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*   مناجات با خدا  *
خدایا بر خوش بینی ام ناامیدی و یأس را چیره نسازم، و امیدم از زیبایی کرمت نَُبرد.

خدایا گر خطاهایم مرا از نظرت انداخته، به خاطر حسن اعتمادم بر تو از من چشم پوشی کن.
خدایا، اگر گناهان از جایگاه مکارم لطفت مرا پائین آورده، اما یقین به کرم عنایتت هوشیارم نموده.

خدایا اگر غفلت از آماده شدن برای دیدارت به خوابم فرو برده، ولی معرفت به نعمت های کریمانه ات مرا بیدار ساخته است.
خدایا اگر بزرگی مجازاتت مرا به سوی آتش فرا خوانده، هرآینه ثواب برجسته ات مرا به سوی بهشت خوانده است، خدایا از تو درخواست می 
کنم، و به پیشگاهت زاری نموده، و رغبت می ورزم، و از تو می خواهم که بر محّمد و خاندان محّمد درود فرستی، و مرا از کسانی قرار دهی که 
ذکرت را همواره بر زبان دارند، و پیمانت را نمی شکنند، و از سپاست غافل نمی شوند، و فرمانت را سبك نمی شمارند، خدایا مرا به نور عّزت 
بسیار زیبایت برسان تا عارف به وجودت گردم، و از غیر تو روی گردان شود، و از تو هراسان و برحذر باشم، ای دارای بزرگی و بزرگواری، و درود 

خدا و سالم بسیار او بر محّمد فرستاده اش، و برخاندان پاکش باد.

از  بهره گیري  با  که  کارخانه هاي سیمان  تاسیس  ما  در کشور  امروزه  که  آنجا  از   
سرمایه گذاري هاي کالن انجام مي گیرد معموال با اشتغالزایي و جوانب اقتصادي دیگر همراه 
است، توسعه صنعت سیمان روندي رو به رشد را طي مي کند.اما  صنعت سیمان در کنار 
مسائل اقتصادي یك سري جوانب زیست محیطي نیز دارد که در صورت عدم مدیریت 
صحیح و رعایت نکردن  قوانین و چهارچوبهاي زیست محیطي موضل آفرین خواهد بود 

که میتوان در این خصوص به موارد زیر اشاره نمود.

1 -گردوغبار ناشي از فرآیند آسیا کردن مواد اولیه
2- گازهاي متصاعد شده نظیر NOx و Sox که از احتراق سوخت هاي موردنیاز کوره 

متصاعد مي شود
3- عناصر سنگین موجود در مواد آهکي، رسي و همچنین سوخت هاي کوره که در گازهاي 

کوره آزاد مي شوند. 
4- آزاد شدن یك سري مواد آلي و فلزات سمي از سوختن باطله هاي نفتي و ارگانیکي 

موجود در مواداولیه
براي جلوگیري از آلودگي هاي نامبرده راهکارهایي را مي توان در نظر گرفت تا این اثرات به 

حداقل خود برسد. از جمله اقداماتي که مي توان انجام داد، عبارتند از: 
1- جمع آوري و بازیابي گرد و غبار ناشي از آسیا کردن مواد اولیه. 

2-استفاده از سوخت هایي که شامل حداقل NOx و Sox باشد. 
3-استفاده ازفیلتراسیون مناسب و با تکنولوژي روز دنیا به منظور کاهش آالینده ها

بدون شك انسان بدون صنعت و اشتغال به دلیل مسائل اقتصادي قادر به زندگي نخواهد 
بود و همواره براي گذراندن چرخ زندگي نیازمند صنعت خواهد بود ولي به منظور توسعه 
پایدار و هچنین تداوم زندگي بشر مي بایست به جنبه هاي زیست محیطي نیز اهمیت ویژه 
اي گمارد. زیرا بدون محیط زیست سالم  امکاالن زندگي و حیات موفق نخواهد بود. در 
همین راستا مي توان گفت  صنعت و محیط زیست مانند 2 بال یك پرنده هستند همانطور 
که یك پرنده براي اوج گرفتن نیازمند هردو بال مي باشد انسان نیز براي زندگي با آرامش 

و رفاه نیازمند صنعت و حفظ محیط زیست در کنار همدیگر مي باشد.
یکي از مهترین دغدغه هاي مدیران کارخانه سیمان دلیجان رعایت موازین و چهارچوب 
هاي زیست محیطي مي باشد  که در تایید  مطلب فوق مي توان به  صرف هزینه هاي 

کالن در راستاي حفاظت محیط زیست  اشاره نمودکه قطع به یقین رویکرد مدیران ارشد 
این سازمان این هزینه را به عنوان یك سرمایه گذاري پنهان تلقي مي نمایند .

در زیر به بخشي از مهمترین فعالیت هاي زیست محیطي که در این مجموعه صنعتي 
صورت مي پذیرد به صورت موردي اشاره خواهیم شد.

1-افزایش سالیانه فضاي سبز تا 10000هزار متر و صرف هزینه گزاف به منظور حفظ 
و نگهداري آن

2-ساخت و راه اندازي تصفیه خانه فاضالب به منظور به حداقل رساندن آالینده هاي 
پساب خروجي کارخانه

3-صرف هزینه هاي گزاف در زمینه فیلتراسیون به منظور کاهش االینده ها و به حداقل 
رساندن میزان االینده هاي خروجي و .......

4-اجراي برنامه PM به منظور استفاده حداکثري از توان دستگاه ها به منظور کاهش 
میزان مصارف انرژي

5-تنظیم خوراك کوره و استفاده حداکثري از ظرفیت کوره به منظور کاهش مصرف 
سوخت و به طبع آن کاهش میزان االینده هاي هوا

6-انجام پایش هاي دوره اي و فصلي به منظور کنترل میزان االینده هاي خروجي از 
سیستم

7-استفاده از سوخت گاز به جاي مازوت در بیشتر ایام سال به منظور کاهش میزان 
خروجي

  آالینده ها 
8-استفاده از آبگرمکن هاي خورشدي به منظور استفاده از انرژي هاي نو و به طبع آن 

کاهش استفاده از سوخت هاي فسیلي
9-افزایش دانش و فرهنگ زیست محیطي پرسنل در خصوص مدیریت مصرف انرژي 

)برق و گاز و...(در مصارف عمومي
نتایج خود اظهاري شرکت آرمان محیط که به  که موید مطالب فوق مي توان به 
صورت فصلي انجام مي گیرد اشاره نمود  که در تمام موارد حدود مجاز خروجي )بك 
فیلترها،الکترو فیلتر اصلي و  الکترو فیلتر گریت کولر و همچنین خروجي پساب ( بسیار 
پایین تر از حدود مجاز بوده که این امر نتیجه سرمایه گذاري و صرف هزینه در جهت 

حفظ محیط زیست مي باشد .

اقدامات كارخانه سیمان دلیجان در راستاي حفظ محیط زیست
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  در هنگام كار با ماشین های سنگ زنی به نکات زیر توجه نمایید:
1.   از کار کردن با ماشین سنگ زنی بدون حفاظ خودداری نمایید.

2.   در نوعی ماشین که با فشار باد کار میکند ،اتصاالت وبست شیلنگها رامحکم نموده و پین 
)PIN( نمایید .در نوع برقی باید مجهز به کابل سالم با سیم زمینی باشد.

3.  پس از تعمیر هر ماشین سنگ زنی و قبل از استفاده از آن ،سرعت دورانی آن را با سرعت 
سنج آزمایش کنید )در مورد ماشینهای سنگ هوایی ،فشار هوا نباید از 90 پوند بر اینچ مربع 

یا 26بار تجاوز نماید(.
4.  ماشین سنگ زنی میبایست پس از هر 20 ساعت کار یا هر هفته یك بار بازرسی گردد.

5. هنگام کار با سنگ ،تمرکز خود را کامال معطوف کار نموده و با دیگران صحبت نکنید 
وروی بر نگردانید.

6.  از سنگ خیس شده یا آغشته به دیگر مایعات استفاده نکنید.
7. هنگام کار با سنگ فرز الزم است افرادی که اطراف شما هستند نیز از لوازم حفاظت 

چشم استفاده نمایند.
8.  قبل از استفاده از هر نوع سنگ دقت  نماییدکه سنگ لب  پر ،نشده یا ترك نداشته باشد .
9.  توجه نمایید سرعت دورانی نباید از آنچه که بر روی برچسب ماشین حك شده بیشتر 

شود.
10.   هنگام استفاده از ماشین سنگ زنی حفاظت تمامی صورت الزامی است )حتماً از  نقاب 

صورت استفاده شود (.
11.  پس از نصب سنگ بر ماشین آنرا به مدت 60 ثانیه )در فضای محصور (راه انداخته 

وآزمایش نمایید .
12.  جهت صیقل دادن سطوح از سنگ مخصوص و برای بریدن قطعات از نوع دیگر آن 

را استفاده نمایید .

     همه جا می توانید بدوید.
فقط بدوید. چه روی تردمیل چه در پارك. می توانید با دویدن مایل ها را پشت سر بگذارید، 
حتی بهتر است در سفر بعدی ، برای کشف یك مکان جدید، بندهای کتانی تان را ببندید 

و بدوید.
    كمتر پزشک تان را می ببینید.

فقط سیب نیست که می تواند از پزشك بی نیازتان کند. افراد پرتحرك، کمتر سرطان 
کولون می گیرند. و در میان خانم ها آنهایی که مرتبا در تمرینات پرتنش مثل دویدن شرکت 

می کنند، می توانند ریسك سرطان سینه را تا 30 درصد کاهش دهند.
    بیشتر عمر می كنید.

چه کسی دوست ندارد عمرش طوالنی تر شود؟ دوندگان نه تنها کمتر زمین گیر می شوند 
و نسبت به همساالن خود بیشتر فعال می مانند بلکه، بیشترهم عمر می کنند. حتی با وجود 
این که با باال رفتن سن، زمان دِو هفتگی کمتر می شود، اما فوایدش برای سالمتی همچنان 

ادامه دارد و پابرجاست.
    به اصالت تان برمی گردید.

معلوم شد حق با بروس اسپرینگستین بوده: ما به دنیا آمدیم تا بدویم. این چیزی است که ما 
را از میمون  انسان نما به بشر تبدیل کرده است و اجدادما هم به دنبال شکار، مسافت های 

طوالنی می دویدند.
    میتوانید شلوار جین جذب تان را راحت بپوشید.

دویدن یکی از بهترین شیوه های کالری سوزی است. یك فرد حدودا 72 کیلویی می تواند 
بیشتر از 850 کالری در ساعت بسوزاند.

    حافظه تان تقویت می شود.
ثابت شده ورزش به حفظ دقت و هوشیاری کمك کرده و حتی می تواند عالئم زوال مغز را 
کاهش دهد. پیگیری مدام همچنین می تواند از مغز دربرابر آلزایمر محافظت کند حتی برای 

آنهایی که سابقه خانوادگی این بیماری را دارند.
    خودباوری تان را تقویت می كند.

دلیل دیگری برای دویدن می خواهید؟ دوندگانی که بیرون از خانه می دوند و از چشم انداز 
زیبای طبیعت بهره می برند، نسبت به کسانی که فقط به صحنه های ناخوشایند ُزل می زنند، 

بعد از ورزش عزت نفس و خودباوری شان بیشتر می شود.

    محکم و قوی می مانید.
دوندگان سنین باالتر، بهتر از کسانی که نمی دوند می توانند تعادل شان را حفظ کنند، و 
زانوها و تاندون های شان در انجام حرکات گوناگون بهتر حفظ می شود. یوگا هم خوب 
است! مواظب باشید زیاده روی نکنید، چون ورزش زیاد می تواند منجر به تنش و فشار و 

شکستن استخوان شود.
    از فشارخون تان كم می شود.

دویدن، راهی طبیعی و برای حفظ فشار خون متعادل است. تمرینات تقویت کننده می توانند 
به کاهش فشارخون در عرض چند هفته کمك کنند.

