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ها تضمین اگر زبان تنها برای رضای خدا به کار رود، کمال و سعادت انسان

شود و اگر برای خدا به کنترل نیاید، همچون زمـین بـایری اسـت کـه می

جـویی در آن رشـد چینی و عیبهای هرز مانند غیبت، دروغ، سخنعلف

 .سازندکنند و اگر از بین نروند، دین و دنیای انسان را تباه میمی

 و من ا... توفیق

 ـهشنـــاسنـــامــ  

 و مدیر مسئول: روابط عمومی شرکت فنی و مهندسی فوالد پایا  صاحب امتیاز

 سر دبیران : سرکار خانم نسرین صالحی پور  و جناب آقای علی احمدی 

 آقای اسماعیل ترک مسئول ایمنی و بهداشت  :همکار این شماره 

 



 

 1395  مهـر /ششم ماره ش -ارگاه اهواز ک -ماهنامه داخلی شرکت فنی و مهندسی فوالد پایا

          4 
 

 خود امام سومین چقدر که اید گفته خود به حال به تا 

 می را فاطمه و علی حضرت فرزند و (ع) حسین امام

 احترام قابل پیامبر چشم در بسیار که فرزندی ؟ شناسید

 حسین امام . کرد می او به بسیاری لطف همیشه و بود

 آن نام کردن جاویدان و اسالم نام کردن زنده برای (ع)

 مقاله از قسمت این در . کرد فدا را خود فرزندان و خود

 و (ع) حسین امام درباره خواهیم می آکاایران دین

 امام این با بیشتر تا کنیم صحبت شما با کربال ی واقعه

 . شویم آشنا

 مالسال لیهع حسین ماما زندگانی زا ای خالصه

 والدت

 فرزناد دوماین هجارت چهاارم سال شعبان ماه سوم روز در

 در باد, ایشان بر خدا درود که , وفاطمه على حضرت برومند

 خبار چاون گشاود. جهاان باه چشام والیات و وحاى خانه

 خاناه باه رساید, ( )ص اساالم گراماى پیاامبر باه والدتش

 تاا فرماود را اساما و آماد ( )س فاطمه و ( )ع على حضرت

 و پیچیااد ساادید اى پارچااه در را او د.اساامابیاور را کااود 

 او راسات گوش به گرامى آن برد, ( )ص اکرم رسول خدمت

 گفاااااات اقامااااااه او چاااااا  گااااااوش بااااااه و اذان

 اماین , ساعادتش باا والدت روز هفتماین یا اول روزهاى به

 تاو بر خداوند سالم : گفت و آمد فرود  جبرئیل , الهى وحى

 هاارون کوچا  پسار نام به را نوزاد این ,خدا رسول اى باد

 نااام شااود ماای خوانااده ( حسااین) عربااى بااه کااه  (شاابیر)

 بان موساى باراى هاارون ساان به تو براى على چون.بگذار

 این به .و ستىه پیغمبران خاتم تو که آن جز , است عمران

 دوماین براى پروردگار, جانب از حسین پرعظمت نام ترتیب

 باراى را گوسافندى باد, او بر خداوند سالم که زهرا فاطمه ,

 تراشید را حضرت آن سر و ,کشت  عقیقه عنوان به فرزندش

 ( )س فاطمااه فرزنااد صاادقه نقااره او ساار مااوى وزن هاام و

 د.ش انتخاب

ــــــــین ــــــــامبر و ( )ع حس   ))ص پی

 هجارت چهاارم ساال در که ( )ع على بن حسین والدت از

 بعد ماه چند و سال شش که ( )ص اهلل رسول رحلت تا بود

 پیااامبر کاه لطفاى و محبات اظهاار از ماردم افتااد, اتفاا 

 باه میداشات, ابراز ( )ع حسین درباره ( )ص اسالم راستین

 تو هستى, .شدند آگاه سوم پیشواى شامخ مقام و بزرگوارى

 نُه که خدایى حجتهاى پدر و خدا حجت پسر و خدا حجت

 .باشد می ( عج زمان )امام ایشان ,قائم ایشان خاتم و نفرند

 پرسیدند یامبرپ از قتىو کند: یم وایتر ال م نب انس

 , ارىد یم دوست یشترب را خود یتب اهل زا ی  کدام

 و ( )ع سنح رامىگ سولر ارهاب ا,ر حسین و سنح فرمود:

 می و بویید یم را نانوآ شردف یم ینهس هب را ( ع) حسین

 اندانخ دشمنان از و عاویهم زدورانم زا هک بوهریرها بوسید

 کرما رسول: که ندک می عترافا الح ینع در , ستا امامت

 شاندهن ویشخ هاى هشان بر را حسین و حسن هک دیدم را

 کس هر رمودف رسید ام هب قتىو مد,آ امیم وىس به و بود

 که هر و , داشته دوست رام داردب وستد ار رزندمف ود این

 ست.عالیترین,ا نموده شمنىد نم اب رزدو شمنىد نانآ با

 پیامبر ینب ملکوتى و عنوىم ابطهر گویاترین و صمیمیترین

 ( سالم)صا گرامى لرسو جمله این رد میتوان ار حسین و

     فرمود: که خواند

  زحسینما من و نم از حسین

 

http://www.akairan.com/din-andisheh/emamat1/2014116194327.html
http://www.akairan.com/din-andisheh/emamat1/2014116194327.html
http://www.akairan.com/din-andisheh/emamat1/2014116194327.html
http://www.akairan.com/koodak/shenakht1/21960.html
http://www.akairan.com/koodak/shenakht1/21960.html
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 گاه آن و , شد سدرى بزرگوار پیامبر با عمرش از سال شش

