به غلظت میکروارگانیسمها، 
انواع مختلفی از سیستم های لجن فعال )مانند هوادهی گسترده، نهر اکسیداسیون، تثبیت 
تماسی و اختالط کامل( وجود دارد. در روش لجن فعال، با مخلوط کردن پساب و توده 
میکروارگانیسمهای فعال در مخزن هوادهی و تامین اکسیژن الزم ، شرایط الزم جهت 
تصفیه مواد آلی موجود در پساب طبق فعل و انفعاالت کلی زیر فراهم میگردد. بدین 
ترتیب مقادیر زیادی از مواد آلی موجود در پساب که در سوخت و ساز میکروارگانیزمها 
مصرف گردیده اند از پساب جدا شده و بقیه بصورت نامحلول همراه با پساب و لجن 

خروجی از مخزن ته نشین شده نهایی خارج می گردد.

در کارخانه سیمان دلیجان نیز با بهره گیري از روش باال  و به صورتي که ابتدا فاضالب 
وارد حوضچه آشغال گیر مي شود تا در این مرحله آشغال ها از فاضالب جدا گردد سپس 
وارد حوضچه چربي گیر مي شود تا چربي ها از سطح فاضالب گرفته شود و  در ادامه 
وارد حوضچه متعادل ساز مي شود تا آب در این قسمت ذخیره و به صورت راکد به تعادل 
برسد  و توسط پمپ هاي مکنده وارد حوضچه هوادهي شود در حوضچه هوادهي میزان 
اکسیژن مختلط با فاضالب توسط پمپي افزایش مي یابد تا بوسیله   باکتری، پروتوزوآ، 
جلبک و غیر مواد آلي  همانطور که در باال گفته شد به دي اکسید کربن،کربن و مقداري 
مواد معدني تبدیل شود و مابقي به صورت نامحلول باقي بماند  سپس وارد حوضچه اي 
تح نشیني مي شود  در این قسمت لجن هاي نامحلول،  تح نشین مي شود و از کف این 
حوضچه توسط لوله هاي که تعبیه شده است وارد حوضچه  لجن مي شود  و بدین ترتیب 

فاضالب تصفیه شده و از آن براي آبیاري فضاي سبز استفاده مي شود.

كسب  و كارها هدف اصلی باج افزار Petya برای اخاذیتصفیه فاضالب درسیمان دلیجان

  مدتی است که سودجویان سایبری با طراحی بدافزارها و باج گیرهای مختلف به دنبال 
کسب منافع مالی هستند و در این زمینه سعی دارند با ایجاد محدودیت دسترسی قربانیان به 

اطالعات، اقدام به باج گیری از آنان کنند.
به گفته کارشناسان، تفاوت باج افزار  Petya که به تازگی کاربران فضای مجازی را به خود 
 boot درگیر کرده با سایر باج افزارها در این است که عالوه بر رمز نگاری فایل ها، جدول
 MBR - Master Boot( .را نیز رمز نگاری می کند MBR یا همان record
Record( قسمت مهمی از حافظه جانبی سیستم است که وظیفه اجرای سیستم عامل را 

برعهده دارد و بایوس به صورت مستقیم این رکورد را اجرا می کند.
درباره چگونگی ورود Petya به رایانه هم گفته شده که این باج افزار عمدتا کاربرانی که با 
کسب و کار در ارتباط هستند را مورد هدف قرار می دهد، به این شکل که در یک ایمیل اسپم 
)Spam( برنامه های کاربردی سودمند ارسال می کند  و یا در روش دیگر، یک کارمند منابع 

انسانی ایمیلی از فردی که تقاضای کار دارد دریافت می کند.
ایمیل حاوی یک لینک Dropbox است که ظاهرا دارای رزومه فرد است اما در حقیقت 
این یک فایل EXE یا اجرایی است. آنها بر روی فایل کلیک می کنند اما هرگز با رزومه 
روبرو نخواهند شد و در عوض با یک صفحه آبی مواجه می شوند. این بدان معناست که 

بدافزار Petya راه خود را به رایانه کاربر پیدا کرده است و کار خود را آغاز خواهد کرد.
نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که با حذف باج افزار از یک سیستم مشکل 
فایل های قفل شده برطرف نمی شود و تنها باعث جلوگیری از ادامه انتشار آن می گردد. 
در واقع برای برگرداندن فایل های قفل شده بایستی از نرم افزارها و روش های بازگردانی و 

رمزگشایی فایل استفاده کرد.
بر اساس اطالعات سایت پلیس فتا، سرهنگ دوم علی نیک نفس - رئیس مرکز تشخیص 
و پیشگیری از جرائم سایبری - در این باره گفته است: از آنجایی که باج افزارها از شیوه های 
جدید و مختلف برای قفل کردن فایل ها استفاده می کنند لذا نرم افزار قفل شکن آنها ممکن 
است با مدتی تأخیر منتشر شده و در دسترس عموم مردم قرار بگیرد که در نتیجه باید کاربران 
اطالعات رمز شده و غیر قابل استفاده را نیز نگهداری نمایند تا در صورت ارائه راه حل و 