    استخوان های تان را محکم تر می كند.
تمرینات مقاومتی، فوق العاده اند، اما توصیه ای که اکنون رایج است این است که دویدن حتی 
بیشتر از تکرار تمرینات ورزشی می تواند استخوان ها را محکم کند. دو، به عنوان ورزشی 
موثر، به  گونه ای به ساختن عضالت کمك می کند که تمرینات ورزشی با تاثیرات کمتر 
نمی توانند این کار را انجام دهند. با دویدن، استخوان ها را حتی با باال رفتن سن، سالم تر 

نگه دارید.
    انرژی تان را افزایش می دهد.

احساس تنبلی و بی حالی می کنید؟ سعی کنید بدوید. تنها یك جلسه دویدن می تواند انرژی 
را زیاد کرده و خستگی و رخوت مزمن را از شما دورکند.

    عضالت میانه بدن را به چالش می كشد.
اگر عضالت قوی باشند، وضعیت بدن بهتر شده و اندام جنبشی تقویت می شوند بنابراین 
فعالیت های روزانه آسان می گردد. چه احساس کنیم و چه نه ، با دویدن، میانه بدن درگیر 
شده و تمام عضالت مهم این ناحیه هم تقویت می شوند. پاداش دویدن برای دوندگان: 

میانه بدن مستحکم، می تواند عملکردشان را هم بهتر کند.
    بهتر می خوابید.

دوندگان برای حفظ عملکرد بهتر دو، مایلند برنامه خواب منظم داشته باشند. دویدن، خواب 
با کیفیت تر را دربر دارد؛ یعنی در تمام طول شب راحت می خوابید.

    اهداف تان را تائید می كند.
مطالعات نشان داده افرادی که اهداف بلندمدتی برای فیتنس و سالمتی شان تعیین کرده 
واز آن پیروی می کنند، نسبت به آنهایی که بدون هدف و به زحمت پیش می روند، نسبت 
به برنامه ورزشی شان رضایت و تعهد بیشتری دارند. چه کسی از اینکه چیزهای بی اهمیت 

و اضافی را از لیست برنامه اش حذف کند احساس خوبی ندارد؟
    كمی به قلب تان عشق می ورزید.

تنها یك ساعت دویدن در هفته می تواند ریسك بیماری های قلبی را تقریبا تا 50 درصد 
کاهش دهد) نسبت به اصال ندویدن!(. آنهایی که از رهنمودهای فعالیت بدنی توصیه 
شده تبعیت می کنند، یك جهش و پیشرفت نسبی در میزان تحرك شان، می تواند ریسك 
بیماری قلبی را بیشتر از اینها هم کاهش دهد.) متعادل باشید، زیاده روی نکنید تا به جای 

سود، ضرر نکنید(.

 ۱۵ دلیـل درست بـرای تشویـق به دویـدن 

13. مواظب باشید هرگز سنگ را بین شکاف قطعه ای که در حال برش است گیر 
ندهید .

14.  سوراخ مرکزی سنگ باید به اندازه قطر محور ماشین سنگ باشد)از سنگی که به 
سختی بر محور سوار می شود یا سفتی زیاد دارداستفاده نکنید(.

15. قبل از اتصال دو شاخه به پریز برق از خاموش بودن کلید دستگاه اطمینان حاصل 
نمائید.

16.  هرگز کار را به ماشین سنگ متحرك نزدیك ننموده بلکه سنگ را به کار نزدیك 
نمائید. در غیر این صورت قطعه کار بین سنگ و حفاظ کشیده میشود

 که نتیجه آن شکستن و پرتاب قطعات آن به اطراف می باشد .
17. هنگام تعویض سنگ حتماً برق دستگاه را قطع نموده و در سنگ هایی که با فشار 
هوا کار می کنند ابتدا جریان هوا را قطع و هوای باقیمانده را تخلیه و سپس نسبت به 

تعویض سنگ اقدام نمائید.
18. هرگز دوشاخه سنگ برقی با کلید روشن را از پریز برق نکشید زیرا ممکن است در 

اتصال مجدد به برق و عدم اطالع از روشن بودن کلید موجب حادثه گردد.
 ایمنی كار با ماشین سنگ ثابت:

در خصوص ایمنی کار با ماشین سنگ ثابت عالوه بر رعایت اغلب نکات ایمنی که در 
مورد ماشین سنگ متحرك ذکر گردید ، رعایت نکات ذیل نیز توصیه 

می گردد:
•  فاصله بین تکیه گاه کار و سنگ نباید از 5 ملیمتر تجاوز نماید.

برای سنگ زدن قطعات کوچك از وسیله نگهدارنده مطمئن استفاده کرده و هرگز 
عینك و دستکش مناسب را فراموش نکنید .

روش استفاده از سنگ فرز

همراه قرص چه بنوشیم و چه ننوشیم؟
کارشناس ارشد کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه مصرف بدون آب برخی قرصها 

موجب ایجاد  مشکالت زیادی در فرد بیمار گردد گفت: بهترین نوشیدنی برای خوردن قرصها آب معمولی است.  
به گزارش عصر ایران دکتر نوشین محمد حسینی در گفتگو با ایفدانا اظهار داشت: گرچه  هدف اصلی از سفارش به مصرف 
قرص ها با آب بدلیل باز شدن ماده موثره آنها در معده و تاثیر در درمان  می باشد اما مصرف بدون آب برخی قرصها به دلیل 

ساختاری که دارد ممکن است  موجب ایجاد  مشکالت زیادی در ناحیه مری فرد بیمار گردد.  
 افزود: از سویی استفاده ازمواد دارویی با مایعاتی بجز آب، در مواردی که بدون تجویز پزشك یا  توصیه داروساز صورت گیرد 

می تواند اثر قرص ها را از بین ببرد.  
وی همچنین با نهی بیماران از مصرف قرص ها  با چای داغ، نوشابه، آبمیوه یا حتی شیر تصریح کرد: خوردن قرصها با آب 
جوش و گرم و البته چای داغ به علت حرارت  آن مشکالتی بوجود می آورد  ضمن اینکه کافئین موجود در چای خود مخرب 
دارو است کما اینکه بسیار مشاهده شده که خوردن برخی آنتی بیوتیك ها با شیر یا نوشیدن آبمیوه های ترش به علت اسیدی 

بودن آنها خاصیت درمانی دارو را از بین برده در مواردی موجب تخریب ساختار دارو گردد.  
 C دکتر نوشین محمد حسینی با یادآوری این نکته  که داروها مثل آهن بهتر است که بدلیل جذب راحت تر توسط ویتامین

همراه با آب مرکبات استفاده شود تاکید کرد: بهترین نوشیدنی برای خوردن قرصها آب معمولی است. 
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ساس
این حشرات کوچك تمایل دارند در رختخواب پنهان شوند. آنها اغلب در هتل ها، پناهگاه 
ها و مجتمع های آپارتمانی پیدا میشوند و می توانند از طریق چمدان، حیوانات  خانگی، و 

سایر لوازم به خانه شما راه یابند.
گزش ساس

گزش این حشرات خارش و قرمزی بر روی پوست، معموال در بازوها یا شانه ها را به جای 
میگذارد. عالوه بر آزار و اذیتی که دارد، ممکن است به خاطر خاراندن موجب گسترش 
عفونت شود. اگر واکنش های آلرژیك پوستی دارید، از کرم های حاوی کورتیکواستروئیدها 

و آنتی هیستامین خوراکی استفاده کنی و به پزشك مراجعه کنید.
 

عقرب: مرگبار!
همه عقرب ها سمی نیستند، اما آنهایی که سمی هستند، می توانند کشنده باشند. عقرب 
ها عمدتا در ایاالت جنوبی و غربی یافت میشوند. عالئم گزش شامل درد، تورم، خارش، 
استفراغ، افزایش تعریق، و مشکالت بینایی می باشند. فرد باید بالفاصله تحت مراقبت 

های پزشکی قرار گیرد.
 

سگ مگس )مگس سگ(: دردناک
این مگس های گزنده در تاالب ها، جنگل ها، و دیگر محیط های مرطوب زندگی 
می کنند. محل این گزش های دردناك را تمیز نگه دارید و برای جلوگیری از عفونت 
از خاراندن محل گزش اجتناب کنید. برخی از انواع سگ مگس، توالرمی را گسترش 
میدهند، نوعی بیماری باکتریایی عفونی که نیاز به مراقب پزشکی دارد. دفع حشرات و 

لباس های محافظ به جلوگیری از نیش های سگ مگس کمك میکنند.
 

پشه: بیش از حد تحریک كننده!
پشه ها تنها آزار دهنده نیستند، خاراندن محل نیش می تواند عفونت پوستی ایجاد کند. 
همچنین، پشه ها می توانند حامل ویروس نیل غربی، ویروس تب دانگ، و سایر  بیماری 
ها باشند. برای محافظت خود از پشه ها، از مواد دافع حشرات استفاده کنید و زمانی که از 
منزل خارج میشوید، خود را بپوشانید. از محافظ پنجره استفاده کنید، و از شر آب های راکد 

در حیاط خود خالص شوید.
 

مگس: كثیف، ُكركین!
مگس حشره ای کثیف است که بیش از یك میلیون باکتری را در بدن خود حمل میکند. 
این حشره می تواند عفونت های روده را از طریق مواد غذایی آلوده گسترش دهد. برای 
کنترل مگس ها، مواد غذایی و زباله را در ظروف در بسته نگه دارید و از محافظ پنجره 

در خانه خود استفاده کنید.
 

  اگر شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که به دنبال روزهای تعطیل در داخل 
تقویم میگردید تا برای گردش و سفر برنامه ریزی کنید، حتما این مطلب

 را بخوانید چرا که ممکن است مجبور شوید به جای لذت بردن از مناظر و طبیعت به 
درمان و تسکین گزیدگی ناشی از نیش حشرات بپردازید. این مقاله به شما خواهد گفت 
دچار چه نوع گزشی شده اید و همچنین عالئم و عوارض و چگونگی درمان آنرا توضیح 

می دهد.
تشخیص گزش حشرات 

انواع ساس و کنه
بسیاری از حشرات، از جمله عنکبوت، چیگر )نوعی حشره شبیه کنه(، زنبور عسل و شپش 
فرصتی برای مکث به ما میدهند. اما برخی دیگر مانند کنه، به معنای واقعی کلمه در زیر 
پوست ما مخفی میشوند. اگر میخواهید از بیرون رفتن لذت ببرید، مراقب کنه و ساس 
باشید، آنها می توانند زمانی که روی چمن یا زمین نشسته اید به شما بچسبند. انواع ساس 
و کنه همیشه حامل بیماری هستند، و اکثرا گزش های آنها جدی نیستند. اما می توانند 
بیماری هایی از جمله: بیماری الیم و تب منقوط کوه های راکی را  به شما منتقل کنند.

گزش ساس و کنه
هنگامی که ساس و کنه به پوست شما میچسبند، و اغلب به سمت قسمت های مرطوب 
و گرم بدن مثل کشاله ران و زیر بغل حرکت میکنند، از خون شما تغذیه میکنند و  هر 
گونه بیماری را انتقال میدهند. گزش کنه می تواند آغاز گر واکنش های آلرژیك نیز باشد. 
اگر کنه یا ساس روی پوست خود دارید، مهم است که آن را به درستی از بین ببرید. برای 
جلوگیری از گزش کنه، دست ها، پاها، و سر خود را هنگام خروج از منزل بپوشانید. از دفع 
کنه حاوی DEET )دی اتیل توالمید( روی پوست یا لباس، و یا  محصوالتی حاوی 
پرمترین بر روی لباس خود استفاده کنید. پس از گذراندن وقت خود در مناطق پوشیده از 
چمن و یا پوشیده شده از درخت پوست خود را بررسی کنید تاکنه یا ساس روی پوست 

شما نباشد.
 