 لقااى باه و فروبسات جهاان از چشم ( )ص خدا رسول که

 کاه ىپادر. زیست پدر با سال سى مدت , شتافت پروردگار

 بنادگى و طهاارت باه جاز و , نکارد حکام انصااف باه جز

 خادا جاز و نخواسات خادا جاز و ندیاد خدا جز نید,نگذرا

 آرام را او اى لحظاه حکاومتش زماان در کاه ىپادر.نیافت

 باه جاز خالفاتش غصاب هنگام به که ,همچنان نگذاشتند

 از نجااا و دل بااا , ماادت ایاان تمااام در برنخاسااتند آزارش

 علاى حضرت که سالى چند در و د,کر می اطاعت پدر اوامر

 راه در ()ع حسین حضرت شد, ظاهرى خالفت دىمتص ()ع

 همچاون فاداکار  سارباز ی  مانند , اسالمى اهداف پیشبرد

 و صافین , جمل جنگهاى در و کوشید, می بزرگوارش برادر

 شپاادر از , ترتیااب ایاان بااه داشاات شاارکت نهااروان

 در گااهى حتاى و کرد حمایت خدا دین و (امیرالمؤمنین)ع

 در کارد. مای اعتارا  خالفات غاصبین به جمعیت حضور

 خلیفه شد, مسجد وارد )ع( سینح امام عمر, حکومت زمان

  سخن که کرد مشاهده ()ص اهلل رسول منبر بر را دوم

 

 

 

 منبار از : زد فریااد و رفات بااال منبر از درنگ  بی میگفت.

    ....آى فااااااااااااااارود مپااااااااااااااادر

 خادا رساول فرماوده باه (, )ع على حضرت شهادت از پس

 شایعیان رهبارى و امامت )ع( امیرالمؤمنین وصیت و ()ص

 (, )ع امیرالماؤمنین بازر  فرزناد )ع(, علاى بان حسن به

 باه کاه آماد الزم و واجاب ماردم هماه بار و گشت منتقل

 اماام فرادارناد. گاوش ( )ع حسان اماام پیشوایشان فرامین

 علاوى والیات و محمدى وحى پرورد دست که ( )ع حسین

 وقتاى کاه چنان بود. برادرش همفکر و همکار و همراه بود,

 خداوناد دساتور به و مسلمانان جامعه و اسالم مصالح بر بنا

 و کناد صالح معاویه با که شد مجبور )ع( حسن امام بزر ,

 شری  )ع( حسین امام نماید, تحمل را ها ناراحتی همه آن

 صاال  به صلح این که میدانست چون و بود برادر هاى رنج

 نداشات بارادر باه اعتارا  هرگاز , است مسلمین و اسالم

 حساین )ص( خدا رسول که دیدم گوید: می فارسى سلمان

 فرماود: مای و بوسید می را او نهاده خویش زانوى بر را )ع(

 پسار و اماام تاو بزرگوارانى, پدر و بزرگوار پسر و بزرگوار تو

.امامااااااااااااااان پاااااااااااااادر و امااااااااااااااام

 

  

 

 

 

 

 

 

 ... ادامه دارد

 ربراد با ( )ع حسین امام پدر با ( )ع حسین
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 گفتگویی کوتاه با :
 

 اسـماعــــیل تـرک

 مسئول ایمنی و بهداشت

 

 

 
 

 

 

 

 

         
 

 

 لطفاً خودتان را معرفی نمائید . 

 بنام خدا و با عر  سالم خدمت کلیه همکاران محترم  

  در سال  می باشم 1363ه اسماعیل تر  متولد بند

مدر  فو  دیدلم ایمنی صنعتی را از دانشگاه  1384

تکنولوژی ایمنی صنعتی و در  کارشناسی شوشتر و م

ن المرد استااز دانشگاه  1391در سال  خود رامحیط کار 

ایا به استخدام فوالد پ 1387اخذ نمودم. و در سال فارس 

 در آمدم.

   توصیحاتی ارائه لطفا در خصوص مجموعه ایمنی

 بفرمائید.

ات و بازرسی وسیع بوده و بالطبع اقدامحوزه کاری ایمنی 

 که در اینجا به گسترده ای در این واحد صورت می گیرد

 اشاره میکنیم: یشاختصار به برخی از این وظایف

در  vipبازرسیهای معمول در قالب گشتهای  *

 طول سال

بازرسیهای غیر معمول در قالب گشتهای غیر  *
vip 

 بررسی حوادث شدید  جزئی و شبه حوادث *

تشکیل جلسه بمنظور ریشه یابی علت بروز حادثه  *

و ارائه راهکارهای الزم در خصوص جلوگیری از 

 تکرار آن

تشکیل کمیته های ایمنی و حفاظت کار و  *

 برگزاری جلسات

 لوازم حفاظت فردی و تخصصی تائید  *

 نیازسنجی دوره های ایمنی و آموزش *

واکنش در  ) انورهای آتش نشانیبرگزاری م *

شرایط اضطراری( در جهت آموزش و تمرین افراد 

 ه با شرایط خاصهبرای مواج

شرکت و بازدید از کلیه کدسولهای آتش نشانی  *

 ارائه آمار کدسول ها

 

پرسنل در خصوص کاهش حوادث چه نقشی می 

  توانند ایفا کنند ؟

 ای سوال بسیار خوبی را مطر  کردید. ما بر اساس آموزه ه

 کلکم راع و کلکم مسئول "دینی مان یاد گرفته ایم که 

   مسئولیت حفظ   صیانت و نگهداری از نیروی"عن رعیته

ی مانسانی و تجهیزات  تکلیف دینی و قانونی تمام افراد 

 باشد. در اینجا روی سخنم با تمامی افرد است:

به اندازه خودتان نمی تواند مراقب هیچکس  "

 "سالمتی شما باشد . 