فراهم شدن امکان رمزگشایی در آینده نسبت به بازیابی آنها اقدام کنند.
به گفته او برای حفاظت در مقابل باج افزارها این موار د پیشنهاد می شود: عدم نگهداری 
اطالعات مهم و حیاتی بر روی کامپیوتر، تهیه حداقل 2 نسخه پشتیبان از اطالعات خود 
یکی روی سی دی و یا دی وی دی ذخیره گردد و یکی برروی فضای ذخیره سازی ابری) 
هرگز به نسخه پشتیبان از اطالعات خود روی کامپیوتر اعتماد نکنید.( می تواند یک پشتیبان 

خوب از اطالعات شما باشد.
نکته بعدی اینکه نباید از نرم افزارهای همگام ساز حساب های ذخیره سازی ابری روی سیستم 
استفاده شود زیرا ورودی این نرم افزارها به حساب کاربریتان همیشه باز بوده و خطر نفوذ 
باج افزار به آن حساب ها را افزایش می دهد. برای استفاده از این سرویس ها فقط از مرورگر 
امن استفاده کرده و هرگز اطالعات کاربری را بروی مرورگر ذخیره نکنید،  از آخرین به روز 
رسانی های امنیتی برای سیستم عامل و مرورگرهای اینترنتی استفاده کنید و آنها را همیشه 

بروز نگه دارید.
برای پیشگیری از نفوذ باج افزارها به سیستم های کامپیوتری همیشه سیستم عامل خود را 
بروز نگه دارید و بروزرسانی خودکار آن را غیر فعال نکنید. از یک آنتی ویروس اورجینال با 
قابلیت به روزرسانی خودکار مجهز به فایروال استفاده کرده و یک راه حل امنیتی جهت کنترل 

ترافیک اطالعات ورودی و خروجی داشته باشید.
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  اگر می خواهید در فصل پاییز سالمتی تان را حفظ کنید و از انواع امراض شایع در 
این فصل در امان بمانید بهتر است بیشتر به بهداشت شخصی تان اهمیت دهید انواع 

امراض تنفسی از وسایل آلوده به بدنتان انتقال پیدا خواهند کرد.

فصل پاییز لذت های زیادی را با خود به همراه می آورد اما اگر مراقب خودتان نباشید 
ممکن است مشکالتی برای سالمتیتان نیز به وجود بیاید.

در ادامه برخی از مشکالت شایع سالمت که معموال در پاییز اتفاق می افتد را آورده ایم 
و همچنین گام هایی را به شما آموزش داده ایم که با استفاده از آنها می توانید نسبت به 

پیشگیری و درمان خود و عزیزانتان اقدام کنید.
 

1- سرفه و سرما خوردگی
سرفه و سرما خوردگی در طول فصل های سرد سال بسیار شایع هستند. سرما خوردگی با 
اینکه باعث می شود چند روز احساس بدی داشته باشید اما جان انسان را تهدید نمی کند.

درمان
ویروس شایع سرما خوردگی را نمی توان با استفاده از آنتی بیوتیک ها درمان کرد بنابراین 
نیازی به معاینه ندارید. تنها زمانی باید با پزشک خود ارتباط برقرار کنید که سرما خوردگی 

چند روز بدون هیچگونه بهبودی ادامه داشته باشد.
پیشگیری

اگر به سرفه و سرما خوردگی مبتال شده اید می توانید با پایبندی به چند نکته از پخش 
شدن آن پیشگیری کنید. از یک دستمال استفاده کنید تا جلوی سرفه و عطسه را بگیرید 
سپس دستمال را دور بیندازید و دست های خود را بشویید تا ویروس های باقی مانده 
کشته شوند. اگر تبی داشتید که با مصرف پاراستامول نیز بهبود پیدا نمی کرد و یا اگر در 

تنفستان مشکل به وجود آمد باید بالفاصله به پزشک مراجعه کنید.
 

تنفس افرادی که دچار آسم هستند در روزهای سرد و مرطوب ممکن است دچار تحریک 
شوند. اگر دچار آسم هستید و در طول شب عالئم بیماری را تجربه کردید و یا نشانه 
های آن برای کارهای روزانه تان اختالل به وجود آورد، باید حتما پزشک خود را مطلع 
سازید. پزشک به بررسی داروهایی که استفاده می کنید می پردازد. اگر الزم بود دوزی از 

استروئید ها برایتان تجویز می شود تا به تنفستان کمک کند.
 

2- آنفوالنزا
تاثیر آنفوالنزا روی سالمت می تواند بسیار شدید باشد. اگر شیوع آنفوالنزا همه گیر باشد 
مطمئنا از مراکز بهداشتی هشدار دریافت خواهید کرد. آنفوالنزا برای کودکان، سالمندان 
و هر کسی که به بیماری تنفسی دچار باشد خطرناک به حساب می آید. عالئمی که 

آنفوالنزا را از سرما خوردگی معمولی جدا می کند عبارتند از:
درد عضالنی که معموال باعث می شود نتوانید از رخت خواب خود بیرون بیایید.

