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 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 معاونت بهداشتی

 مدیریت خطر بالیا

 

 

 

 سیلندر اکسیژنخطر ناشی ازکار با هش کا

 

 

 

باید رعایت در مراکز بهداشتی و درمانی  کپسول های اکسیژن  استفاده از که در مورد ینکات مهم

 گردد.

خود به خود می کند  پس در هیچکدام از تجهیزات ر تماس با روغن ها تولید انفجار اکسیژن تحت فشار د ◊

،دستگاه ها یا سیلندرهای اکسیژن نباید از روغن،گریس یا مواد نفتی استفاده کرد و یا با دست و دستکش آغشته 

 .داده شودبه روغن تماس 
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و تابش  سیلندر های تحت فشار پر و خالی اکسیژن باید در انباری مستقل و مجزا که مصون از عوارض جوی◊

 مستقیم آفتاب باشد و دورتر از هرگونه تاسیسات نگهداری گردد.

سیلندرهای اکسیژن باید در مکانی به دور از مخازن سوخت و سایر سیلندرهای گاز به ویژه استیلن نگهداری ◊

 گردد.

ر مقاوم از یکدیگر متر وجود داشته باشد و یابا دیوا 03بین سیلندرهای اکسیژن و استیلن باید فاصله ای در حدود ◊

 جدا شوند به نحوی که احتمال رسیدن گاز اکسیژن و استیلن به یکدیگر وجود نداشته باشد.

 ایجاد شعله یا استعمال دخانیات در اطراف محل نگهداری سیلندرهای اکسیژن به کلی ممنوع است .◊

ده شوند و یا با زنجیر یا تسمه مهار سیلندرهای اکسیژن در انبار باید بطور قاءم در جای خود روی پایه قرار دا◊

 گردند . سیلندر را هیچگاه نباید روی زمین خواباند.

 شیر کلیه سیلندر های خالی باید بسته باشد.◊

 تمامی سیلندرهای اکسیژن باید به کالهک محافظ مجهز باشند.◊

وارد آوردن ضربه با چکش و  برای باز و بسته کردن شیر سیلندرهای گاز تنها از فشار دست استفاده گردد و از◊

 اشیاء فلزی به شیر سیلندرها جدا خودداری شود.

 نسبت به انجام تست بدنه و کنترل کیفی بصورت ادواری توسط مراکز مجاز اقدام گردد.◊

 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. 56سیلندرهای اکسیژن در دمای زیر ◊

 

 

 

 خطر ناشی ازهش کا

     سیل              

 



 

3 
 

 سیل به آن فکر کرده و انجام دهیم وقوع از قبل اقداماتی که باید

 . بپرهیزید جدی طور به و مسیر سیالب   رودخانه حریم در خانه ساختن از●

دهید این مکان ها می تواند در قسمت خروجی  قرار مکان در دسترس در را آن و نموده تجهیز را کیف اضطراری●

 ساختمان در یک نقطه امن و یا در صندوق عقب خودرو باشد.

 مواد–(هر نفر در روز  یبرا تریل کیحداقل  آب بطری شده) – هیاول یکمک ها جعبه: اضطراری شاملکیف  

 اوراق و اسناد )آنها یکپ ایمهم ، اسناد مدارک  -پول نقد  مقداری کنسروییا مثل بیسکوئیت،قصب، خشک غذایی

 ک،پاوربان –اضافه  یبا باطر ورادی– طناب -چاقو -کن باز کنسرو–. دهید( قرار مطمئن و آب ضد کیف در را بهادار

–وپت-کفش–خاص مارانیبداروهای ،سالمندان و باردار نوزادان،مادران ژهیو لوسای–افهضا یچراغ قوه با باطر -

 .(است زیعز یلیفرد  خ یکه برا یزچی آن و هر–فصل لباس

 . دهید قرار موجود سطح از باالتر جایی در را آنها دارند قرار سیل معرض در برقی وسایل اگر●

 کنترل های دریچه)) ، منزل داخل به فاضالب مجاری طریق از فاضالب و سیل آب برگشت از جلوگیری برای● 

 نمایید. تعبیه فاضالب    (( 

        . بسازید بند سیل و ،خاکریز سد ، آن مسیر در خانه داخل به سیالب ورود از جلوگیری برای●

                    و ناسبم مصالح از استفاده با هستید مواجه گرفتگی سیل خطر با دایم بطور که کنید می زندگی جایی در اگر● 

 جلوی تا بپوشانید آب ضد های عایق با را زمین زیر دیوارهای و کنید آب ضد را خود ساختمان ، الزم تمهیدات