به این نکته مهم دیگر اینکه طی چندین سال تجربه کاری 

باور رسیده ام که پس از نقش مدیران و روسا  یکی از 

مسئولیتهای خطیر و مهم در خصوص کاهش حوادث 

  است  بعهده سرپرستان محترم قبل از شروع بکار پرسنل

گوشزد و یاد آوری ات ایمنی حین انجام کار را مرتبًا نک

نمایند و در حین انجام کار پرسنل  نظارت مستمر داشته 
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وانند بصورت چشمگیری در کاهش حوادث تباشند می 

شغلی نقش ایفا نمایند. در نهایت کلیه پرسنل می بایست 

و استفاده از لوازم حفاظت فردی شرایطی ایمن  با ایجاد

عایت نکات ایمنی که منتج رخصصی در جهت عمومی و ت

 به کاهش حوادث می شود گام موثرتری بردارند.

  اهم فعالیت های مهم و ویژه واحد خود را شرح

 دهید.

طی فعالیت هایی که در زمینه ایمن سازی و بهسازی 

 1390محیط کار صورت گرفته است  شرکت در سال 

  ohsas 18000و   iso14000توانایی کسب گواهینامه 

 .ازدسرا دریافت نماید و خود را با معیارهای جهانی منطبق 

ا این واحد فعل خواستن را به مرحله اجرا در آورده و ب

شناسایی اعمال و شرایط غیر ایمن محیط کار و ارائه 

راهکارهای پیشگیرانه جهت حذف و کاهش آنها موفق به 

 سال اخیر شده است. 9کاهش حوادث در طول 

 اقدام صورت گرفته در زمینه محیط زیست عالوهمهمترین 

ه بر کاشت درخت و ایجاد فضای سبز  جایگزینی مس باره ب

 جای ماسه سلیس در عملیات سندبالست می باشد.

 ..... و آخرین نکته شما 

 در پایان ضمن تشکر مجدد از شما و همکاران 

 به امروز فوالدپایا به جمله اول ایمنی بعد کار نه فقط

به عنوان ی  دستورالعمل کلی و عنوان ی  شعار بلکه 

و هدف می نگرد و امید دارد با کنترل خطرات   حوادث ر

به صفر میل نماید و محیطی ایمن با حداقل خطرات 

 بوجود آورد.
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تعداد حوادث

 1386-1395  مختلفنمودار مقایسه حوادث شرکت درسالهای 

تالش و پیشرفت شرکت در زمینه ایمنی و 

بهداشت محیط کار از چشمان اداره کار و 

امور اجتماعی استان خوزستان پنهان نبود و 

در اولین همایش کمیته های حفاظت فنی و 

بهداشت کار استان خوزستان جزء برترین 

شرکت ها معرفی شده و مورد تشویق قرار 

 گرفته شد. 
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 ند شاخه گلزبان چدر اغلب کشورهای اروپایی مرسوم است کسانی که به میهمانی شام دعوت می شوند برای تشکر از خانم می

  .دهندبه او هدیه 
ورش ن ها به پرنند. آدر ژاپن هر گل معنای مختلفی دارد و در موارد مختلف مردم آن کشور از گل استفاده های فراوان می ک

یکنند و ل برگزار مجشن گ گل عالقه زیادی دارند و در گل آرایی ازاستادان توانمند و برجسته ای برخوردارند. ژاپنی ها هرسال

نوان آن نند و باکاحساس خود را با آن بیان می  باتوجه به این که هر گل معنا و مفهوم خاصی دارداغلب عشا  آن کشور 

ل گ در این کشور سرزمین هم برای نشان دادن درخواست و نظرات خود از گل هایی که به همان معنا هستند بهره می برند.

و ارتیب برای ه این تبل داودی به آن ها هدیه می دهند و گ داودی نشانه طول عمر است و در مراسم بازنشستگی افراد یکدسته

ت و موجب خت گرفسزندگی طوالنی آرزومی کنند. اهدای شکوفه گیالس یادآور آن است که زندگی زودگذر است و نباید آنرا 

ندگی زکردند و در  ریفالبته یونانی ها اولین ملتی بودند که برای گل های مختلف معانی مشخصی تع .آزار و اذیت دیگران شد

را  م و بیش آنکجهان  خصوصی و اجتماعی از آن استفاده نمودند. بعد از آن رومیها از این روش استقبال کردند و سایر مردم

ه قرار ورد استفادمنشان مشخص  دهای مختلفی دارند و هر گل به عنوان نوعی نماد وردر کشور ما هم گل ها کارب .پذیرفتند

 تاماد  عیادروس و دعالقه به جنس مخالف  جشن و میهمانی ها  تبری  به ع ا معموال از گل برای ابرازمی گیرد. ایرانی ه