عنکبوت بیوه سیاه: سمی!
ستون های چوبی و کنده های درخت محل پنهان شدن بیوه سیاه سمی هستند. این 
عنکبوت پاهای بلند و رنگ سیاه براق، با شکلی شبیه ساعت شنی به رنگ نارنجی، قرمز 
و یا زرد مشخص در سطح زیرین خود، دارد. این عنکبوت ها تقریبا 1/3 اینچ عرض و با 

در نظر گرفتن پاهای بلندشان، ۱٫۵۵ اینچ طول دارند.
گزش عنکبوت بیوه سیاه

گزش عنکبوت بیوه سیاه میتواند باعث دردی شود که در منطقه نیش تیر بکشد، اما 
ممکن است گزش آنها بدون درد نیز باشد. به دنبال یك یا دو عالمت نیش قرمز، قرمزی، 
حساسیت به لمس، و برآمدگی در محل گزش باشید. پس از گزش به زودی ممکن است 
گرفتگی شدید عضالت، تهوع، استفراغ، تشنج، و افزایش فشار خونرخ دهند. فورا مراقبت 
های پزشکی دریافت کنید. داروی ضد سم موجود است. در صورت امکان، برای شناسایی 

مثبت، عنکبوت را با خود ببرید.
 

عنکبوت های منزوی قهوه ای میتوانند گزش زننده ای داشته باشند.
در ایاالت غرب میانه و جنوب، در اتاق های زیرشیروانی و پستوها این عنکبوت ها یافت 
خواهند شد. این عنکبوت ها از رنگ قهوه ای مایل به زرد تا قهوه ای تیره متغیرند و پاهای 
تیره تر دارند. زهر آنها سمی است و نیش آنها گاهی اوقات می تواند زخم های جدی و 
عفونت ایجاد کند. با این حال، شما حتی ممکن است نیش آنها را تا مدتی  احساس نکنید.

گزش عنکبوت منزوی قهوه ای
هنگامی که این عنکبوت نیش میزند، اغلب بدون درد است و پس از گزش پوست ممکن 
است قرمز شود، تاول بزند، و دردناك شود. گاهی اوقات زخم ایجاد میشود. این نیش ها در 
موارد بسیار نادر می توانند کشنده باشند. در صورتی که از این نوع عنکبوت گزیده شدید، 
تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرید. در صورت امکان، برای شناسایی مثبت، عنکبوت 

را با خود ببرید.

 

شپش سر: خارش!
مو جایی است که شپش در آنجا یافت خواهد شد. آنها دوست دارند در ناحیه گردن در 
پوست سر و پشت گوش پنهان شوند. اگر در موهای خود شپش دارید، به احتمال زیاد آن 
را از استفاده مشترك کاله، برس مو، و یا مورد دیگر با کسی که شپش داشته است، گرفته 
اید. شپش میتواند باعث خارش شود، اما خاراندن می تواند به عفونت منجر شود. در موارد 

شدید، موها ممکن است بریزند.
درمان شپش سر

برای کشتن شپش و تخم های آن )تحت عنوان نیت(، از لوسیون، کرم ها، و یا شامپوهایی 
که به طور ویژه برای شپش طراحی شده اند، استفاده کنید، آنها را میتوانید بدون نسخه و 
یا طبق تجویز پزشك از داروخانه ها خریداری کنید. به منظور جلوگیری از گسترش شپش 
لباس، مالفه، و برس ها را در آب گرم بشویید و در خشك کن داغ خشك و تمیز کنید. 

تمام اعضای خانواده را بررسی کنید، و هر کس که نیت یا شپش داشت، درمان کنید.
 

كک 
تنها برای حیوانات خانگی نیست

کك ها حشرات کوچك، بدون بال و چاالکی هستند که از خون میزبان تغذیه میکنند و 
تنها حیوانات خانگی را نیش نمیزنند. آنها از خون انسان نیز تغذیه میکنند.

گزش کك
برخی افراد به نیش کك بسیار حساس هستند، اما خاراندن می تواند موجب زخم یا عفونت 
شود. بهترین راه خالصی از شر کك ها در حیوانات خانگی و منزل است. حیوانات خانگی 
را از تخت خود دور کنید و حتما روزانه فرش ها را جارو برقی بکشید. حشره کش را طبق 
دستورالعمل در مناطق آلوده اسپری کنید. در نظر بگیرید از یك حشره کش مورد تایید 

دامپزشکی برای حیوان خانگی خود استفاده کنید.
 

زنبور عسل، زنبور معمولی، زنبور سرخ، زنبور زرد
زمانی که انواع خاصی از زنبور عسل نیش میزنند، نیش خود را از دست میدهند و می 
میرند. اما زنبور معمولی، زنبور سرخ و یا زنبور زرد می توانند چندین بار نیش بزنند زیرا 
نیش خود را از دست نمیدهند. این نیش ها می توانند واکنش های جدی در افرادی که 

به آنها حساسیت دارند ایجاد کنند.
گزش زنبور عسل، زنبور معمولی، زنبور سرخ، زنبور زرد

اگر واکنش آلرژیك ندارید، به سادگی نیش را خارج کنید، محل گزش را تمیز کنید، از یخ 
استفاده کنید، برای تسکین خارش آنتی هیستامین خوراکی مصرف کنید، و برای تسکین 
درد از ایبوپروفن یا استامینوفن استفاده کنید. در صورتی که واکنش شدید آنافیالکتیك 
دارید، اگر انژکتور خودکار اپی نفرین دارید، از آن استفاده کنید. با اورژانس تماس بگیرید. 

دراز بکشید و با دقت بدون فشار به کیسه زهر، نیش را خارج کنید.

گزش مورچه آتشین
نیش مورچه آتشین معموال باعث زخم های قرمزی میشود که میسوزند و خارش دارند. 
زخم های دردناك و پر از عفونت نیز می توانند ایجاد شوند. کمپرس سرد، مسکن های 
درد، و آنتی هیستامین ها می توانند به تسکین ناراحتی کمك کنند. تعداد زیادی از نیش ها 
ممکن است موجب واکنش های آلرژیك سمی یا شدید تهدید کننده برای زندگی شوند. 

در صورت نیاز فورا با مراقبت های اورژانس تماس بگیرید.
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سوسک: زشت و بدتركیب

آنها فقط زشت نیستند. سوسك حامل بیماری هایی مانند سالمونال نیز می باشد. آنها 
می توانند موجب واکنش های آلرژیك و آسم شوند. اگر در آب و هوای گرم زندگی  
می کنید، رهایی از شر سوسك ها می تواند دشوار باشد. استفاده از آفت کش ها )یا 
دافع حشرات(، تمیز نگه داشتن آشپزخانه، تعمیر ترك و سوراخ در کف و دیوارها میتوانند 

کمك کننده باشند.

هشدار پزشکی
هوشیاری خود را حفظ كنید: از گرفتگی ها می توانند مشکالتی را پیش بیاورند. 

برای مواجهه با این مشکالت، آماده و هوشیار باشید:
عفونت: محل گاز گرفتگی را مرتباً کنترل کنید. اگر قرمز، دردناك و یا گرم شده بود، 

احتمااًل عفونتی در میان است، به دنبال کمك پزشکی باشید.
آسیب له كننده: بعضی مواقع گاز گرفتن یك سگ، باعث له شدن بدون پارگی 
پوست می شود. ممکن است یك آسیب درونی اتفاق افتاده باشد. اگر سوزش و مورمور 
افزایش یابد و یا دست و پا تغییر رنگ دهند )برای مثال کبود شوند(، ممکن است آسیب 

ساختاری ایجاد شده باشد، در این صورت به پزشك یا بیمارستان مراجعه کنید.
هاری: هر حیوان خونگرم می تواند ناقل هاری باشد.

گاز گرفتن حیوانات و گزش حشرات، ممکن است باعث انتقال عفونت شود؛ پس زخم 
را کاماًل با آب و صابون بشویید تا آلودگی ها پاك شوند.

تب نقطه ای كوه های راكی: اگر کنه ای شما را گزیده است، ممکن است روی مچ 
یا قوزك پا یك قرمزی پدیدار شود و به بقیه ی بدن گسترش یابد و به دنبال آن دچار 
تب شدید و سردرد وحشتناك شوید. این بیماری می تواند کشنده باشد، پس به محض 

ظهور این عالیم به پزشك مراجعه کنید.
بیماری الیم: این بیماری نیز به وسیله ی کنه ایجاد می شود. اگر درمان نشود، بسیار 
خطرناك خواهد بود. اما به راحتی می توان با آنتی بیوتیك، آن را از بین برد. عالیم ممکن 

است تا چند هفته ظاهر نشود، بنابراین باید حواستان به محل گزیدگی باشد.



78

صی
خص

مه ت
هنا

و ما
د

صی
خص

مه ت
هنا

و ما
د

ماه 
ت 

هش
ردیب

ن و ا
وردی

 فر
شم 

ل ش
 سا

 38
اره 

شم

ماه 
ت 

هش
ردیب

ن و ا
وردی

 فر
شم 

ل ش
 سا

 38
اره 

شم

است  بررسی  قابل  ارگونومی  اصول  دیدگاه  از  که  بهداشتی  معضالت  از  یکی    
حمل دستی بار می باشد. در اکثر صنایع کشور و حتی در امور غیرشغلی به دفعات زیاد 
جابجایی دستی کاال و بلند کردن بار ـ )Manual lifing( ـ اتفاق می افتد و این 
امر یکی از دالیل مهم برای بروز کمردرد می باشد از این رو عدم توجه به این مهم 
نه تنها از نظر سالمت و ایمنی شغلی کارگران باعث بروز مشکالت جسمانی می شود 
بلکه از دیدگاه اقتصادی نیز به بروز خسارت های مالی منجر می گردد. به گزارش 
ستون  مشکالت  از 60%  بیشتر  آمریکا )1981(  در   )NIOSH( نایوش سازمان 
فقرات مربوط به کمر درد )LBP( می باشد و ساالنه حدود نیم میلیون کارگر در آمریکا 

به درجات مختلف به اینگونه صدمات مبتال می شوند.
 این گزارش حاکی از این حقیقت است که در حدود %60 غرامت های ناشی از 
صدمات جسمانی در بلند کردن دستی بار و حدود %20 در هل دادن و کشیدن بار 

اتفاق می افتد.
کمیسیون ایمنی و بهداشت انگلستان گزارش کرده است که بیش از %25 حوادث 

مربوط به جابجایی دستی کاال بوده است.
به طور کلی دو حالت متمایز برای بلند کردن بار به صورت دستی ممکن است اتفاق 

افتد.
 )Leg Lift, Squat( حالت اسکات )الف
)Back Lift, Stoop( حالت استوپ )ب

  

   Squat حمل بار به صورت اسکات                               

Stoop حمل بار در وضعیت استوپ                              
 

حالت اسکات، حالتی است که طی آن ستون فقرات کامال به صورت کشیده و مستقیم 
نگه داشته می شود، زانو ها خم شده و بار با دست هابه صورت محکم گرفته می شود 
و سپس با نیروی عضالت پا، بار به طرف باال هدایت می شود. در این روش نیرو های 

وارده بر ستون فقرات در حد قابل مالحظه ای کنترل می شوند.
حالت استوپ، حالتی است که طی آن ستون فقرات خم شده و پاها مستقیم هستند در 
واقع بلند کردن بار به این روش باعث می شود که نیروهای زیادی بر دیسك های 
بین مهره ای اعمال شوند حالت اول حالتی ایمن و حالت دوم، شرایط غیر ایمن دارد.

الزم به توضیح است که از دیدگاه اصول مهندسی انسانی روش های جدیدی که بر 
پایه طراحی ایستگاه کار استوار است تعیین شده است که با اجرای آن الزم نیست خم 
شدن زانوها و نشستن در حین برداشتن دستی بار اتفاق افتد. در حقیقت با عنایت به 
مطالعات ارگونومیك محیط کار و به کمك جدیدترین معادله حمل دستی بار، ایستگاه 
کار به گونه ای طراحی می شود که هیچ یك از حاالت ذکر شده اتفاق نمی افتد و 
کارگر قادر خواهد بود با بهره وری باالتر و تحمل تنش های عضالنی کمتر، حمل 

دستی بار را انجام دهد.

 متخصصان به افرادی که برای افزایش وزن و الغر شدن و رسیدن به تناسب اندام 
در ماه رمضان به آنها مراجعه می نمایند توصیه های را گوشزد می کنند.

