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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

ما همكاران تالش  است كه با "سركارخانم ساتيه حسين پور امينه" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  در

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  مقدمه مولف
  ...زندگی خیلی کوتاهه

کنی که داشتن انگشتانی براي نوازش موهاي دخترك، ریه هایی کـه بـدون خـس خـس و سـرفه       گاهی باور نمی
با هر  جمله عاشقانه سرت را به سمت عشق برگرداننـد   ههایی ک بارانی نفس عمیق بکشی، گوشبتوانی در هواي 

ها، چشمانی که با دیدن پدر و  بدون سانسور کلمات و آواها، زانوانی که در زمین فوتبال سبز شوند از جنگ با چمن
را در تمـام جانـت جـاري    ب و نرمی گـل و الي کـف جـوي    آمادر از اشک شوق لبریز شوند، پاهایی که خنکاي 

رزوهاي محال تبدیل شوند و آتواند به  ، میيات بگذار کنند و کمري که خم می شود تا شکالت را در دهان نوه می
  تو حسرت بکشی که چرا نتوانستی کاري کنی...

  افتاد اگر ...   شاید اتفاق نمی
  ،ي تمام خیاالت شبانه ات شود مقدمه این جمله می

ن خاطرات دلخراش، سرخی خون است که بـا هـیچ   آاي که اتفاق افتاد و تنها رنگ جاودانه  ظهشوي از لح رها نمی
  درمان و غرامتی پاك نخواهد شد.  

  .کجا اولویت اشتباه را انتخاب کردي و همه این حس هاي تکرار نشدنی را به چه قیمتی نادیده گرفتی
تنها و موثر ترین راه پایان دادن به کابوس دامن گیـر  رعایت کردن مقررات ایمنی و سرمایه گذاري در این بخش 

  .خطرات است
شخصا اهل خواندن پیام نویسنده و مقدمه مولف و پیشگفتار نیستم اما امروز با چشمان خیس، حرف دارم با تو که 

  .توانی در برقراري ایمنی موثر باشی در هر  سمت و جایگاهی که هستی، به قدر بضاعت می
رشته گام بردارند و بـا انسـجام    یندر راه مقدس ا خواهند یاست که م یکسان يبرا يبرا یوچککتاب کمک ک ینا

چکیده اي از درست، در زمان مناسب، به انتها برسند و شامل  یداشته و با شروع یراز مس يمدآها، نقشه کار حداقل
بخش کوچکی از شـرایط را بهبـود   قوانین و مقررات ایمنی است که اگر همت کرده و در محیط کار استقرار دهیم 

هاي کاهش اشتباهات فردي باشیم تـا همـواره در راسـتاي     دنبال کنترل خطاهاي انسانی و راهه داده و تازه باید ب
  .بکوشیم HSEاشاعه رفتار ایمن، و به امید تعالی 

  
  تقدیم به تو که دوباره پروانه اي ام کردي...

  

  

  