دارد طرفداران زیادی  گل الله در کشور ما .مریض  کسی که خانه جدید خریده است یا فرزندی به دنیا آورده استفاده میکنند

 رجی برگزارخلی وخاحضور اغلب طرفداران دا ایان بهار هرسال باابد. جشنواره گل الله پی یو در رنگ های مختلف پرورش م

 .ی نظیر ایرانیان مواجه می شودب شور گسترش می یابد که با استقبالمی شود و عرضه آن در سطح ک

 

 ها گل معنای
 

 نسانس سمبلر دوره معنای گل ها در ادوار مختلف متفاوت بوده است. مثال گل رز که مورد عالقه اغلب افراد بوده است در

 وپاکدامنی  وتقوی  شهادت و عشق آسمانی و بعد از آن نشانه آرامش  نعمت و صلح بوده است. این گل در مصر باستان نشانه

مه جا ز امروزه هرما گل ادر عهد یونانی ها نشانی مقدس بوده و رومی ها آن را به عنوان سمبل فتح و پیروزی می شناخته اند. 

از  ده به موقعا استفاهدارد. در اغلب کشورها گل ها از معانی یکسانی برخوردار شده اند که دانستن آن معنای عشق وزیبایی 

 .معانی آن می تواند در بهبود ارتباط نقش موثری داشته باشد

 مقاله

 گل کاربرد مختلف کشورهای در
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 اختالف گل شقایق:

 نجابت   پاکدامنی   فروتنی گل بنفشه:

 مالحت و زیبایی سوسن:

 عشق و زیبایی سرخ:گل 

 دامنیدوشیزگی و پاک سوسن سفید:

 مر  و تسلیت رز سیاه :

 تنبلی و سستی خشخاش:

 عشق مبار  و فرخنده رز سفید :

 عالقه به ازدواج شکوفه پرتقال:

 تعهد و دوست داشتن رز کامالً شکفته :

 اندوه و تاسف سنبل:

 قدردانی دسته گل رز :

 بختیعشق در حال سیه روزی و بد شب بو:

 سازش  اتحاد ترکیبی از گل رز سفید و سرخ :

 قابل ستایش و پرستیدنی کاملیای سفید :

 عفت و پاکدامنی زنبق سفید:

 در آرزوی رسیدن به یکدیگر کاملیای صورتی:

 حقیقت نیلوفر آبی :

 عشق آتشین کاملیای قرمز :

 ت: عشق   عالقه و محبآنتوریوم

 ستایش   غرور و پرستش آفتابگردان :

 تو دوست فو  العاده من هستی داوودی :

 عشق پا  اقاقیا :

 غرور و خودبینی نرگس :

 پایداری و استقامت کاکتوس:

 احترام نرگس زرد :

 لذت بردن مریم :

 عاشق واقعی الله :

 وفاداری   خوشبختی و صداقت قاصدک :

 جواب مثبت به درخواست عشق میخک :

 شادی و دلدذیری یاسمن :

 احساس همدلی و تقاضای دوست داشتن نسترن :

 یادآوری خاطرات گذشته رزماری :

 .بدون تو ادامه زندگی را نمی خواهم پامچال :

البته تعداد شاخه های دسته گل اهدایی هم 

 :معنای مختلفی دارد

 یک شاخه گل: توجه

 سه شاخه گل: احترام

 پنج شاخه گل: عالقه و محبت

 فت شاخه گل: عشقه

الله نشانه یک عشق بی نظیر و شاخه گل 10

 .ماندگار می باشد
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 نوذر حسن پور

 صحنعلی مرادی اسماعیل حنائی

رویت هالل سبز میالدتان بر شما ، خانواده تان و بر ما مبارک باد

 
 

 احمد زبیدی

 فتاح عظیمی

 علی بندانی

 ناجی سواری علیرضا الدینی

 احسان امیرغالمی سجاد بندانی
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 آسان برای کنترل عصبانیت نکته 10

وقتی کسی در  .توانید از این نکات استفاده کنید تا بتوانید عصبانیتتان را کنترل کنیدمسلط شدن بر اعصاب کار سختی است. می

کند  اعصابتان خرد آید؟ وقتی فرزندتان در خانه همکاری نمیشود  خونتان به جوش میخیابان با رانندگی بد خود  سد راه شما می

عصبانیتی  احساسی کامالً طبیعی و حتی سالم است. اما خیلی مهم است که به طریقی مثبت با آن کنار بیاییدشود؟ عصبانیت می

نکته شروع  10اید؟ با این تواند هم به سالمتتان و هم به روابطتان آسیب بزند.برای کنترل عصبانیتتان آمادهکه کنترل نشود می

     .کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 وقفه بیندازید: -1 

ها نیست. قبل از اینکه شمردن فقط برای بچه 10 تا

در ی  موقعیت پیچیده واکنش نشان دهید  چند 

بشمرید.  10لحظه صبر کنید  نفس عمیق بکشید و تا 

تواند کمکتان کند اعصابتان کُند کردن واکنش می

تر شود. در صورت لزوم  کمی از فرد یا موقعیت آرام

 .تان فروکش کندموردنظر دور شوید تا کمی عصبانیت

وقتی آرام شدید، عصبانیتتان را بروز  -2

 دهید: 