تب باال
سرفه های شدید

اگر تعداد مراتب تنفس فرد مبتال به آنفوالنزا افزایش یافت و یا اگر تب از بین نرفت باید 
به پزشک مراجعه کنید.

درمان
خط مقدم درمان و مقابله با آنفوالنزا این است که از داروهای مسکن بدون نیاز به نسخه 
و مقدار زیادی مایعات استفاده کنید. اگر حس کردید بهبود پیدا نمی کنید، بهتر است به 

پزشک مراجعه کنید تا برایتان داروهای ضد ویروسی تجویز کند.
پیشگیری

هر سال مراکز پزشکی واکسن آنفوالنزا را به افرادی که بیش از دیگران در برابر آنفوالنزا 
ضعیف هستند تزریق می کند. این افراد عبارتند از:

افراد باالی 65 سال
خانم های باردار

افرادی که برای مدت زمان طوالنی در خانه تحت مراقبت قرار دارند.
افرادی که مراقبان اصلی یک فرد معلول یا سالخورده به حساب می آیند.

اگر جزء هیچ یک از این گروه ها نیستنید، می توانید خودتان به صورت شخصی این 
واکسن را از داروخانه ها بخرید و استفاده کنید.

 3- عفونت گلو
عفونت های ویروسی می توانند در نتیجه گسترش عفونت گلو به وجود بیایند. اگر گلویتان 

دچار عفونت شود، دچار درد و التهاب می شود.
درمان

داروهای بدون نیاز به نسخه فراوانی هستند که می توانند کمکتان کنند درد گلو را تسکین 
دهید. اگر دچار تب شدید، غدد متورم و دردناک شدند و یا نقاط سفید رنگی روی لوزه ها 
دیده شد یا با قورت دادن مشکل پیدا کردید ممکن است لوزه تان برزگ شده باشد یا دچار 

آبسه لوزه شده باشید. در چنین شرایطی باید به پزشک مراجعه کنید.

4- عفونت چشم
اگر چشمتان دچارش خارش شد و قرمزی و ترشح داشت ممکن است دلیلش ورم ملتحمه 
باشد. ورم ملتحمه را می توانید با چند بار حمام آب گرم و یا قطره های چشم بدون نیاز به 
نسخه درمان کرد. با این حال اگر درد چشمتان بیشتر شد و یا دچار از دادن بینایی شدید، 

باید بالفاصله به پزشک مراجعه کنید.
پیشگیری

بهترین روش برای پیشگیری از عفونت چشم این است که دست های خود را مرتب 
بشویید. همچنین در صورتی که دست ها آلوده بود نباید آنها را با چشم تماس دهید.

 
5- اسهال و استفراغ

برخی ویروس ها ممکن است باعث شیوع اسهال، استفراغ و یا هر دو شوند. شستن دست 
ها بهترین روش برای پیشگیری از این شیوع است. برای پیشگیری از شیوع ویروسی که 
عامل این عالئم شده بهتر است افراد آلوده به ویروس تا 48 ساعت بعد از بهبودشان به 

محل کار یا مدرسه بازنگردند.
 

6- سالمت روان
با طوالنی تر شدن شب ها برخی افراد ممکن است از نظر خلق و خو دچار مشکل شوند 
و اضطرابشان افزایش بیابد. داشتن یک برنامه غذایی سالم در کنار مکمل ویتامین D می 
تواند با چنین مشکلی مقابله کند. سعی کنید در روتین روزانه خود ورزش را نیز بگنجانید 
این کار باعث تقویت سطح سروتونین نیز می شود. اگر احساس افسردگی می کنید بهتر 

است با یک پزشک متخصص صحبت کنید تا کمکتان کند.

نظام آراستگیچگونه عارضه های پاییزی را از بدن دور كنیم؟

عبارت » پنج اس « 5S  براساس حروف ابتدای پنج واژه ژاپنی انتخاب شده است:
Seiri ساماندهی

Seiso پاکیزه سازی
Seiton نظم و ترتیب

Sekitsu استانداردسازی
Shitsuke انضباط

) SEIRI  ساماندهی )سازماندهی ، تفکیک و تعمیر  یا

Seiso پاكیزه سازی

در دیدگاه 5S پاکیزه سازی عبارت است از دور ریختن زوائد و پاکیزه کردن اشیاء از 
آلودگیها و مواد خارجی. به عبارت دیگر پاکیزه سازی نوعی بازرسی است. بازبینی و 
پاکیزگی محیط کار برای حذف آلودگی مورد تأکید در این بخش از نظام »پنج اس«قرار 
دارد. برخی از لوازم، تجهیزات و مکانها لزوماً باید بسیار پاکیزه و عاری از هر نوع آلودگی 
نگهداری شوند. بنابراین الزم است که آنها را دقیقاً شناسایی نموده و بر این باور بود که 
پاکیزه سازی تنها تمیز کردن محل کار و لوازم موجود در آن نیست بلکه پاکیزه سازی 
امکان انجام بازرسی و بازبینی را نیز بایستی فراهم آورد. به عبارت دیگر پیشگیری از 
کثیفی و پاکیزه نگه داشتن مداوم محیط، اموال و افراد و حذف و یا کنترل آلودگی و 
یادآوری این نکته که محل کار خود را همانند خانه خود بدانیم. نمونه هایی از اجرای این 