متخصصان به افرادی که برای افزایش وزن و الغر شدن و رسیدن به تناسب اندام در 
ماه مبارك رمضان به آنها مراجعه می کنند مصرف انواع حلیم، کله پاچه، خوراك گوشت ، 

خوراك کبك و گوشت بزغاله را در وعده  افطار به آنها توصیه می کنند.
آنها اعتقاد دارند گنجاندن این مواد به سبد غذایی افراد الغر به آنها کمك می کند که بر 

الغری خود در ماه مبارك رمضان غلبه کنند.
 

مصرف شیر برنج، شیرینی هایی مانند باقلوا، قطاب، خوردن پسته، فندق، بادام ، کنجد، 
و گنجاندن میوه های شیرین به سبد غذایی را از دیگر عوامل موثر در افزایش وزن افراد 

الغر در ماه رمضان می دانند.

آیا روزه سبب الغری می شود ؟
در کسانی که به نحو صحیح روزه می گیرند و دو وعده غذای نسبتاً سبك در سحری و 
افطار می خورند روزه سبب الغری می شود . به بیان دیگر ، اگر در هنگام روزه داری یك 
وعده غذای انسان حذف شود طبعاً کالری دریافتی کمتر از میزان نیاز بوده و برای تأمین 
مازاد نیاز به انرژی از چربی ذخیره در بدن استفاده خواهد شد و فرد الغر می شود . اما اگر 
غذای مصرفی در سحر ، افطار و تا هنگام خواب ، در حد نیاز بدن و یا حتی بیشتر باشد 

الغری رخ نمی دهد
 

این چاق شدن در زمان روزه داری اتفاق می افتد اگر فرد رعایت کالری مصرفی را ننماید 
و اگر هم در زمان روزه داری رعایت کند، بالفاصله پس از اتمام روزه داری )پس از ماه 

رمضان( و آن هم به علت افزایش کالری مصرفی اتفاق خواهد افتاد.
پس راه چاره چیست؟ آخرین اطالعات علم تغذیه تأکید بر عدم کاهش تعداد وعده های 
مصرفی در طول روزه داشته و بنابراین یك رژیم صحیح در طول ماه مبارك رمضان 
مشتمل خواهد بود بر: )1( صرف یك وعده غذای سبك پس از اذان مغرب )2( با فاصلة 

حداقل 2 ساعت صرف شام )3( مصرف سحری

 
روزه و افزایش وزن

برخالف گروه اول، گروه دیگری که برای افزایش وزن تالش می کنند، سوال می کنند 
که چگونه می توانند رژیم خود را طی ماه رمضان ادامه دهند. در پاسخ به این گروه موارد 
زیر توصیه می شود. شما می توانید در طول ماه مبارك رمضان هم از رژیم افزایش وزن 

خود پیروی کنید.
 

برای این کار می توانید غذاهای با کالری باال و حجم کم )با دانسیته انرژی باال( که بیشتر 
غذاهای چرب و شیرین هستند را البته با در نظر گرفتن سالم بودن آنها استفاده کنید.برای 
مثال در سوپ های خود خامه اضافه کنید. برنج خود را با کره میل کنید. همچنین می توانید 
به خورش ها قدری آرد اضافه کنید تا هم غلیظ تر شوند و هم میزان کالری آنها بیشتر 
شود. استفاده مناسب از مواد غذایی شیرین مانند خرما، شله زرد و انواع فرنی، حلوا و کاچی 

و شیربرنج خانگی با افزودن عسل به آن راه دیگری برای دریافت کالری اضافی است.
 

استفاده از تمام وعده ها و میان وعده ها در مدت زمان مجاز به دریافت مقادیر اضافی کالری 
کمك می کنند بنابراین به خصوص وعده سحری را از دست ندهید و آن را جایگزین وعده 

ناهار که حذف می شود، بکنید.

1-هنگام کار در وضعیت طبیعی بدن قرار بگیرید
 

2-فشار بیش از حد را کاهش دهید
 

3-همه چیز را در محدوده دسترسی خود قرار دهید
 

4 -کار را در ارتفاع صحیح انجام دهید.
 

5 - حرکات اضافی را کاهش دهید
 

6 - خستگی و بار استاتیك را به حداقل برسانید
 

7- نقاط تحت فشار را به حداقل برسانید.
 

8 - فضای کافی برای کار در نظر بگیرید.
 

9-حرکت کنید و عضالت را منقبض و منبسط نمایید.
 

10-یك محیط کار راحت و قابل انعطاف را فراهم نمایید.

جلوگیری از الغری در ماه رمضان

اصول دهگانه ارگونومی

اسکات و اسکوپ در حمل بار

داشته  مشخصاتي  کارت  باید  سقفي  جرثقیل  هر 
باشد که خصوصیات جرثقیل منجمله ظرفیت، در آن 
قیدشده باشد. عالوه بر این بر روي قسمتهاي مختلف 
مورد  اطالعات  مي بایستي  مورد  متناسب  مکانیزم 

نظربطور واضح و روشن نوشته شده باشد.
باشد  باید کارت مشخصاتي داشته  هر جرثقیل سقفي 
که خصوصیات جرثقیل منجمله ظرفیت، در آن قیدشده 
باشد. عالوه بر این بر روي قسمتهاي مختلف مکانیزم 
متناسب مورد مي بایستي اطالعات مورد نظربطور واضح 

و روشن نوشته شده باشد.
1- فواندسیون و اسکلت بندي محل استقرار جرثقیلهاي 
جرثقیل   اسمي  ظرفیت  با  متناسب  بایستي  سقفي 

محاسبه گردد.
2- سیم بکسلهایي که براي باربندي بکار برده مي شوند باید کامال سالم باشند هر یك 
از سیم بکسلها باید با باري که دو برابر بار مجاز باشد امتحان شود و شاهینها و وسایل 
کمکي دیگر نیز باید با باري که 255 درصد بیشتر از ظرفیت رسمي آنها باشد ، تحت 

آزمایش قرار گیرند. آزمایش حداقل هر 6 ماه یك مرتبه باید تجدید شود.
3- محکم کردن سیم بکسل به تجهیزات و وسایل باید بطور مطمئن صورت گیرد. 
محکم کردن سیم بکسلها با روشهایي که امکان سائیدگي یا گیر کردن و یا بریدگي سیم 

بکسل را در بر داشته  باشند، مجازنمي باشد.
4- اتصال دو سر دو قطعه سیم بکسل به منظور بدست آوردن سیم طویل تر بوسیله 

گیره، مجاز نمي باشد.
5- انتخاب باربند به نسبت وزن سیستم و قواره آن صورت مي گیرد. قدرت باربند بر 
اساس قطر طناب یا تعداد رشته هاي زیر بار و ضریب اطمینان مورد نظر تعیین مي شود.

6- هنگام باز کردن و پیچانیدن سیم بکسل به دور قرقره باید دقت شود که سیم بکسل 
گره و پیچ و تاب پیدا  نکند.

 7- بکار بردن قرقره هاییکه چرخ آنها شکسته یا ترك داشته باشد یا اینکه بوش و محور 
قالب آنها سائیدگي  یا ترك و یا هر نقص فني دیگر داشته باشد، مجاز نمي باشد.

 جرثقیل هاي سقفيایمنــي
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   ملون ها دارای ترکیبات ارگانیك متنوعی هستند که ارتباط مستقیمی با کاهش 
احتمال سرطان روده، ریه، سینه و دهان دارند. این ترکیبات رادیکال های آزادی که مسئول 

بروز سرطان هستند را خنثی می کنند. 
بینایی

ویتامین A و کارتنوئیدها به مقدار زیادی در ملون وجود دارند. این مواد به پیشگیری 
از مشکالت بینایی و حفاظت از چشم ها کمك می کند. بتاکاروتن نقش چشمگیری در 
پیشگیری از آب مروارید، دژنراسیون ماکوال و حساسیت به اشعه ی UV دارد. )جلوگیری 

از کاهش بینایی با زعفران(
سالمت قلب

فیبر موجود در این ملون ها به طور چشمگیری کلسترول بد در بدن انسان را کاهش 
می دهد و از شما در مقابل تصلب شریان ها محافظت می نماید. پتاسیم نقش گشادکننده ی 
عروق را دارد و خطر حمالت قلبی، بیماری های عروق کرونر قلب و ... کاهش می دهد. 

همچنین سطح فشارخون را کنترل می کند. )از قلب خود مراقبت کنید( 
پیشگیری از دیابت

پکتین و دیگر شکل های فیبر به تنظیم ترشح گلوکوز در جریان خون از انواع قندها و 
کربوهیدرات ها کمك می کنند. ازاین رو پکتین موجود در ملون در پیشگیری از دیابت مؤثر 
است. این یعنی همه ی بیماران دیابتی می توانند بدون خطر این ملون ها که گفته می شود 

قند خون را تنظیم می کنند را مصرف داشته باشند. )عالئم دیابت چیست(
سالمت دستگاه گوارش

همه ی فیبرهای خوراکی، خصوصاً پکتین، به دفع مدفوع و حذف مشکالت گوارش کمك 
می کنند. فیبر قابل حل باعث می شود احساس سیری کنید و از پرخوری جلوگیری می کند. 
به همین دلیل برای کسانی که یك رژیم غذایی سخت را دنبال می کنند مصرف ملون ها 

توصیه می شود.

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 ، تفکیك و تعمیر  یا

در دیدگاه 5S ،  ساماندهی عبارت است از نظم دادن به کلیه اجزای یك سازمان جهت 
نیل به اهداف. از دیدگاه » پنج اس « ساماندهی به معنای تشخیص ضرور از غیرضرور، 
اتخاذ تصمیمات قاطع و اعمال مدیریت اولویتها برای رهایی از غیرضروریها است. در 
دیدگاه » پنج اس « ، ساماندهی امری دشوارتر از قراردادن اشیاء در گوشه ای می باشد و 
هدف ایجاد نظمی مطلوب و مناسب است. به منظور موفقیت در ساماندهی می بایستی 
به اولویت بندی پرداخت. به طور خالصه این S به معنی جدا کردن آنچه ضروری 
است از غیر ضروری ها می باشد. نمونه هایی از اجرای این S را می توان بصورت زیر 

فهرست نمود:

-  تفکیك اشیاء ضروری از غیر ضروی ) مشخص کردن ملزومات اداری که در اطراف 
شما وجود دارد و طبقه بندی آنها با توجه به اولویت استفاده از آن ، تفکیك فرمهای از 

رده خارج و فرمهای در گردش (.
- اشیایی را که استفاده نمی کنیم دور بریزیم ) دور ریختن برگهای زائد (.