به محض اینکه توانستید خود را کنترل و درست 

فکر کنید  ناراحتی و عصبانیتتان را به طریقی 

ها و ای ابراز کنید. نگرانیقاطع اما غیرمقابله

نیازهایتان را واضح و مستقیم بیان کنید  بدون 

 .را ناراحت یا کنترل کنیداینکه بخواهید کسی 

 کینه به دل نگیرید: -7 

بخشش ابزار بسیار قدرتمندی است. اگر اجازه دهید عصبانیت و 

سایر احساسات منفی  احساسات مثبت را در شما از بین ببرد  

انصافی میشوید. اما اگر خواهید دید که غر  در تلخی حس بی

بتوانید کسی که عصبانیتان کرده را ببخشید  هر دوی شما 

موقعیت درس بگیرید. واقعبینانه نیست که انتظار توانید از آن می

 .داشته باشید همه درست همانطور که شما دوست دارید رفتار کنند

برای از بین بردن فشار  -8

موقعیت، از شوخ طبعی استفاده 

 کنید:

توانید کمی از فشار شوخی کردن می

را کم کند. البته منظور ریشخند و 

تواند به مسخره کردن نیست چون می

احساسات طرف مقابل آسیب زده و 

 .همه چیز را بدتر کند

 های تمدد اعصاب را تمرین کنید:مهارت -9

های تمدد روید  مهارتوقتی از کوره در می

اعصاب را وارد کار کنید. تمرینات تنفس عمیق  

ار ی  کلمه بخش  تکرتجسم ی  صحنه آرامش

تواند کمکتان کند. بخش مییا جمله تسلی

توانید به موسیقی گوش دهید  در همچنین می

 دفترخاطراتتان بنویسید یا چند حرکت یوگا
  .انجام دهید

 از حرف زدن فکر کنید:قبل  -4 

در آن لحظه که از عصبانیت داغ 

افتد اید  خیلی راحت اتفا  میکرده

که چیزی به زبان بیاورید که بعد 

احساس پشیمانی کنید. قبل از 

اینکه حرفی بزنید  زمانی وقت صرف 

کنید تا هم خودتان خوب فکر کنید 

دیگر درگیر و هم اجازه دهید افراد 

  .در آن موقعیت خوب فکر کنند

 ورزش کنید:  -3

توانید راه خروجی فعالیت فیزیکی می

احساسات باشد  مخصوصاً اگر در حال انفجار 

کنید عصبانیتتان هستید. اگر احساس می

روی یا دو شدیداً باال رفته است  به پیاده

بروید یا زمانی را به انجام فعالیت فیزیکی 

 .دهیدموردنظرتان اختصاص 

 راهکارهای ممکن را مشخص کنید: -5

به جای اینکه روی موضوعی که عصبانیتان کرده تمرکز 

توانید آن مشکل را کنید  به این فکر کنید که چطور می

عصبانیتان کرده است؟  حل کنید. اتا  نامرتب فرزندتان

در آن را ببندید. آیا همسرتان هر شب برای شام دیر به 

 توافق یا—تر بیندازیدرسد؟ برنامه شام را عقبخانه می

دتان چند روز هفته را به تنهایی شام خو که کنید

بخورید. به خودتان یادآور شوید که عصبانیت هیچ چیز را 

  .را بدتر کندکند و فقط ممکن است همه چیز حل نمی
 

 :کنید استفاده دار "من"جمالت  -6

 گردن به را تقصیر و کردن انتقاد از جلوگیری برای

 را موقعیت فشار است ممکن که—انداختن کسی

 "من" جمالت از وضعیت توصیف برای—تر کندبیش

. کنید صحبت مشخص و محترمانه. کنید استفاده دار

 کارهای در هیچوقت تو" بگویید  اینکه جای به مثال

 که ناراحتم من" بگویید   "کنینمی کم  من به خانه

 کم  هاظرف کردن جمع برای من به اینکه بدون

 ..کردی تر  را غذا میز کنی 

 تلنگر

 بدانید چه زمان باید کمک بگیرید: -10

توانید کم  بگیرید تا کاری نکنید که رسد  میبه نظر مییاد گرفتن کنترل عصبانیت برای همه سخت است. اگر عصبانیتتان خارج از کنترل 

تواند کم  های کنترل اعصاب یا یوگا و همچنین مشاوره گرفتن از ی  روانشناس میکالس .بعد پشیمان شوید یا به اطرافیانتان صدمه بزنید

 کند تا:های کنترل عصبانیت به شما کم  میخوبی برای شما باشد. کالس

 چیست بانیتعص بگیرید یاد 

  کندمی تحری  شما در را عصبانیت چیزهایی چه بفهمید 

  عصبانی شدنتان را بشناسید  عالئم 

 دهید واکنش سالم طریقی به ناراحتیتان و عصبانیت به بیگرید یاد  

 بشناسید را افسردگی یا ناراحتی مثل خود پنهان احساسات 

http://www.yjc.ir/fa/news/4001408/10-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA
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 تقدیر و تشکر

 

 

 

 

  

کاران محترم رد واحد  کاری  هم  جوش
یاد  هب رسم   را رب آن داشت  بدون چیه چشم داشتی ، ما   تالش شما رد انجام وظایف

، از  باشیم. سالمتی شما و خانواده محترمتان آرزوی ما می باشد قدردان زحمات شما   بود
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 درمان  

 کبودی        

 زیر چشــم              

زیر چشم ی  مسئله آزاردهنده است. گهگاه « سیاه حلقه»احتماً تاکنون در پوست زیر چشم خود یا دیگران تغییر رنگ دیده اید. برای برخی از ما 