S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:
-  تعریف مسئولیتهای تمامی افراد برای پاکیزگی محل کار )حفظ نظافت و پاکیزگی 

محیط کار هر یک از پرسنل، پاکیزگی و نظافت البسه پرسنل (.
-   انجام بازبینی و پاکیزه سازی مستمر توسط مجری ارائه خدمات

-  شناسایی و رفع خرابیهایی که در اثر نشتی ها فرسایش ها، ترک ها و غیره بوجود 
آمده است

-  شناسایی منابع آلودگی و سعی در حذف و یا کنترل آن
-   تمیز کردن محل کار )شستشوی مرتب با مواد ضدعفونی کننده، نظافت در انبار، جمع 

آوری لوازم مستعمل، تمیز کردن هر چیز بالفاصله بعداز کثیف شدن(.
-  حذف آلودگیهای گرد و غبار )استفاده از تهویه مطلوب در انبار و سالن ها، استفاده از 
فیلترهای صافی هوا، استفاده از کاورها، قرار دادن اقالم و اشیا در محفظه های دربسته(.

-  پاکیزه کردن محلهایی که از چشم افراد به دور است )زیر میزها، گوشه های اتاق، زیر 
ملزومات اداری و تجهیزات فنی، پشت پرده پنجره ها، فایلها، کشوها و...(.

در دیدگاه 5S ، انضباط عبارت است از آموزش عادات و توانایی هایی جهت انجام یک 
وظیفه خاص. نکته اصلی در اینجا ایجاد عادات درست به جای عادات نادرست است. این 
کار را باید از طریق آموزش شیوه های درست انجام کار به افراد و تمرین دادن آنان در 
این زمینه آغاز نمود. همچنین این تمرینها از طریق وضع مقررات و پیروی جدی از آنها 
تحقق می پذیرد. به عبارت دیگر انضباط فرآیند تکرار و تمرین انجام یک کار است. مثاًل 
کاماًل ضروری است که رعایت مقررات ایمنی برای افراد به صورت یک عادت درست 

درآید. نمونه هایی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:
- تمرین نظم و ترتیب ) آموزش ، نظارت مستمر ، ارزیابی و پاداش به پرسنل جهت 

نظم و انضباط (.
- تمرین وقت شناسی ) آموزش استفاده بهینه از زمان، بخصوص در بخش تعمیرات در 

سالنها و برقراری جلسات (.
-  توجه به زیباییها و رعایت ظواهر ) استفاده از لباسهای کار مناسب در اداره و یا سازمان (.

در ادامه ماهنامه های بعدی اقدامات الزم براي  پیاده سازي 5S شرح داده می شود.

جناب آقای جمشید ابراهیمی متولد 1336  کارمند واحد اداری قسمت 
دبیرخانه که سمت وی امور دبیرخانه بود در تاریخ 31/06/1396  از 
شدند. بازنشسته  دلیجان(  )سیمان  انارک  عمران  سیمان  شرکت 
امور   ، اداری  واحد  در  ایشان  دریغ  بی  زحمات  از  سپاس  یمن  به 
دبیرخانه  و ساماندهی قسمت بایگانی شرکت ،  مدیر محترم عامل 
جناب آقای مهندس حسن زاد ،  مدیر محترم کارخانه جناب آقای 
مهندس موسوی ، مدیر محترم اداری جناب آقای مهندس رنجبریان 
و  جمعی از پرسنل واحد اداری از ایشان تقدیر بعمل آمد و جشن 
بازنشستگی ایشان  در واحد اداری اجرا شد ، باشد که این فرهنگ 
در کشور نهادینه شود و از بازنشستگان محترم تقدیر و تشکر گردد  .
داریم. را  زندگی  مراحل  تمام  در  موفقیت  آرزوی  ایشان  برای 
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   کلسیم موجود در شیر و لبنیات به ویژه پنیر و ماست قادر به جذب عناصر سنگین بوده و می تواند با فلزات سنگین مثل سرب ترکیب و باعث دفع آنها از بدن می شود 
.متخصصان تغذیه شیر را یکی از منابع دریافت ویتامین دی می دانند که به دلیل ویژگی خاص کازئین ) پروتئین شیر ( در ایجاد پیوند با انواع ذرات فلزی در هوا ، مصرف روزانه 

آن می تواند مانع جذب ذرات آالینده به ویژه ذرات فلزی می شود .
متخصصان تغذیه در هرم استاندارد غذایی  مصرف روزانه دو تا چهار واحد شیر و فراورده های آن را توصیه  کرده اند که شامل شیر ، ماست و پنیر و ...است . بهترین ترکیب روزانه 

دو لیوان شیر ، یک لیوان ماست و 45 گرم پنیر توصیه می شود .
آیا مصرف شیر و لبنیات می تواند در کاهش مضرات آلودگی هوا نقش داشته باشد ؟