مواد قابل اشتعال شامل موادي است که به صورت جامد ، گرد ، مایع ، بخار یا گاز و با 
اختالط با اکسیژن هوا در حرارت معیني )بسته به نوع ماده ( به وسیله شعله جرقه یا منابع 
حرارتي دیگر محترق و سپس مشتعل مي شوند . براي اداي توضیح بیشتر باید گفت که 
در عمل معمواَل از اختالط بخار یك سوخت )ماده قابل اشتعال( و یا ذرات ریز گرد آن در 
حرارت معیني با مقدار هواي کافي و روشن کردن آن عمل احتراق و سپس اشتعال رخ مي 
دهد. بنابراین براي آنکه سوخت جامد قابل اشتعالي را بسوزانیم الزم است مقداري از آن 
را که به قدر کافي بخار ایجاد کند و آتش بگیرد حرارت دهیم . ضمناَ چون در یك حرارت 

معین مایعات داراي فشار بخار بیشتري نسبت به جامدات مي 
شوند لذا مایعات قابل اشتعال سریعتر از جامدات قابل اشتعال آتش مي گیرند . مسلم است 
که گردها و گازهاي قابل اشتعال خیلي سریعتر از دو دسته مذکور محترق و مشتعل مي 
شوند. در این صورت اختالف و نسبتي را که در احتراق و اشتعال مواد جامد ، مایع ، گرد ، 

بخار و یا گازهاي قابل اشتعال وجود دارد مي توان به ترتیب زیر بیان کرد .
  جامدات قابل اشتعال اهسته تر محترق و مشتعل مي شوند . مایعات نسبتاَ سریعتر و گازها 

آنقدر سریع محترق و مشتعل مي شوند که اغلب تولید انفجار نیز مي کنند .
  در انبار کردن مواد قابل اشتعال مراتب زیر باید رعایت گردد : 

  1- مواد جامد ، مایعات ، پودر ، بخار و گازهاي قابل اشتعال خطرناك را در انبارهایي 
نگهداري کنید که درجه برودت آنها مانع از آتش گرفتن خود بخود در مواردي که بخارات 

مواد مذکور با هوا مخلوط است بشود .
2- انبار باید از تهویه کافي برخوردار باشد تا در صورت نشت و انتشار معمولي بخارات 
قابل اشتعال از ظروف به حد کافي در هوا رقیق شوند و جرقه اي نتواند آنها را روشن و 

مشتعل سازد .
3- استعمال آتشهاي باز مثل جوش کاري و کلیه وسایلي که ممکن است موجب ایجاد 
جرقه بشود در اینگونه انبارها بایستي ممنوع شود . به طور کلي این قبیل انبارها را دور 

پیشگیری از سرطان
ملون ها دارای ترکیبات ارگانیك متنوعی هستند که ارتباط مستقیمی با کاهش احتمال 
سرطان روده، ریه، سینه و دهان دارند. این ترکیبات رادیکال های آزادی که مسئول بروز 

سرطان هستند را خنثی می کنند.
بهبود ایمنی بدن

ملون و ترکیبات آن قدرت ایمنی در بدن انسان را باال می برند و شما را سالم و متناسب 
نگه می دارند. این میوه ویتامین C و ویتامین A زیادی دارد که آنتی اکسیدان هستند و 

به حفاظت از بدن در مقابل تمام بیماری ها و عفونت ها کمك می کنند.
خاصیت ادرارآور

خاصیت ادرارآور ملون به درمان مشکالت کلیه و بیماری های حاد کمك کرده و اگزما 
را درمان می کند. اگر ملون را همراه با لیمو مصرف کنید به طرز شگفت آوری در درمان 

نقرس مؤثر است.

ازاماکني که خطر ایجاد حریق در آن یافت مي شود منظور کنید.
4- استعمال دخانیات و بردن کبریت و فندك به این اماکن باید اکیداَ ممنوع باشد 

تابلوهایي بدین منظور در محلهاي الزم نصب کنید.
5- براي گرم کردن اتاق کارکنان در این قبیل انبارها از شوفاژ برقي ضد اشتعال یا شوفاژ 

بخار آب استفاده کنید.
 . 6- براي تأمین روشنایي از سیم کشي استاندارد و چراغ ضد شعله استفاده کنید 

کلیدهاي برق جعبه فیوز و غیره نیز بید از نوع ضد شعله باشند.
7- قسمتهاي فلزي انبار از نظر جریانات الکتریسیته باید داراي اتصال زمین کامل باشند.
  به طور کلي براي جلوگیري از مخاطرات صاعقه و الکتریسته ساکن انبار باید داراي 
تجهیزات کافي باشد . تجهیزات مذکور را به طور مرتب مورد بازرسي قرار دهید و در 

فواصل زماني معین آزمایش کنید.
8- ساختمان انبار باید در مقابل آتش سوزي مقاوم باشد. 

خواص ملون برای سالمت بدن

نکات ایمني در انبار داري مواد قابل اشتعال

بهتر آنست سرویس کاری و یا راه اندازی کولر را به افراد متخص واگذار نمایید.
اگر خود می خواهید اقدم کنید برق را از قسمت کنتور قطع نمایید.

اگر اعضاء خانواده و یا اگر در محیط کار می باشید دیگر افراد رادر جریان قطع برق قرار دهید.
دقت کامل در اتصاالت و چسب کاری سیم های برق کولر داشته باشید.

بعد از اتمام کار و وصل جریان برق ضرورت دارد بدنه کولر را با فازمتر امتحان نمایید تا 
از اتصال برق به بدنه اطمینان حاصل شود.

مواقعی که متوجه می شوید کولر سردی کافی خود را ندارد پیش از هر گونه اقدام و یا 
برداشتن بدنه کولر برای اطمینان بیشتر بدنه کولر را با فازمتر امتحان نمایید.

كولر هاي آبي 
امروزه کمتر خانه ای پیدا می شود که بدون نیاز به سیستم های سرمایشی بتوان گرما را 
در آن تحمل کرد اجداد ما برای خنك شدن از چیزی شبیه بادبزن های دستی استفاده 
می کردند یا بوته های مرطوبی جلوی خانه هاشان می گذاشتند تا هوای داغی که روی 
آنها می وزد خنك شود و خانه شان را خنك کند بعد ها با پیشرفت معماری بادگیرها 
جای بوته ها را گرفتند و بعدتر با کشف الکتریسیته، پنکه جایگزین آن بادبزن های اولیه 

شد و کولرهای آبی جای بادگیرها را گرفتند.
با نزدیك شدن به تابستان و گرم شدن هوا خیلی ها سری به پشت بام می زنند تا 
کولرهای آبی را که بیشتر از 6 ماه خاموش مانده اند را راه اندازی کنند اما این کار هم 

آداب و اصول خاص خودش را دارد که رعایت آنها الزامی می باشد.
مهمترین توصیه ایمنی، کمك گرفتن از افراد متخصص و تعمیرکاران مجاز و مجرب 
است. همچنین الزم است افراد بدون قطع جریان برق نسبت به تعمیر کولر و یا تعویض 
پوشال های آن اقدام ننمایند و در صورتی که احیاناً این کار انجام شد، باید با فازمتر بدنه 
کولر را لمس کنید و مطمئن شوید که برق ندارد، استفاده از دستکش عایق و الستیك 

عایق در زیر پا، شما را در برابر برق گرفتگی محافظت می کند.
سیم های فرسوده را که عایق آنها از بین رفته است، تعویض کنید و به بستن چسب برق 
دور آنها اکتفا نکنید، پس از آنکه کار تعمیرات به اتمام رسید، دوباره بدنه کولر را با فازمتر 

لمس کنید و مطمئن شوید که بدنه آن فاقد جریان الکتریسیته است.
سیم کشی برق کولر پیچیده است بنابراین حتی کسانی که متخصص برق هستند نیز 
ممکن است مسیر سیمها را درست تشخیص ندهند و این سبب افزایش خطر برق 

گرفتگی می شود.
کولر یك وسیله پرتوان محسوب می شود، لذا کابل کشی و سیستمهای حفاظتی آن به 
نوعی انتخاب می شوند که قادر به تحمل جریان برق شدیدی که بخصوص در لحظه 

اول کشیده    می شود، باشند.
وقتی یکی از اعضای خانواده برای بازرسی یا راه اندازی کولر به پشت بام می رود. اواًل 
برق ساختمان را قطع کنید. اگر اینکار مقدور نبود از قطع بودن کلید کولر مطمئن شوید 
سپس با نوار چسب کاری کنید که کلیدها بدون کندن نوار چسب روشن نشوند. یك 
یادداشت کوچك کنار کلید بچسبانید و توضیح دهید که از دست زدن به آن خودداری 

شود.
بدنه کولرهای آبی مرطوب هستند که همین موضوع خطر برق گرفتگی را تشدید می کند.

قطع بودن کلید کولر به هیچ عنوان دلیل بر برق دار نبودن سیم های کولر نیست. برق 
گرفتگی حتی ممکن است در هنگام نصب درپوش های کولرها و در اثر برخورد لبه 

درپوش ها با ترمینال یا پاشیدن آب به روی آنها صورت گیرد.
آگر در هنگام روشن کردن پمپ آب کولر، صدای آب و یا بوی رطوبت را حس نکردید، 
سریع آن را خاموش کرده و با رعایت نکات ایمنی پمپ را چك کنید احتمال اینکه 
اتصاالت آن شل شده باشد یا عمرش به پایان رسیده باشد، وجود دارد با خرید یك پمپ 
جدید و نصب آن کولرتان را مجدداً راه اندازی کنید. در هنگام نصب اولیه کولر نیز باید 
دقت شود تا از دودکش های بخاری و لوله های مربوط به سرویس بهداشتی دور باشد.

آیاكولر استخوان درد می آورد؟
بعضی از افراد گاهی از این مشکل گله مندند که در تابستان باد کولر سبب بدن درد 
و کوفتگی عضالنی آنها می شود. برخی متخصصان نیز معتقدند که رطوبت حاصل 
از کولرهای آبی می تواند سبب تحریك این قبیل دردها و بروز دردهای روماتیسمی 

شود…
البته اثبات علمی این قضیه راحت نیست. در واقع باید گفت آنچه سبب بدن درد و 
تحریك  که سبب  هواست  حرارت  درجه  ناگهانی  تغییرات  شود،  می  درد  استخوان 
عضالت می شود. بنابراین تفاوتی ندارد که از چه نوع کولری استفاده کنیم. چون بروز 
این دردها در پی روشن بودن کولر به قدرت تطابق بدن هر فرد با درجه حرارت محیط 

و مقاومت بدنی او بستگی دارد. البته کولرهای گازی از آنجا که هوای محیط را تصفیه 
کرده و دمای آن را پایین می آورند، بدون آنکه رطوبت را افزایش دهند و حتی برخی 
از انواع آن که اکسیژن محیط را باال می برند، مناسبترند. پنکه نیز از آنجا که سبب 
گردش هوا و تسهیل تعریق می شود، سبب خنکی شده و هر دوی این وسایل مناسبتر 

از کولرهای آبی می باشند.
آیا سرمای کولر باعث ایجاد سرماخوردگی عفونی می شود یا خیر

از نظر علمی ثابت نشده است که خود سرما به تنهایی ایجاد سرماخوردگی کند اما نکته 
مهم این است که تغییر دما می تواند باعث ایجاد عفونت شود به همین علت بهتر است 
برای پیشگیری از سرماخوردگی، زمانی که از محیط گرم بیرون وارد خانه می شویم 
بالفاصله کولر را روشن نکنیم  و یا در معرض باد مستقیم کولر قرار نگیریم و همچنین 

هنگامی که در محیط خنك هستیم بالفاصله به محیط گرم وارد نشویم.
کولر را ضدعفونی کنید

بهترین راه این است که پوشال ها هر سال تعویض شوند اما اگر به هر دلیلی نتوانستید 
پوشال های کولر را تعویض کنید بهترین راه برای خالص شدن از باکتری های رشد 
کرده در پوشال ها این است که محلولی شامل 10 درصد کلرین و 90 درصد آب 
بسازید و در کفی کولر بریزید. سپس پمپ آب را روشن کنید تا  پوشال ها حسابی با 
محلول کلرین و آب خیس بخورند بعد از چند دقیقه پمپ آب را خاموش کنید و آب 
کولر را تخلیه کرده، آب تمیز در کفی کولر ریخته و دومرتبه پمپ آب را روشن کنید 

تا پوشال ها تمیز شوند

نکات ایمني در خصوص سرویس كاري كولر

نظام آراستگی
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با توجه به ضرورت حضور نیروی انسانی و انجام فعالیت در برخی جبهه های کاری خاص 
که از طریق دیگر عملی نبوده یا مقرون به صرفه نمی باشد و جهت صیانت از جان نیروی 
انسانی ، استفاده از بسکت های ایمن با طراحی اصولی ، علمی و استاندارد ، مفید و راه 

گشا به نظر می رسد .
شرح :

برخی مواقع در صنایع دسترسی به مکان های بلند و مرتفع در شرایط عادی امری 
خطرناك و بعضاً غیر ممکن خواهد بود خصوصاً اگر الزم باشد که در این محل کار خاصی 
نیز انجام شود . جرثقیل ها جهت حمل بار ساخته شده اند ولی در بعضی موارد ناگزیر 
هستیم که برای حمل نفر از جرثقیل استفاده نمائیم . این روش فقط در شرایطی قابل 
قبول است که سایر طرق ، خطر بیشتری داشته و تمامی شرایط ایمنی را برای جابجایی 

نفر رعایت کرده باشیم .
تذکر 1 : موارد ذکر شده شرایط استاندارد و حداقل شرایط مورد نیاز را بیان می کند .

تذکر 2 : موارد زیر در خصوص بسکت های ثابت و متصل به بوم جرثقیل صادق نمی 
باشد .