ست که این حالت  یکی از عالئم برخی بیماری ها مثل آلرژی و ضعف است. متأسفانه در بسیاری موارد علت ژنتیکی دارد. ارثی بودن به این معنا نی

ید می توانید اثر ظاهری حلقه سیاه زیر چشم را کمرنگ کنید هیچ راه برون رفتی از این مسئله وجود ندارد بلکه با روشهایی که در اینجا آشنا می شو

 .و در بعضی موارد می توانید بطور کامل از آن خالصی یابید

 دوازده مورد برای کاهش یا رفع حلقه سیاه زیر چشم

 آزمایش خون -1

نه. غالبًا حلقه سیاه زیر چشم ارثی است. زمایش خون خود را به پزش  نشان دهید. مشخص کنید که این مورد در خانواده تان سابقه دارد یا 

یجه همانطور که گفتیم ارثی بودن به این معنا نیست که برای رهایی از آن هیچ راهی وجود ندارد  بلکه به این معناست که برای کسب کمترین نت

م ناقص پروتئین است. هضم ناقص حلقه سیاه زیر چشم ممکن است به علت رسوب کربن سب  باشد که در نتیجه هض .هم بایستی تالش کنید

 B6 پروتئین ممکن است به علت اسید هیدروکلری  ناکافی در معده باشد. کمبود اسید هیدروکلری  در معده به علت کمبود عمده ویتامین

از راههای دیگری تامین  و یا اسید فولی  را جذب کنند و بایستی این مواد B6 درصد افراد نمی توانند 30پیروکسین( و اسید فولی  است. حدود )

   .شود

 تشخیص عوامل آلرژی -2

نشانه شایع آلرژی یا حساسیت تغییر رنگ پوست زیر چشم است. اگر آلرژی مشکل عمده شماست  به راحتی می توانید آن را درمان کنید. یا از 

 .عوامل به وجود آورنده اش دوری کنید

 خواب کافی داشته باشید -3

خواب ناکافی  سبب ایجاد حلقه سیاه زیر چشم می شود. اما همه ما اثر کم خوابی در چشمان خود یا اطرافیانمان  کاماًل مشخص نشده که چرا

با مشاهده کاهش سیاهی زیر  .را به وفور دیده ایم. سیاهی زیر چشم می تواند نشان دهنده این باشد که میزان خواب و استراحتتان کم است

ساعت در شب(. اما این زمان در افراد مختلف   9تا  7یین کنید که چقدر نیاز به خواب دارید )معموالً چشم و افزایش ساعت خواب خود  تع

به یاد داشته باشید الکل و برخی داروها بر روی  .متفاوت است. خوابتان را برای دو هفته منظم کنید تا تغییرات حلقه زیر چشم را ببینید

رف این فراورده ها یا مصرف در حد تعادل نتیجه خوبی می دهد. کمبود خواب  با جذب کمتر کیفیت خواب اثر می گذارد  پرهیز از مص

 ویتامینها در بدن همین طور کاهش عملکرد غده فو  کلیوی )آدرنال( ارتباط نزدیکی دارد. کاهش عملکرد آدرنال سبب کاهش جذب ویتامین

B6 می شود در نتیجه حلقه سیاه زیر چشم اجتناب ناپذیر است. 
 

 در حال خواب نیز پوستتان را درمان کنید -4

  
خواب به تنظیم ویتامین های مورد نیاز بدن کم  می کند. منیزیم/ کلسیم موجود در شیر یا مصرف مکمل های معدنی خوب  عملکرد 

بنابراین اگر می خواهید حلقه سیاه زیر چشم را بشکنید! استرس ها را کم کنید. بیشتر بخوابید.  .آدرنال را به حالت عادی باز می گرداند

 .ویتامین ها و مواد معدنی الزم را مصرف کنید تا غده آدرنال تقویت شود
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می کند  این ماسکها را به صورت دستی نیز می توانید تهیه ماسکهای شبانه صورت به کاهش پف کردگی یا کاهش تغییر رنگ زیر چشم کم  

ن کنید. لیف حمام را با آب سرد مرطوب کنید  لیف را فشار دهید تا آب اضافی آن خارج شود  کمی قبل از خواب روی چشمان بسته قرار دهید ای

صلی فقر ویتامینی یا مشکل در جذب مواد معدنی باشد کار ساده در سرعت درمان مؤثر است. به ی  پزش  طب گیاهی مراجعه کنید اگر مشکل ا

 حتماً باید درمان شود. این پزشکان به تسکین و درمان افرادی که بیماری های مزمن دارند کم  می کنند

 
 

ب یا ی  قطعه یخ برشهای حلقه ای خیار را روزانه روی چشمانتان بگذارید خواهید دید پوست از نظر ظاهری باطراوت می شود. چای بسته ای مرطو

 را در پارچه نرمی بدیچید و روی چشمانتان بگذارید این عمل ورم و تغییر رنگ زیر چشم را کاهش می دهد. بسته های چای یا برشهای حلقه ای

  .دقیقه روی چشم نگه دارید 15تا  10سرد و تازه خیار را 

 
 

برای مدت کوتاهی در یخچال قرار دهید و به آرامی در ناحیه حلقه سیاه زیر چشم برای آرام کردن دور چشم  تکه پارچه پنبه ای را مرطوب کنید 

  .قرار دهید. چشمانتان را ببندید با انگشت این ناحیه را از روی پارچه مالش دهید. این کار را به دفعات انجام دهید

 
 