کلسیم موجود در شیر و لبنیات به ویژه پنیر و ماست قادر به جذب عناصر سنگین بوده و می تواند با فلزات سنگین مثل سرب ترکیب و باعث دفع آنها از بدن می شود .متخصصان 
تغذیه شیر را یکی از منابع دریافت ویتامین دی می دانند که به دلیل ویژگی خاص کازئین ) پروتئین شیر ( در ایجاد پیوند با انواع ذرات فلزی در هوا ، مصرف روزانه آن می تواند 
مانع جذب ذرات آالینده به ویژه ذرات فلزی می شود . مصرف شیر سبب نرم شدن مخاط تنفسی فوقانی مری و معده می شود . متخصصان تغذیه و رژیم درمانی توصیه می کنند 

در هوای آلوده مصرف شیر افزایش یابد زیرا شیر به دلیل دارا بودم فسفر ، منیزیم و کلسیم خنثی کننده سموم است .
تاریخ انقضاء براساس کیفیت ماده اولیه ، نوع محصول ، فرایند تولید ، بسته بندی و نیز شرایط نگهداری ، در زمان ماندگاری تعیین می شود . مثال در مورد شیر پاستوریزه با توجه 

به شرایط نگه داری و کیفیت اولیه شیر از دو روز تا پنج روز ممکن است متغیر باشد .
چه بیماری هایی از طریق شیر یه انسان منتقل می شود ؟

مهم ترین بیماری هایی که از طریق شیر دام به انسان منتقل می شود ، عبارت است از تب مالت ، سل ، لیستریوز ، سقط جنین و عوارض چشمی ، سالمونلوز)حصبه ،شبه حصبه 
( اسهال های خونی و ناراحتی های گوارشی . هم چنین هر نوع میکروب و یا ویروس یا انگل بیماری زا که از طریق محیط و یا اشخاص شیر را آلوده کند می تواند به شیر منتقل 

و از این طریق به انسان ها منتقل شود .
بدن انسان به شش گروه مواد غذایی شامل آب ، پروتئین ، چربی ، قند ، مواد معدنی و ویتامین ها نیاز دارد .شیر هر شش ماده مغذی مورد نیاز انسان را با نسبتی متناسب با نیاز 

انسان در خود دارد .بنابراین شیر به عنوان کامل ترین غدا محسوب می شود .
شیر حاوی 870 سی سی آب و 32 گرم پروتئین ، 32 گرم چربی ، 48 گرم کربو هیدرات و 

هفت گرم مواد معدنی و ویتامین هایی نظیر ب ، آ ، د ، ث ، ای  و کا است .
بسیاری از بیماری ها با مصرف مستمر و و کافی شیر و فراورده های شیری کاهش می یابد 
نظیر پوکی استخوان ، بیماری های لثه و دندان ، سنگ کلیه ، فشار خون ، دیابت ، نقرس 

، سرطان کولون ، سرطان سینه ، عوارض ناشی از قاعدگی و ... 
مصرف مستمر شیر در بدن چه نقشی دارد ؟

استفاده مستمر و کافی از شیر و فراورده های آن عالوه بر تامین عمده نیازهای 
سلولی بدن ، افزایش قد ، تنظیم فشار خون ، ارتقای هوش و قدرت یادگیری ، 
سالمت لثه و دندان و استحکام استخوان ، افزایش قدرت بینایی ، افزایش توان 

کاری ، طول عمر و پیشگیری از کار افتادگی و .. را موجب می شود .

آیا شیر در كاهش عوارض آلودگی هوا نقش دارد ؟

اصول ایمنی در محیط كارگاه

 ایمنی بعنوان حفاظت انسان و کارآیی او از صدمات و پیشگیری از صدمه دیدن 
انسان تعریف می شود. اولین تالش انسان در جهت بهبود ایمنی 2000 سال پیش در 
کتاب تاریخ طبیعی Pliny و Elder آمده است. بعنوان مثال در این کتاب گفته شده 
که برای جلوگیری از استنشاق مواد سمی  کارگران باید از ماسک های حفاظتی استفاده 
نمایند و از اولین وسایل ایمنی المپ های ایمنی معادن را می توان نام برد.هدف از 
اجرای مقررات ایمنی و دستورالعمل های مربوطه،امکان بوجود آمدن محیط سالم است 
به نحوی که کارگران بدون دغدغه خاطر و بدون ترس از خطرات صنعت بکار خود 
ادامه دهند. بدین ترتیب ترس از آینده نامعلوم که زائیده و معلول حوادث و سوانح در 
محیط کار می باشد در جامعه صنعتی ما رخت بر خواهد بست. بدون وجود مسئول 
ایمنی نه تنها قدمی در راه پیشرفت صنعتی برداشته نمی شود بلکه صنعت دچار هرج 

و مرج و از هم پاشیدگی شده و دیر یا زود به سوی زوال تدریجی سوق پیدا مینماید.