1*اصول ایمنی حمل نفر به وسیله سبد )موارد عمومی( :
1 . هنگام حمل نفر با بسکت نباید از جرثقیل استفاده دیگری شود )بلند کردن همزمان 

سبد جابجایی نفر و حمل بار(
2 . حمل نفر در نزدیکی خطوط برق بسیار خطرناك بوده و باید ابتدا خطوط برق از مدار 

خارج و اتصال زمین را برقرار نمود .
3 . جرثقیل حمل نفر بایستی دارای گواهینامه بازرسی و تأیید از مراجع ذی صالح باشد . 
4 . قبل از شروع کار بایستی مجوز الزم از سوی کارفرما و نظارت صادر گردیده و افراد 

بایستی دارای مجوز باال روی طب صنعتی باشند .
5 . موارد زیر باید دقیقاً در مجوز مشخص شود : محل انجام کار – تاریخ – ساعت 
شروع و پایان کار – نوع دستگاه جرثقیل – نام شرکت تقاضا دهنده – زاویه بوم 
جرثقیل – ماکزیمم وزن مجاز درون بسکت – تعداد نفرات مجری کار و وزن مجموع 

بار – نام فرد ناظر .
6 . ارتباط بین افراد داخل بسکت و افراد مستقر روی زمین بایستی توسط 
بی سیم یا وسیله ارتباطی دیگر برقرار کردد . جرثقیل بایستی حتماً ریگر 
مجرب داشته و یکی از افراد داخل بسکت به عالئم ریگری جرثقیل 

آشنایی کامل داشته باشد .
7 . راننده جرثقیل بایستی از عملکرد ایمن سیستم های کنترلی جرثقیل 

قبل از شروع به کار اطمینان حاصل نماید .
8 . محل و نحوه استقرار جرثقیل باید به گونه ای باشد که وزن بار از 

%50 حداکثر میزان مجاز بار در آن زاویه تجاوز نکند .
9 . در هر بار استفاده و قبل از اقدام به حمل نفر ، بایستی وزن بسکت را 

با افزودن بار ، به وزن پیش بینی شده رسانده و سپس توسط جرثقیل به طور 
آزمایشی تا محل مورد نظر حمل گردد و پس از آن اقدام به حمل نفر گردد . هر 
زمان که جرثقیل تغییر مکان داده ، یا مسیر حرکت بسکت تغییر کند و یا جرثقیل 

تعویض گردید باید حمل آزمایشی مجدداً انجام گیرد .
 full( 10 . افراد داخل بسکت بایستی مجهز به کاله و کمر بند ایمنی مناسب
body harness( بوده و کمربند ایمنی باید به قالب جرثقیل بسته شود 
مگر این که امکان آن وجود نداشته باشد که در این صورت باید به محل 

مناسب دیگری بسته شود . 11 . کاله افراد بایستی چانه بند داشته باشد .
2* راننده جرثقیل :

1 . در تمام مدت کار باید در دستگاه نشسته و مراقب کار باشد .
2 . گوش کردن به رادیو و ضبط صوت در حین کار ممنوع است و راننده باید 

کاماًل مراقب کار باشد .
3 . هنگامی که راننده جرثقیل نسبت به موردی شك دارد سریعاً باید 

با ناظر عملیات مشورت نماید .
4 . حرکت بسکت به آرامی صورت پذیرد و از جابجایی سریع 
بسکت خودداری نماید . ماکزیمم سرعت جابجایی بسکت 
حامل نفر در هنگام باال رفتن نباید از m/sec 5/0 بیشتر 

شود .
5 . در زمان حمل نفر با بسکت ، جرثقیل نباید جابجا شده و 

یا حرکت نماید .
6 . حمل نفر با بسکت زمانی که شرایط جوی کار نا مناسب است مانند وزش باد شدید 
)با سرعت بیش از 24 کیلومتر بر ساعت( ، گرد و غبار شدید ، هوای بارانی ، تگرگی و 

برفی باید متوقف گردد .
7 . هنگام کار نفرات داخل بسکت باید جرثقیل را قفل نمود .

8 . راننده جرثقیل بایستی آموزش دیده و دارای گواهی طب صنعتی باشد .
9 . راننده جرثقیل بایستی نحوه استفاده از LOAD CHART را بداند .

3* مشخصات جرثقیل حامل بسکت :
1 . حتماً توسط نظارت مورد بررسی و تأیید قرار گیرد .

2 . میزان بار مجاز یا SWL (SAFE WORKING LOAD( در آن لحاظ 
شده باشد .

3 . حداقل دارای 2 نوع سیستم ترمز اضطراری باشد .
4 . زاویه سنج بوم سالم باشد .

5 . دستگاه در جای سفت و محکم قرار داشته باشد و تراز شده باشد .
6 . جرثقیلی که در حال جابجایی بسکت است نباید کار دیگری انجام دهد .

7 . سیستم هیدرولیك جرثقیل باید دارای CHECK VALVE  و سایر سیستم 
های ایمنی باشد تا در صورت وجود نقص از حرکت آن جلوگیری شود .

یا  )قفل کن   SAFETY LATCHES دارای ضامن باید  . هوك جرثقیل   8
شیطانك( باشد .

9 . استفاده از جرثقیل بوم خشك برای باال بردن بسکت ممنوع است .
4* طراحی بسکت :

1 . حداقل فاکتور ایمنی جهت بسکت حم 50 نفر می باشد .
2 . نبایستی از الیاف طبیعی و مصنوعی برای باال بردن بسکت استفاده نمود .

3 . از طناب یا زنجیر با گرید 80 بایستی برای باال بردن بسکت استفاده نمود .
4 . استفاده از تسمه )BELT( یا کمربند در بسکت جابجایی حمل نفر ممنوع است .

5 . استفاده از سیم بکسل مخصوص بسکت جابجایی حمل نفر برای موارد دیگر ممنوع 
است .

6 . برای توزیع یکنواخت نیروی فشاری بر سیم بکسل ها باید از 
شگل استفاده نمود .

7 . استفاده از THIMBLES در انتهای بکسل برای جلوگیری 
از آسیب و زدگی بکسل الزامی می باشد .

تاب  از  که  شوند  نصب  طوری  باید  بسکت  های  گوشواره   .  8
خوردگی و شکستگی بکسل جلوگیری شود .

9 . آزمایش های غیر مخرب (MT, UT) PT بایستی جهت محل 
های جوشکاری انجام گیرد .

SWL . 10 یا میزان بار مجاز بایستی در بدنه بسکت نوشته شود که 
شامل وزن بسکت خالی- حداکثر وزن مجاز افراد- تاریخ بازدید- نام 

شرکت می باشد.
بایستی در حالت عادی تعادل داشته و کمترین میزان  11 . بسکت 

انحراف و کج شدگی را داشته باشد .
12 . برای جلوگیری از سقوط اشیاء بایستی برای آن سقف در نظر 

گرفته شود .
13 . فلز به کار رفته در بسکت باید فاقد زنگ زدگی ، خمیدگی ، 

شکستگی و … باشد .
افراد ، کف بسکت  از سر خوردن  . بهتر است برای جلوگیری   14

برجستگی و آج داشته باشد .
15 . برای بسکت دستگیره داخلی تعبیه شود .

16 . در بسکت حتماً به سمت داخل باز شده و قفل و فنر 
قابل ارتجاع داشته باشد .

17 . برای جلوگیری از سقوط اشیاء لبه ها یا پاخورهایی 
به ارتفاع 1 اینچ نصب شود .

18 . حفاظ های کناری بسکت باید به صورتی نصب 
شود که از سقوط نفرات جلوگیری به عمل آورد . )حداقل 
3 حفاظ در فواصل 30 ، 70 ، و 120 سانتی متر از کف 

بسکت ایجاد شود(
بسکت باید طوری ساخته شود که بتوان آن را توسط لیفتراك جابجا نمود . در این مورد 
می توان در زیر بسکت از قوطی متنایب با عرض و قطر شاخك لیفتراك استفاده نمود که 

هم ضربه گیر بسکت خواهد بود و هم با لیفتراك می توان آن را جابجا نمود .
: )SLING( 5* سیم بکسل ها

1 . ظرفیت سیم بکسل مورد استفاده بایستی 7 برابر مقدار واقعی در نظر گرفته شود .
2 . در صورتی که از 2 یا 3 رشته از سیم بکسل ها استفاده می شود باید فاکتور طراحی 

5 را برای هر یك از رشته ها در نظر گرفت .
3 . در صورتی که از 4 رشته طناب سیمی استفاده می شود باید فاکتور طراحی 5 برای 

هر یك از رشته ها در نظر گرفته شود .
4 . بکسل )طناب سیمی( بسکت حمل نفر بایستی در جای مناسب و جدا از سایر بکسل 

ها نگهداری شود .
5 . سیم بکسل بایستی کاماًل در درام قرار گیرد .

6 . سیم بکسل نباید شکستگی ، خمیدگی و زدگی داشته باشد .
6* آزمایش و نگهداری بسکت :

عالوه بر آزمایش های بسکت و یا بررسی آن در هر شیفت ، نیاز است بازرسی های زیر 
نیز به عمل آید :

1 . حداقل به طور سالیانه بسکت و کلیه متعلقات آن با احتساب دو برابر ظرفیت مجاز آن 
آزمایش شده و سوابق آن نیز نگهداری شود .

 )LOAD TEST( 2 . بسکت باید با توزیع مناسب به مدت 5 دقیقه آزمایش وزنی
شده و در صورت مشاهده هرگونه نقص و عیب فوراً نسبت به رفع آن اقدام شود . پس 
از هرگونه تغییر )MODIFICATION( در بسکت و متعلقات آن بایستی آزمایش 

مجدداً تکرار شود .

)MAN BASKET( 3 . برنامه تعمیرات پیشگیرانه بر اساس پیشنهادات سازنده بسکت در نظر گرفته  ایمنی سبد جابه جایی نفر
شود .

4 . تعویض یا اضافه نمودن هر بخشی از متعلقات ، بر اساس پیشنهادات سازنده 
صورت گیرد .

5 . تعمیرات جوشکاری بر روی بسکت توسط افراد ماهر و مجاز انجام شود که 
مورد تأیید باشند .

6 . تنها تغییرات شرکت سازنده بسکت به مرحله اجرا در آید .
7 . کلیه سوابق مربوط به تعمیر ، تعویض و تغییر در ساختار بسکت و متعلقات آن در 

جای مناسب نگهداری شود .
7* سایر موارد ایمنی :

• افراد حق ندارند قبل از آنکه کمربند خود را به جای مطمئنی ببندند از بسکت 
بیرون بیایند .

• بسکت همیشه باید هنگام کار افراد ، در محلی مستقر باشد . )پای کار(
• ابزار و وسایل کار در جعبه ابزار نگهداری شوند و از پراکندگی آنها در داخل بسکت 

خودداری شود .
• ابزار و وسایل در داخل بسکت به خوبی مهار شوند .

• افراد بایستی از حرکت های بی مورد در داخل بسکت خودداری نمایند .
• قبل از شروع کار بایستی موارد ایمنی که باید حین کار رعایت شود توسط فرد ماهر 
و یا ناظر مربوطه به راننده جرثقیل ، ریگر و افراد داخل بسکت آموزش داده شود . 

)آموزش های 3 دقیقه ای(

در واقع سطوح بیرونی گوش ما احتیاج به تمیز کردن دارند اما تمیز کردن مجرای داخلی گوش معموال" ضرورتی ندارد مگر اینکه جرم بسیار زیادی 
در آن جمع شده باشد.

چیزهایی که برای تمیز کردن گوش الزم دارید  : - 1لیف حمام   2- آب گرم و صابون 3- پنبه
دستوروالعمل :

1 - لیف حمام را با مخلوط آب گرم و صابون خیس کنید و سطوح بیرونی گوشتان را کامال" با آن تمیز کنید . پشت گوش و سطوح بین سر و گوش 
و فك را هم فراموش نکنید.