شان داده که کرم های پوست محتوی این دو ویتامین پف باشد. به هر حال تحقیقات اخیر ن K حلقه سیاه ممکن است به علت کمبود ویتامین

 .کردگی و تغییر رنگ محسوس در بسیاری بیماران را کاهش داده است. مصرف روزانه و طوالنی مدت این کرمها نتیجه مطلوب را خواهد داد

 

 
است باعث شکنندگی مویرگهای خونی  گاهی مالش و اصطکا  چشمها باعث حساسیت می شود. مالش  پوست دور چشم را آزرده کرده و ممکن

  .خیلی ریز پوست شود. که هم پف کردگی و هم تغییر رنگ پوست را به همراه دارد

 
 

یا ناکافی  K روزانه مکمل های ویتامینی الزم را مصرف کنید و مقدار زیادی آب بنوشید. حلقه سیاه و پف آلودگی اغلب به خاطر کمبود ویتامین

که معموالً به علت کم خونی است( باعث ایجاد حلقه سیاه می شود. حتماً مقدار زیادی ) B12 ت. همین طور کمبود ویتامینبودن آنتی اکسیدانهاس

 .میوه و سبزیجات سبز رنگ بخصوص کلم بروکلی و اسفناج مصرف کنید

 
 

دارد که سبب پف کردگی چشم می شود. مصرف خوردن زیاده از حد نم  باعث می شود بدن آب را در جاهای غیر معمول بدن مثل دور چشم نگه 

 .زیاد نم  به گردش خون زیان رسانده و باعث می شود رگهای پوست آبی تر به نظر برسند
 
 

 سیگار نه تنها تهدیدی برای وریدهای بدن است بلکه ظاهر رگهای خونی زیر پوست را آبی و برجسته تر می کند
 
 

 
یه زرد رنگ برای پوشانیدن عیوب زیر چشم استفاده کنید. رنگ زرد می تواند رنگ بنفش  آبی و قهوه ای زیر اگر روشهای باال مؤثر واقع نشد  از سا

 .کنیدچشم را بدوشاند. در مقابل  رنگ صورتی این حلقه را بیشتر نمایان می کند. برای زمینه آرایش بهتر است از کرم پودرهای آرایشی استفاده 

 

 

 مقدار نمک مصرفی را کاهش دهید -10

 درمان با خیار -5

 ناحیه دور چشم را آرام کنید -6

 استفاده کنید A و K از کرم های دور چشم محتوی ویتامین -7

 کنیداز مالیدن چشم ها خودداری  -8

 رژیم غذایی سالم و متعادلی داشته باشید -9

 سیگار نکشید -11

 را بپوشانیدبا آرایش ظاهر حلقه  -12
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 حبیب ا... براتیجناب آقای 

  معرفی می گردد. 1395ماه مهر در   هبرتر ایمن کاران نمون ه دالیل زیر به عنوان نفرب

 رعایت نظم،انضباط و پاکیزه سازی کارگاه-

 VIPکسب نمره قابل قبول در دو دوره متوالی گشت   -

بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند صادقانه جنابعالی در زمینه پیشبرد اهداف بهداشتتی و ایمنتی 

 در محیط کار تقدیم میداریم.

 .ت ،تداوم حضور برایتان خواستارماز درگاه ایزد منان دوام عزت و سالم

 

 

 
 

 

 ی حمیدیلعجناب آقای 
  معرفی می گردد. 1395ماه  مهربه دالیل زیر به عنوان فرد برتر در 

 وجدان کاری و کارکرد عالی -

 رعایت نظم و انضباط کارگاهی -

 رعایت اصول و قوانین شرکت  -

 HSE  همکاری با واحد-
داف بهداشتی و ایمنی بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند صادقانه جنابعالی در زمینه پیشبرد اه

 در محیط کار تقدیم میداریم.

 

 

 



 

 1395  مهـر /ششم ماره ش -ارگاه اهواز ک -ماهنامه داخلی شرکت فنی و مهندسی فوالد پایا

          16 
 

 

     دوربیـن تـالش
الش تان را پاس می داریم. تالش شما شاید از لنز دوربین ماهنامه ما دور بماند اما قطعًا کسی از آن باال تالش شما را خواهد ت

خواهد بالید. دست مریزاد.... دوستان سعی می کنیم گاه گاهی در هر فرصتی در محل کار شما حضور یابیم و  دید و به شما

 تصویر تالش شما  را از دریچه لنز دوربین ماهنامه جاودانه سازیم. در این شماره همکاران زیر میهمان لنز دوربین تالش شدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهران منصوری

 علی حمیدی

 جاسم زبیدی دیمحمدرضا صغیر شمس آبا

 شهرام مهر محمدی
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 (Corrosion) انگلیسیخوردگی در زبان فارسی ترجمه واژه ای      

رسد  است که معنای آن جویده شده و گاز گرفته شده است. به نظر می

ظاهر قطعه خورده شده  این تداعی معنایی را سبب شده باشد. برای 

شود  از قبیل زنگ  بیشتر مردم  خوردگی با مصادیقش شناخته می

ای. در واقع خوردگی همه اینها  زدگی و سیاه شدن قاشقهای نقره

تنهایی هیچ ی  نیست. بطور مثال  زنگ زدگی فقط به  هست  اما به

 .شود خوردگی آلیاژهای آهن اطال  می

 