:) House Keeping( نظم و نظافت كارگاهی
روزگاری فروش زیاد و یا تعداد کارکنان و بزرگی کارخانه موجبات افتخار یک شرکت 
را فراهم می آورد زیرا ظاهرا فروش باال و تولید انبوه،کاهش هزینه تولید و سود باالتر 
را تضمین می کرد.در دیدگاه جدید مدیریتی مهارت کارگر خط تولید و نیز شرایط تولید 
و محیط کارخانه و کیفیت محصول است که تعیین کننده فروش و سود شرکت است. 
پاکیزگی در سیستم پنج سین مدیریتی ژاپن یعنی پاکیزگی انسان،ماشین آالت ،مواد 

و محیط می باشد.
ایمنی محیط کار:

ایمنی محیط کار از مهمترین شرایط اولیه ورود به محیط کار است. رعایت اصول 
ایمنی و حفاظتی از اساسی ترین ارکان کارهای صنعتی است. در این جهت در تمامی 
مکانهای صنعتی سعی بر آن شده تا آنجا که ممکن است شرایط خطر ساز را از محیط 
کار از بین ببرند واز طرف دیگر وسائل استحفاظی شخصی از قبیل لباس کار، کاله 
ایمنی، عینک ایمنی، کفش ایمنی، دستکش ایمنی و وسائل مخصوص و مناسب با هر 

شغلی باید تهیه ودر دسترس قرار گیرد.
هنگام کار در کارگاههای صنعتی و کار  با ماشین االت و ابزار صنعتی رعایت نکات 

ایمنی مربوط به شغلی از اصول عقلی است.
عدم رعایت نکات ایمنی، بطور غیر مستقیم عامل ایجاد حادثه است. هرچند ممکن 
است عوامل دیگری بعنوان عوامل مستقیم محسوب شوند و در ایجاد حادثه موثر 

باشند.
مهمترین عوامل موثر در ایجاد حادثه بشرح زیر است:

1-  عدم آشنایی با محیط کار و طرز کار ماشین االت     
2- جابجائی نادرست وسایل و ابزار سنگین

3-  سقوط اشیاء
4- استفاده نادرست از ابزار کار و وسایل
5- روی هم انباشتن وسایل در کارگاه

6- عدم بکار گیری وسایل حفاظتی
7- شتاب و عجله در انجام کار

گذشته از اینها، عوامل دیگری نیز هستند که هر یک در جای خود ممکن است حوادث 

ناگواری را برای افراد ایجاد کنند. برای جلوگیری از حوادث ناشی از این عوامل می 
توان با اتخاذ روشهای صحیح و مناسب و رعایت اصول حفاظتی و ایجاد نظم وترتیب 

و جدی گرفتن محیط کار به اندازه قابل توجه ای حوادث را تقلیل داد.
هر فردی موظف است که با کمک های اولیه آشنایی داشته باشد تا در صورت بروز 

حادثه بتواند جان دیگران را از خطرات نجات دهد.
 

نکاتی كه باید برای جلوگیری از حادثه رعایت شوند:
لباس کار:

 الف_ هنگام کار باید از لباس کار مناسب استفاده شود، لباس کار باید سالم و بدون 
پارگی باشد چرا که ممکن است قسمت های پاره لباس به ماشینی که در حال حرکت 

و دوران است گیر کرده و خطراتی بوجود آید.
ب_ از بستن دستمال گردن، شال، کروات، ساعت، انگشتر و غیره باید خوداری شود 

زیرا ممکن است در اثر یک بی احتیاطی منجر به بروز حادثه شود. 
پ_ بهتر است از لباس کاری استفاده شود که یکسره بوده و تمام دکمه های آن 

بسته باشد.
 ت_ لباس کار نباید گشاد باشد مخصوصا قسمتهای سر آستین ودامن آن؛ روپوش 

کار نباید به میزانی تنگ باشد که اعضای بدن هنگام کار با اشکال مواجه شوند.
ث_ آستین ها را نباید به طرف باال برگرداند و یا لوله کرد.

 
خطرات ناشی از بی اعتنائی به وسائل و نکات ایمنی:

مهمترین وسائل ایمنی عبارتنداز:
  الف_ کاله ایمنی: استفاده از کاله ایمنی برای حفاظت موی سر و جلوگیری از 
خطرات تماس آن با وسائل متحرک مخصوصا برای افرادی که موی سرشان بلند 
است ضروری است .همچنین در کارگاههائی که خطر برخورد سر با لوله واشیاء دیگر 

وجود دارد استفاده از کاله ایمنی الزم وضروری است.
   ب_ عینک ایمنی : هنگام کار با وسایلی مانند سنگ سنباده، جوشکاری، چکش 
کاری با قلم روی فلزات و ... برای محافظت چشم باید از عینک های مخصوص 
استفاده کرد تا از ورود اجسام خارجی، تابش نورهای زیان آوربه چشم جلوگیری به 

عمل آید.
  پ_ کفش ایمنی: باید هنگام کار از کفش های بدون بند استفاده کردتا از خطرات 
زیر پا ماندن بند کفش جلوگیری شود و در مواردی مانند حمل ابزار و کاالهای 
سنگین الزم است از کفش و پوتین های ایمنی استفاده شود تا سقوط اشیاء باعث 