2 -  حاال لیف را کامال" آبکشی کنید و دوباره آن را با مخلوط آب گرم و صابون مرطوب کنید و قسمتهای باقیمانده سطح خارجی را تمیز کنید . اگر 
گوشهایتان را برای آویزان کردن گوشواره سوراخ کرده اید ، هر کدام از آنها را با پنبه آغشته به الکل و مواد پاك کننده مخصوص گوش کامال" تمیز 

کنید.
3 - برای تمیز کردن لبه های مجرای داخلی گوش از پنبه ای که با آب گرم کمی مرطوب شده است استفاده کنید اما به یاد داشته باشید که آن را 

هرگز نباید داخل مجرای گوشتان فرو کنید.
4 - هر بار که صورتتان را می شویید می توانید مراحل 1 و 2 را به راحتی انجام دهید و هر روز صبح که دندانتان را مسواك می زنید می توانید مرحله 

سوم را انجام دهید.
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شوخ طبعی یکی از ابزارهای مدیریت هیجان است. واقعه موجود را به شکلی طنزآلود 
ببینیم و سعی کنیم به جنبه های بامزه هر واقعه ای توجه داشته باشیم. شاهکار فرد این 

است که هم خودش بخندد و هم بتواند دیگران را بخنداند.
 ماجرا از یك پیامك شروع شد که خبر می داد پرواز من 7 ساعت به  تاخیر افتاده است. 
موجی از خشم و ناکامی وجودم را فرا گرفت و تا مرز استیصال مرا پیش برد. تقصیری در 
این میان نداشتم، درعین حال نمی توانستم هیجانات خود را آرام کنم. این وضعیتی است 
که هر انسان شهرنشینی در جهان صنعتی امروز بی تردید تجربه کرده است. دکتر فرشید 
مرادیان از راهبردهایی می گوید که کمك می کند هیجانات و خشم خود را مدیریت کنیم:

 
مهارت های حل مساله که همان طور که از اسمش برمی آید جزو راهبردهای مساله مدار 
دسته بندی می شود. اول باید مساله را تعریف کنیم. مساله اینجا می تواند پروازی باشد که 
تاخیر دارد یا مترویی که خراب شده یا آژانسی که قرار نیست روز بارانی ما را به مقصد 
برساند. بعد باید بدانیم چه کارهایی از دست من ساخته است و چه کارهایی در اختیار 
من نیست. بسیار مهم است که واقعه را برای خود روشن کنیم. اینکه وسط بزرگراه با 

ترافیك سنگین مواجه شده ایم، یا وقتی پرواز ما تاخیر دارد، هیچ پرخاش 
یا هیاهویی در حل مشکل کمك نخواهد کرد. تعریف مساله 

راه حل های زیادی را در برابر ما قرار می دهد.
 

ما نمی توانیم واقعه را تغییر دهیم، حاال با توجه 
به این واقعه چه گزینه هایی دارم؟

راه حل هایی را می توان ارائه داد:

فرصت  به  را  مساله  رویکرد  این 
تبدیل می کند.

رو  پیش  امکاناتی  چه  ببینم  باید 
دارم و بین چند راه حلی که به آنها 
می توانم  را  کدام  دارم  دسترسی 

انتخاب کنم.
 7 این  در  می شود  شویم.  سرگرم   •
ساعت تاخیر پرواز توی شهر گشتی زد 

و خریدی کرد یا از فضایی که وجود دارد 
برای یکی از فعالیت های مرتبط با حرفه و کار 

استفاده کرد، مثال با افرادی که زمینه های کاری 
مشترکی دارند ارتباط برقرار کرد.

یکی  و  هیجان مدار  راهبردهای  از  دیگر  مهارت  حمایتی  سیستم  از - 
انواع سیستم های حمایتی سیستم حمایت عاطفی است. در آن فضا برای آنکه هیجانات 
ناخوشایندی مانند عصبانیت، بی قراری، اضطراب و... را مدیریت کنیم، می شود احساساتی 
را که داریم با بقیه افرادی که وضعیتی مانند خود ما را دارند، در میان بگذاریم. حتی وقتی 
در ترافیك گیر افتاده ایم پنجره ماشین را پایین بکشیم و با ماشین بغلی صحبت کنیم. 
این کاری است که ما به آن غر زدن می گوییم، روش طبیعی که وقتی احساساتمان را با 
دیگری درمیان می گذاریم به تنظیم هیجانات ما کمك می کند. گاهی سهیم کردن افراد 
در احساسات یا سهیم شدن در احساسات آنها به ایجاد دوستی ها و رابطه های عمیق تر 

کمك می کند.

• حمایت های عملی کمکمان می کند. می توانیم عالوه بر حمایت های عاطفی به دنبال 
حمایت های عملی باشیم. شاید شهر را بلد نباشیم، اما نیاز به دارویی داشته باشیم. یا اگر 
خانمی باشیم با بچه خردسال می توانیم برای نگهداری از بچه از بقیه مسافران کمك 

بگیریم.

• حمایت اطالعاتی از جمله دیگر حمایت هاست که در این موقعیت می تواند به ما کمك 

کند. مثال سوال کنم که این پروازها قبال هم تاخیر داشته اند یا چقدر ممکن است تاخیر 
داشته باشند یا امکان دارد که از فرودگاه بیرون برویم؟ اطالعات می تواند دایره حل مساله 
را وسیع تر کند و گزینه های دیگری ارائه کند که در این ساعات تاخیر چه کارهایی انجام 
داد. عالوه بر آن اطالعات کمك می کند تا موقعیت پیش بینی پذیر و از حالت ابهام خارج 

شود.

• تمرین های درونی سومین راهبرد برای مدیریت هیجانات درونی است. اینها از جمله 
»مراقبه«  یا  »هوشیاری«  »تن آگاهی«،  آن  به  که  هستند  هیجان محور  راهبردهای 
می گویند. در این روش فرد به هیجاناتی توجه می کند که درونش ایجاد شده. به جای 
اینکه احساس خشمش را دائم بیرونی کند، با لحظه ای سکوت به درون خود توجه کند و 
به تغییرات فیزیولوژیکی که درنتیجه خشم یا هیجان تجربه می کند. مثل گرم شدن بدن 

یا افزایش ضربان قلب.
 

با رجوع به اینها و آگاهی از تغییرات و البته پذیرش آنچه در حال وقوع است، فرد به خود 
می گوید من عصبانی هستم و حق دارم عصبانی باشم و می توانم بدون اینکه 
این عصبانیت را به بیرون پرتاب کنم، آن را در درون خود بپذیرم 
و با آن تماس داشته باشم یا من از دیر رسیدن نگرانم و 
دلشوره دارم. به این ترتیب می توان با توجه به تغییر 
باشیم که توفان درونمان  حاالت درونی، شاهد 
به تدریج فروکش می کند. این مهارتی است 
کامال معطوف به درون فرد که در کنار 
به  دیگران  با  احساسات  کردن  سهیم 

تجربه های درونی می پردازد.

• حرف زدن با خود از دیگر مهارت های 
مدیریت هیجان است که غالبا قدرت 
آن را دست کم می گیریم. این تکنیك 
کودکی  دوران  در  ما  از  بسیاری  را 
انجام می دهیم، اما متاسفانه در دوران 
خیلی  می کنیم.  فراموش  بزرگسالی 
جاها با خود صحبت کردن، لزوما نه با 
صدای بلند، می تواند هیجانات را برای ما 

تنظیم کند.

• پاداش به خود هم مهارت دیگری برای مدیریت 
هیجانات است. هر کسی پاداش های مخصوص به خود را 
دارد. یك نفر از موسیقی لذت می برد و نفر دیگر از مطالعه. گاهی 
حتی خوردن بستنی یا لواشك یا انجام بعضی حرکات بدنی می تواند خوشایند باشد 
و پاداش به حساب بیاید. برای خیلی از ما این امکان وجود دارد که در شرایط دشوار خود را 
به چیزی مهمان کنیم. پاداش های کوچکی مثل رفتن به کافی شاپ فرودگاه برای خوردن 
میان وعده مورد عالقه مان یا گوش دادن به موسیقی محبوبمان وقتی وسط بزرگراه گیر 
کرده ایم. این پاداش ها که جزو راهبردهای هیجان مدار هستند، کمك می  کنند آرام شویم.

• شوخ طبعی هم از ابزارهای دیگر مدیریت هیجان است. واقعه موجود را به شکلی طنزآلود 
ببینیم و سعی کنیم به جنبه های بامزه هر واقعه ای توجه داشته باشیم. شاهکار فرد این 

است که هم خودش بخندد و هم بتواند دیگران را بخنداند.

• نوشتن تجربیات شخصی هم می تواند کمك کننده باشد: االن در فرودگاه هستم و 
فالن اتفاق افتاده است و به همین ترتیب هیجانات در پشت قلم ما قرار می گیرند و در 
شکل پیشرفته تر آن قلمی کردن موضوعی انتقادی و انعکاس آن حتی گاه ممکن است 
منجر به اصالح کمبودی در صحنه اجتماعی شود و به همین دلیل حسی خوب در انسان 

ایجاد کند.

اثربخشی این راهبردها در افراد گوناگون تفاوت دارد و فرد می تواند با دقت و تمرین 
مجموعه بهترین راهبرد را مناسب با حال خود انتخاب کند.

این مهارت ها درواقع مثل جعبه ابزاری هستند که در هر موقعیتی با توجه به حال و 
احوالمان می توانیم یکی از آنها را انتخاب کنیم.

توجه داشته باشیم آنچه برای ما اتفاق افتاده تنها یك واقعه است نه بیشتر و هیچ معنای 
خاصی ندارد. معانی خاصی بر وقایع بار نکنیم، مثل آنکه »من همیشه بدشانسم یا قسمت 
نبوده که برسم یا...«. بار کردن معانی که اغلب معانی منفی هستند بر روی یك واقعه 
خاص ما را فلج می کند. بنابراین یادمان نرود هر واقعه ای تنها یك اتفاق است و معنادار 

کردن آن نه  فقط کمکی به مدیریت بحران نمی کند بلکه می تواند حال ما را بدتر کند.

تفاوت واكنش با پاسخ

از ابتدا اگر بخواهیم شروع کنیم، انسان هم مثل همه گونه های دیگر جانداران در مواجهه 
با وقایع غیرمترقبه و ناخوشایند و تهدیدکننده 2 مکانیسم دارد که این مکانیسم ها خیلی 
بدوی و خودکار هستند: اول جنگ و دیگر گریز. این 2 مکانیسمی هستند که بین انسان 
و سایر گونه ها مشترکند. تمام احساسات انسان در حمایت این دو سازوکار شکل گرفته اند، 
را فعال می کنند و بعضی سازوکار گریز راحمایت می کنند که  بعضی سازوکار جنگ 

نتیجه اش انفعال فرد می شود.
 

هر دوی اینها نه فقط در انسان بلکه در گونه های دیگر باعث سازگاری با محیط می شود، 
اما تفاوت آن است که انسان نسبت به این واکنش ها یا احساسات می تواند آگاهی پیدا کند. 
سایر گونه ها وقتی محرکی همراه با واقعه ای پیش می آید، بالفاصله نسبت به این واقعه 
واکنش نشان می دهند، اما در انسان این امکان وجود دارد که بعد از مواجهه با واقعه به 
جای واکنش پاسخ دهد. تفاوت واکنش با پاسخ این است که در پاسخ های انسان عنصری 
از انتخاب وجود دارد، یعنی از میان چندین واکنش فرد می تواند یکی را انتخاب کند که این 
تبدیل می شود به پاسخ. ما باید تفاوت انسان با سایر گونه ها را ببینیم و این را هم بدانیم 
که در مواجهه با رویدادها ممکن است به جای پاسخ به واکنش متوسل می شویم. به این 
معنی که واقعه ای را تجربه می کنیم و به جای اینکه اول واقعه باشد بعد یك سری انتخاب 

و سپس پاسخ، به صورت خودکار به واکنش دست می زنیم.