 :کند ، خوردگی را بدین شکل تعریف می8044استاندارد ایزو 

 
کاه  اطارافش محایط و فلاز باین متقابال شیمیایی –واکنش فیزیکی 

تغییاار در اش  معمااوال دارای طبیعاات الکتروشاایمیایی اساات و نتیجااه

باشد. این تغییرات خواص ممکن است منجر به از دست  خواص فلز می

رفتن عملکرد فلز  محیط یا دستگاهی شود که این دو  قسمتی از آن را 

  .دهناااااااااااااد تشاااااااااااااکیل مااااااااااااای

خوردگی  اثر تخریبی محایط بار فلازات و آلیاژهاا میباشاد. خاوردگی  

ود  از بدو پدیدهای خودبهخودی است و همه مردم در زندگی روزمره خ

پیدایش فلزات با آن روبرو هساتند. در واقاع واکانش اصالی در انهادام 

  .فلااااااازات  عباااااااارت از اکسیداسااااااایون فلاااااااز اسااااااات

فلزات در اثر اصطکا   سایش و نیروهای وارده دچار تخریاب میشاوند 

  .کااااه تحاااات عنااااوان خااااوردگی مااااورد نظاااار مااااا نیساااات

ت  یعنی به همان طور که گفته شد خوردگی ی  فرایند خودبخودی اس

زبان ترمودینامیکی در جهتی پیش میرود که به حالت پایدار برسد. اگر 

آهن را در اتمسفر هوا قرار دهیم  زنگ میزند که یا  ناوع خاوردگی و 

پدیدهای خودبهخودی است. انواع مواد هیدروکسیدی و اکسایدی نیاز 

میتوانند محصاوالت جاماد خاوردگی باشاند کاه همگای گوناه فلازی 

  .هستند

 
ویژگی  از یکی. است شیمی  –ترمودینامی  یکی از رشته های فیزیکی 

بینی کناد کاه آیاا  تواند پیش های علم ترمودینامی  این است که می

واکنشهای خاصی رخ خواهناد داد یاا ناه. تعیاین زماانی واکنشای کاه 

علام ساینتی   کند  موضاوع ترمودینامی   انجام آن را پیش بینی می

 است.

توان میل ترمودینامیکی برای بازگشت به اصل خاود  خوردگی را می

 :فلااااااااز دانساااااااات و آن را چنااااااااین توضاااااااایح داد

فلزات اکثرا به شکل ترکیبات شیمیایی در سنگهای معادنی موجاود 

هستند. فلز در این حالت باه خااطر وضاعیت ترمودیناامیکی خاود  

نظر ترمودینامیکی اگر نیرویی از خارج بار حالت پایدار دارد  یعنی از 

سنگ معدن وارد نشود  فلز میل دارد کاه در سانگ بماناد و حالات 

 ترکیبی خود را حفظ نماید. وقتی سنگ معادن از معادن جادا مای

 شاود شود  طای فرآینادهای خاصای  فلاز از سانگ اساتخراج مای

 .و بااااااه حالاااااات فلااااااز خااااااالص در ماااااای آیااااااد

یایی ی  فرآیناد الکتارون گیاری یاا عمل استخراج فلز  از نظر شیم

آید. به این ترتیب فلز موجاود در سانگ معادن   احیا به حساب می

آیاد. اماا در اینجاا  گیرد و به حالت فلز خاالص در مای الکترون می

وضعیتی ناگوار وجود دارد: الکترونهاایی کاه طای فرآیناد اساتخراج 

آیناد. فلاز  اند  برای فلز به شکل مهمان ناخوانده در مای گرفته شده

عالوه بر الکترونهایی که خود دارد  الکترونهای زیاادتری را نیاز طای 

استخراج به سوی خود فرا خوانده  با مهمان کردن الکترونهای اضافی 

از چنگ سنگ گریخته است. اما این مهمانان تبدیل به ناخواستگانی 

 اند که فلز دائما در جستجوی راهی برای بیرون راندن آنهاسات. شده

 قراری فلز را ناپایداری ترمودینامیکی مای به زبان ترمودینامیکی  بی

 .نامند

 
شاود  واکانش  هنگامی که فلز موفق به از دست دادن الکتارون مای

گویند خوردگی اتفاا  افتااده اسات.  دهد و می اکسیداسیون رخ می

ماناد )اصاطالحا  وقتی فلز خورده شاد  آنچاه از واکانش بااقی مای

به لحاظ ترمودینامیکی پایدار خواهاد باود و از  محصوالت خوردگی(

این نظر مانند فلز در حالت معدنی )در حالتی که به شکل ترکیب در 

 .کنااااد ساااانگ معاااادن وجااااود داشاااات( رفتااااار ماااای

جالب آنکه از نظر شیمیایی نیز محصوالت خاوردگی مثال ساولفات 

آهن  اکسید روی و غیره  همان ترکیباتی هستند که در سنگ معدن 

  .شود یافت میفلز 
 

 
توان نتیجه گرفت که خاوردگی یا  واکانش  از آنچه گفته شد  می

شود. اما چنانکاه خاواهیم دیاد  خاوردگی  طبیعی است و انجام می

کند تا تارجیح دهایم  دارای زیانهای بسیاری است که ما را وادار می

 این واکنش انجام نشود.

 ترمودینامیک و خوردگی

 خوردگی، یک واکنش طبیعی
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 چــــه خبـــــر ....

 
 ایتالیا )شرکت تنوا( -بازدیدکنندگان از کشورچین 
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