مجروح شدن نشود.
جهت دستیابی به صنعتی منضبط و کارگاهی تمیز با کارگران بهره ور و کاهش 

ریخت و پاش راهکارهای زیر توصیه می شود:
1. عالمت گذاری و نوشتن مشخصات مواد و یا قطعاتی که در داخل قوطی ها و یا 
بشکه ها هستند و نوع آنها مشخص نیست.2. لوازم ضروری از لوازم غیر ضروری 
تفکیک شده و وسایل غیر ضروری از محیط کار دور نگه داشته شوند.3. ماشین آالت 
و تجهیزات مورد استفاده و کف سالن ها و راهروها بعد از هر شیفت تمیز شوند.4. 
اقالم پر مصرف در نزدیکی محل مصرف قرار داده شوند.5. برای نظافت و بهداشت 

شخصی کارگران باید یک برنامه مدون وجود داشته باشد.
آیا مي توانید حدس بزنید ، چه نوع حادثه اي در حال وقوع است؟

یک کارگر جهت رنگ آمیزي قسمتي از ستونهاي سقف سوله )در ارتفاع 4 متري( ، 
سوار پالت شد و بوسیله لیفتراک ، بطور همزمان به سمت جلو و باال هدایت گردید.

آیا مي توانید حادثه اي را که در معرض وقوع است را پیش بیني کنید؟

اقداماتي که از حوادث مشابه جلوگیري مي کند :
1.       هیچگاه روي بار یا پالت نایستید.

2.      سوار شدن روي لیفتراک )چه روي بار و چه کنار راننده( ممنوع است.
3.     همیشه از ابزار و ماشین آالت مناسب مانند سکوهاي هوایي یا داربست 

استفاده نمائید.

حاال ببینید كه چه اتفاقي افتاده است!
کارگري که روي پالت بود تعادل خود را از دست داد و بر روي زمین افتاد.
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-        نیکوتین قابل حل در آب نیست و سموم موجود در دود قلیان نیز محلول در 
آب نمی باشد بنابراین آب موجود در ابزار قلیان تاثیری بر کاهش سمیت و سرطانزایی 

دود حاصله از مصرف قلیان ندارد
-        ارتباط طغیان بیماری سل در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی با مصرف 

قلیان گزارش شده است
-        مقادیر قابل توجهی از فلزات سنگین، ترکیبات آروماتیک  و مواد سمی در دود 
حاصل از احتراق ذغال شناسایی شده است که عالوه بر مواد سمی و سرطان زای 

موجود در تنباکو، آسیب های مصرف قلیان را افزایش می دهد.
-        100 نوع هیدروکربن های چند حلقوی که بیشتر آن عامل ایجاد سرطان است 

در اثر سوخت ناقص ذغال و مواد ناخالص محتوی آن تولید می شود
-        دود دریافتی در هر وعده 60 دقیقه ای مصرف  قلیان 200 برابر بیشتر از مصرف 
یک نخ سیگار است و به همین ترتیب حجم نیکوتین و مواد سمی دریافتی به مراتب 

بیشتر می باشد.
-        نیکوتین ماده ای بسیار اعتیاد آور است که موجب وابستگی افراد مصرف کننده 

قلیان به سایر محصوالت دخانی و مواد اعتیاد آور می شود.
وجود مواد روان گردان در تنباکوهای مورد استفاده در قلیان: استفاده از گراس و حشیش 

در تهیه قلیان
 برخی از سودجویان و عرضه کنندگان قلیان برای جذب مشتری و سود بیشتر، اقدام به 
افزودن مواد مخدر و روان گردان به توتون مصرفی و الکل در آب محتوی ابزار قلیان 
می نمایند. در تحقیقات و بازرسی های انجام شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی 
و اداره اماکن نیروی انتظامی در زمستان 1394 مقادیر زیادی از انواع مواد روان گردان 
)گراس و حشیش ( که در این مراکز نگهداری، فرآوری و به همراه قلیان عرضه می 
شد، کشف، ضبط، توقیف و متخلفین بازداشت و به مراجع قضایی تحویل گردیدند.

این در حالی است که برخی مخالفان برخورد با عرضه قلیان، این وسیله را مانعی برای 
رجوع جوانان به مواد مخدر می دانند.