راهبردی مساله دار و راهبردهای هیجان دار

در کل که نگاه کنیم، هر انسانی در زندگی روزمره با 2 سری وقایع روبرو می شود: یك 
سری وقایعی داریم که ما کنترل هایی بر آنها داریم و می توانیم تغییراتی را در آنها ایجاد 
کنیم، مثال مدیر ما نسبت به برخی عملکردهایمان اعتراض هایی دارد یا با نابسامانی های 
در محل کار روبرو هستیم و ما می توانیم تغییراتی را در این شرایط ایجاد کنیم و در توان 
ما هست که این تغییرات را ایجاد کنیم. از سوی دیگر، یك سری وقایعی که نه بر آنها 

کنترلی داریم و نه می توانیم تغییری در آنها به وجود آوریم که در زندگی ما کم نیستند.
 

اگر بخواهیم از شدیدترینشان شروع کنیم، مرگ ها و بیماری های غیرمترقبه و بعد از آنها 
حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله قرار می گیرند تا اینکه وقتی قرار کاری مهمی داریم، به 
ترافیك سنگینی برخورد می کنیم یا وسط راه مترو یا قطار خراب می شود یا در سالن انتظار 
فرودگاه متوجه می شویم هواپیما چند ساعت تاخیر دارد. اینجا با وقایعی روبرو هستیم که 
کنترل خارجی نمی توانیم بر آنها داشته باشیم. مثال وسط بزرگراه هیچ کاری برای حل 
مشکل ترافیك از ما ساخته نیست. این وقایع کال با وقایعی که می توانیم کنترلی بر آنها 

داشته باشیم تفاوت زیادی دارند.

وقوعشان  که  آنهایی  یا  داریم  کنترلی  بر آنها  که  وقایعی  مدیریت  برای  صاحبنظران 
خارج از کنترل ما هستند، 2 دسته راهبرد را پیشنهاد می کنند که به آنها »راهبردهای 
سازواری« می گویند. این دو سری راهبرد یك سری »راهبردهای مساله مدار« هستند 
و یك سری »راهبردهای هیجان مدار« یا راهبردهای متمرکز بر مساله یا راهبردهای 
متمرکز بر هیجان. برای هر موقعیتی یکی از این دسته راهبردها را می توان به کار گرفت. 
راهبردهای مساله مدار بر حل مساله تمرکز دارند، در صورتی که راهبردهای هیجان مدار 

وقتي اتومبیلي با سرعت هشتاد کیلومتر در ساعت به  مانعي برخورد مي کند:
در 2 صدم ثانیه: سپر در هم مي شکند. اتومبیل فشاري برابر سي برابر وزن خود را تحمل 

مي کند.
در 4 صدم ثانیه: راننده و سرنشینان هر کدام با فشاري درحدود 2 تن به جلو پرتاب 

مي شوند.
در 5 صدم ثانیه: بدن راننده با همان نیروي 2 تني با فرمان اتومبیل برخورد مي کند.

در 7 صدم ثانیه: سرنشین جلوئي به داشبورد مي خورد.
 در 9 صدم ثانیه: سر سرنشینان به شیشه اتومبیل برخورد مي کند.

در یك دهم ثانیه: سرنشینان عقب نیز به سرنشینان جلو مي پیوندند!
یادتان باشد که هنوز 90 درصد ثانیه اول باقي مانده...

 
کمربند ایمني را ببندید چه در جلو نشسته اید و چه در عقب ماشین ، چه در مسافت هاي 

کوتاه درون شهري ، و چه در مسافرت هاي بلند جاده اي

چگونه خشم مان را كنترل كنیم ؟

درباره هیجان هایی که در ارتباط با موضوع ایجاد می شوند، چاره جویی می کنند.
 

در رویارویی با هر موقعیتی هر کدام از این دسته راهبردها یا ترکیبی از هر دو می تواند 
کمك کند تا بهترین سازواری را داشته باشیم. درواقع چیزی که افراد را در رویارویی با 
وقایع متمایز می کند، همین مجهز بودن و انتخاب درست میان سازوارهای راهبردی است. 
کسی که به راهبردهای سازواری زیادی مجهز باشد و بتواند بهترین آنها را که متناسب با 
واقعیت است انتخاب کند، فردی است که احتماال استرس و فشار کمتری را در رویارویی 
با وقایع پیش بینی نشده خارج از کنترل احساس خواهد کرد. به وقایعی در زندگی روزمره 
بپردازیم که کنترل زیادی روی آنها نداریم، اتفاقاتی که روزانه در زندگی ما پیش می آید، 
مثل ترافیك سنگین یا تاخیر پرواز یا خرابی مترو. ما در اینجا به سازوکارهایی می پردازیم 

که می توانند برای سازواری بیشتر به ما کمك کنند.

چرا بستن كمربند ایمنی خودرو الزم است ؟
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روشنایی
برای تامین روشنایی باید از وسایل ضد جرقه flame proof استفاده نمودجریان برق 

حتما از نوع مستقیم DC  باشد .
هرگز از ماسکهای تنفسی معمولی برای کار در فضاهای بسته استفاده نکنید

از ماسکهای تامین کننده هوا SCBA –BA  استفاده نمایید
شخص standby  باید ارتباط خود را به هر طریق با فردی که داخل است حفظ کند 

،خواه با مشاهده، شفاهی یا رادیو بیسیم
Rescue and Emergency procedures

دوره های امداد ونجات را فرا گرفته ووسایل مربوطه را نیز آماده داشته باشید
 چند نکته :

•حتما تابلوی )ورود ایمن یا ورود ممنوع ( را در محل کار نصب نمایید .
•رسوبات ولجن کف مخازن را خوب هم بزنید تا اگر گازهای محبوس شده وجود 

دارند آزاد شوند .
•یك نسخه از پرمیت مذکور درمحل کا ر نصب شود

•کمر بند ایمنی HARENESS وlife line  حتما  تعبیه شود .
سایر موارد )پرمیت یا مجوز ورود به فضاهای بسته (

1. استاندارد شماره 29CFR 1910.146 OSHA موارد وتمهیدات ایمنی الزم را ذکر 
نموده است .

 main permit and.2. مجوز الزم برای ورود به این مکانها حتما باید گرفته شود
hot permit

3. مشخصات کامل فضایی که فرد در آن میخواهد کار کند کامال در پرمیت مشخص 
شود .

4. هدف از ورود یا کاری که باید در آن فضا انجام شود.
5. تاریخ وزمان اعتبار مجوز.

6. نام کامل افرادی که مجاز به ورود هستند .
7. نام کامل همراهان وفرد مراقب .

8. نام وامضا شخص ناظر بر عملیات .این فرد پس از بررسی تمام موارد پرمیت را صادر 
کرده وپس از اتمام کار مجوز مربوطه را باطل میکند .

9. خطراتی که در آن فضا وجود دارند .
10. اقداماتی که برای رفع یا محدود کردن خطر انجام شده است .

11. توصیف شرایط قابل قبول که به مفهوم اکسیژن کافی توام با عدم وجود اتمسفر 
سمی وقابل اشتعال است .هم چنین رویه های قفل کردن وبرچسب زنی لحاظ شود .

12. اندازه گیری اتمسفر موجود قبل  ودر حین کار )زمان شروع کار حداکثر باید 1 
ساعت قبل از اندازه گیری باشد (

13.   هر 15 دقیقه یکبار اندازه گیری اتمسفر موجود باید انجامشده ونتایج ثبت شود
14.   روش ومتد اندازه گیری  اتمسفر موجود باید مطابق با آخرین روشهای مورد تایید 

استاندارد باشد.
15. دستورالعملهای امداد ونجات وشرایط اضطراری تدوین ولحاظ شود .

16.  امکانات ارتباطی الزم نظیر رادیو بیسیم و.. مهیا شود .
17.  فهرست کامل وسایل و تجهیزات حفاظت فردی  پرسنل مشخص شود
18.   سایر مجوزهای الزم نظیر پرمیت جوشکاری وسنگزنی و... لحاظ شود .

19.  در نظر گرفتن فضای خالی ومشخص در پرمیت برای نوشتن مشکالت وایرادات حین کار.
20.  اقداماتی که برای اندازه گیری ،کنترل وحذف خطرات انجام شده است .

21. ثبت وبایگانی تمامی پرونده ها،پرمیتهای مرتبط
22. هما هنگی الزم با مراکز اورژانس ،آتش نشانی  و...نحوه ارتباط با مراکز فوق  ونیز 

شماره های مراکز مذکور.
23.   تمامی شیرهای ورودی وخروجی بسته شده اند ؟

24.  تمامی وسایل وتجهیزات مکانیکی وبرقی قطع شده اند ؟
25. محیط داخل خشك وتهویه شده باشد .

26. تخلیه رسوبات ومواد زائد داخل مخزن به بیرون .
27. در نظر گرفتن سیستم تهویه جهت هوارسانی سالم .

28.  سیستم روشنایی ضد جرقه در نظر گرفته شود .
29.  تمامی وسایل وابزار کار ضد جرقه وسالم باشند .

30. کپسول آتش نشانی در محل تعبیه شده باشد .

confined space فضاهای بسته
•محیط های محصور مکانهایی هستند که محل ورود آن به اندازه یك فرد می باشد 
ونمی توان داخل آن توقف دائم وطوالنی مدت داشت برای ورود به این مکانها حتما اخذ 

مجوز مربوطه الزامیست
•اگر میزان اکسیژن کمتر از %19.5 درصد باشد استفاده از دستگاه هوای فشرده الزامیست.

مثالهای از فضاهای بسته
1.   مخازن

manhole 2.   ورودی ها
3.   دیگهای بخار

4.   کوره ها
5.   مجراهای فاضالب

6.   سیلو ها
7.   قیف ها

8.   اطاقهای کنترل برق
9.   معادن زیر زمینی

10. داخل لوله ها  وکانالها
11. مجاری سیستم های تهویه

12.   تونل ها
13.   انبار های مسقف مواد شیمیایی

14.   گودالها وچاله ها
خطرات بالقوه در فضاهای محصور

1.   کمبود اکسیژن   کمتر از 19.5%
2.   گازهای سمی یا آتش گیر و گازهایی که جایگزین اکسیژن شده اند

3.   وسایل متحرك وگردنده که برق آنها قطع نشده باشد
4.   ورودی وخروجی هایی که blank نشده یا بسته نشده باشند

5.   باقیمانده فراورده های قبلی گاز ،مایع وبخار
6.   لغزیدن ،افتادن  یا سقوط به داخل فضاهای محصور

7.   کمبود نور و روشنایی
8.   حرارت  وگرما
9.   بوی نامطبوع
10. برق گرفتگی

عالئم ناشی از قرار گرفتن در اتمسفر با  اكسیژن كم
عالئم غلظت 

حداقل میزان اکسیژن قابل قبول  19.5%
کاهش قدرت فعالیت و عدم هماهنگی در حرکات  15-19%

افزایش تعداد تنفس وقدرت تشخیص کم  12-14%
افزایش تعداد نفسها وضربا ن قلب و آبی شدن رنگ لبها  10-12%

از دست دادن قدرت تفکر ضعف شدید حالت تهوع استفراغ وبیهوشی  8-10%
در 8 دقیقه مرگ در 6 دقیقه %50 احتمال زنده ماندن و5-4 دقیقه امکان احیا   6-8%

وجود دارد
در 40 ثانیه کما بیهوشی ومرگ  4-6%

وضعیت های خطرناک
به دالیل مختلف  ممکن است مقدار اکسیژن در فضاهای محصور کم یا اصال وجود 

نداشته باشد
Purge  .1  کردن با گاز خنثی مانند نیتروژن

2.  جایگزینی با گازهای دیگر از واحد های مجاور
3.کمبود اکسیژن بخاطر اکسید شدن  )زنگ زدن ( فلزات  داخل محوطه های محصور

4. کمبود اکسیژن بخاطر آتش ،جوشکاری وبرشکاری
کمبود اکسیژن به عنوان بزرگترین عامل خطر در محوطه های محصور به حساب می آید

تهویه
قبل از شروع و در طول مدت کار در محوطه های محصور باید عمل تهویه بخوبی انجام شود

کاربرد فنهای الکتریکی جهت تهویه در محیط های محصور که قبال محتوی گاز ،مایعات 
نفتی ویا مواد شیمیایی بوده است ممنوع  می باشد

فن هایی که با فشار هوا کار میکنند برای این کار مناسب هستند .

ایمنی فضاهای بسته