   از نظر تاریخی قلیان توسط بومیان در بخش محدودی از منطقه افریقا و آسیا مصرف 
می شد. تا اواخر قرن نوزدهم میالدی و اوایل قرن بیستم، مصرف قلیان با توتون بسیار تند 

و طبیعی بیشتر در بین افراد مسن و بیشتر در منطقه خاور میانه شایع بود.
با افزودن مواد معطر به توتون قلیان در اوایل دهه 1990، مصرف قلیان به شدت در بین 
جوانان این منطقه رواج یافت و به سرعت به سایر کشورهای جهان گسترش پیدا کرد. 
صنایع دخانی نقش قابل توجهی در ترویج مصرف قلیان دارند. تولید تنباکوی معسل و طعم 

دار کلیدی ترین تاکتیک این صنایع در ایجاد جذابیت و جذب مشتری بوده است.
مهمترین عوامل گسترش مصرف قلیان در جوامع:

-  افزودن مواد معطرو اسانس برای کم کردن سختی و تندی دود توتون و ایجاد جذابیت 
برای مصرف کنندگان

-  استفاده خانوادگی و گروهیاز قلیان بعنوان یک وسیله برای گذران اوقات فراغت
-   باور غلطدر مورد کم ضرر بودن یا بی ضرر بودن قلیان بخاطر گذشتن مسیر دود از آب 
و تصفیه آن )در حالی که آب فقط برای کم کردن دمای دود حاصل از ذغال گداخته بوده 
و به علت مقاومت ایجاد شده، شدت پک زدن و میزان عمق تنفسی و حجم دود ورودی 

به ریه ها را افزایش می دهد(.
ترکیبات موجود در تنباکوی معسل یا میوه ای و اثرات ناگوار مصرف آن بر سالمتی:

تنباکوی معسل / معطر حاوی 70 تا 80 درصد مواد افزودنی و اسانس و ترکیبات شیمیایی 
می باشد که به دلیل ایجاد بو و طعم میوه ها و گیاهان پرفایده بسیاری از جوانان و افراد را 
با ایجاد تصور ذهنی غلط نسبت به مفید بودن مصرف آن  گمراه می کند. در بررسی های 
انجام شده روی این نوع تنباکوها مقادیر بسیاری مواد سمی و سرطان زای قطعی به ویژه 
ترکیبات بنزن و هیدروکربن های معطر چند حلقوی )PAH(، و فلزات سنگین شناسایی 
شده است. الزم به ذکر است مواجهه با بنزن طی سه تا 15 سال باعث بروز سرطان به 

خصوص سرطان خون می شود و بیشترین راه جذب آن از طریق تنفس می باشد.
نتایج تحقیق روی 20 نمونه تنباکوی معطر/معسل در بازار ایران- سال های  1394 و 

:1395
انواع مواد آروماتیک چند حلقوی،به ویژه ترکیبات بنزن) اتیل بنزن، زایلن، بنزیل الکل، 
بنزآلدئید، اتیل فتاالت، اتیل آنیلینو بنزوات، آنترانیلیک اسید، بنزو فنون( نفتالین، متیل استر، 

بقایای سموم آلی حشره کش و فلزات سنگین از جمله سرب و جیوه شناسایی شده است.
تبعات ناگوار، حاد و چندگانه بهداشتی مصرف و مواجهه با دود قلیان:

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت هر وعده مصرف قلیان، دودی معادل مصرف 5 تا 
10 پاکت سیگار )100 تا 200 نخ( وارد ریه فرد می شود. دود دست دوم:  میزان مواجهه با 
دود قلیان برای اطرافیان معادل 5 تا 10 سیگار برآورد شده است. تماس و مواجهه با دود 
دست دوم قلیان و نشستن در کنار جمع قلیان کش ها برای اطرافیان و "خصوصا کودکان" 

بسیار خطرناک و آسیب رسان است.
دود دست سوم: رسوب بقایای دود قلیان روی فرش، دیوارهای محل مصرف قلیان )منزل 
و یا رستوران و ...( و لوازم شخصی موجب انتقال سموم سرطان زا به فرزندان و اطرافیان 
از طریق تماس پوستی که جذب بسیار باالیی دارد می شود. الزم به ذکر است بیش از 90 

درصد افراد سیگاری و قلیانی مواجهه قبل از 18 سالگی داشته اند.
بررسی های سیستماتیک از نتایج تحقیقات انجام شده، ارتباط معنی داری بین مصرف قلیان 
و سرطان های ریه، دهان، مری، معده و مثانه، بیماری های انسدادی مزمن ریوی، قلبی 
عروقی، سکته مغزی ، ناباروری مردان، ریفالکس دستگاه گوارش و اختالالت سالمت 

روان را  نشان می دهد.
-        میزان منو اکسید کربن ناشی از احتراق ذغال قلیان 30 برابر بیشتر از اکسیژن است 
و این خاصیت مانع جذب آن در آب شده و به طور مستقیم به ریه فرد مصرف کننده وارد 

می شود.
-        %75 موارد سرطان لب و حفره دهانی ناشی از مصرف دخانیات است که دلیل اصلی 

آن در بر داشتن عوامل سرطان زا و تماس مستقیم مخاط دهان با آن می باشد .
-        افزایش 40 تا 80 درصد ابتال به سرطان معده در افراد مصرف کننده قلیان و مواد 

دخانی
-        90 درصد موارد سرطان ریه را افراد مصرف کننده دخانیات تشکیل می دهد.

-        7000 ماده شیمیایی که سرطان زایی حداقل 70 نوع آن به اثبات رسیده است در 
دود قلیان و مواد دخانی وجود دارد.

حقایقی در خصوص قلیان و آسیب های آن !