 . شود گرفته بعدی های آسیب و آب نفوذ

 . نمایید بیمه ، سیل ،زلزله وحوادث  مقابل در را خود منزل●

 .در صورت اجرای برنامه هشدار اولیه  مخاطرات آب و هوایی در محله یا منطقه به آن  بپیوند●

 سیل انجام دهیم وقوع در حین اقداماتی که باید

 مومیع بلندگوهای طریق از خبر اعالم یا و تلویزیون ، رادیو به الزم دستورات گرفتن نیز و وضعیت از اطالع برای●

 دهید. انجام را کار این بالفاصله شد داده تخلیه دستور که صورتی در ، کنید توجه

 را که از قبل آماده کرده اید ، بردارید.  کیف اضطراریدر هنگام تخلیه منزل ●

 به هیچ عنوان از آب سیل برای نوشیدن یا پخت و پز استفاده نکنید .●

 ید.استفاده نمای  آب بطری شدهدر صورت اعالم مرکز بهداشت آب شبکه لوله کشی را بجوشانید یا  صرفا از ●

 از  خوردن مواد غذایی آغشته به آب سیل جدا خودداری نمایید. ●
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 ماش ، دهید نجات را خود کرده عمل سریع خیلی ، است گیری شکل حال در سیالب دادید تشخیص که زمانی●

 . دارید فرصت کار این برای دقیقه چند تنها

 ، فاضالب های کانال ، جویبارها باشید داشته بخاطر ، نمایید دوری آرام ظاهر به جویبارهای و ها فاضالب از●

 . شوند سیل دچار ناگهان به توانند می نیز....  و ها تنگه

 ستنی منزل از خروج به نیازی ، کند نمی تهدید را شما گرفتگی آب خطر و است مرتفعی محل در شما خانه اگر●

 ویدبر ها نهر و ها رودخانه از دور مرتفع مناطق به و نموده ترک سریع خیلی را ارتفاع کم مناطق اینصورت غیر در. 

 کنید. قفل را درها و ببرید منزل در باالتری های محل به را قیمت گران اشیای ، خانه ترک صورت در●

 طعق انفجار و گرفتگی برق ، گرفتگی آب از جلوگیری برای را گاز و برق ، آب جریاندر هنگام تخلیه منزل ●

 کنید.

 تعادل خوردن هم بر باعث است ممکن حرکت حال در آب سانتیمتر 51 که چرا نروید راه سیل آب جریان در●

 . شود شما

 استحکام از اینکه برای.  کند نمی حرکت آب که بروید مسیری از ، کنید حرکت سیل آب در مجبورید اگر● 

 . کنید استفاده دستی چوب تکه یک از شوید مطمئن خود پای جلوی زمین

 طحس که نقاطی از هستید پیاده اگر نروید طرف آن و طرف این به ، زده سیل ناحیه یک در تنهایی به گاه هیچ●

 . نکنید عبور است باالتر زانو از آن آب

 . نکنید استفاده امن محل عنوان به سیل معرض در درختان از هرگز●

 . نکنید شنا سیل جریان در●

 . دهید انتقال مرتفع محل نزدیکترین به باید را حمل قابل اشیای و اهلی حیوانات ، نقلیه وسایل●

  بپرهیزید سیل وقوع و باران شدید بارش زمان در آنها سواحل و ها رودخانه عرض از اهلی حیوانات دادن عبور از●

 : بسپارید بخاطر سیل شرایط در رانندگی برای را زیر نکات

 هب و کنید رها را خودرو ، است گرفته فرا شما خودروی اطراف سیل اگر.  نکنید رانندگی زده سیل منطقه در●

 . برد می خود با سریع خیلی را خودرویتان و شما سیل جریان گرنه و بروید مرتفع منطقه یک

 و نماید مختل را آن کنترل و برسد خودرو کف به تواند میسیل   آب متر سانتی 51 ارتفاع خودروها بیشتر در●

 . شود آن حرکت توقف باعث حتی یا
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 گل یا آب رد رفتن فرو علت به) شما نقلیه وسیله ،اگر باشد نمی سیل مقابل در امنی محل ، نقلیه وسیله خودرو●

 . بروید مرتفع جای به و کرده ترک را آن "فورا ایستاد حرکت از( 

 . کند می شناور را خودروها بیشتر ، سانتیمتر 03 حد در سیل آب ارتفاع●

 . سازد شناور را خودرویی هر تواند می ، حرکت حال در سیل آب سانتیمتر 03●

 · بپرهیزید دلیل هر به گرفته آب منطقه در توقف از ، آب سطح آمدن باال صورت در●

 ، اقعمو این در که چرا کنید حرکت سنگین دنده با ، باشید جاده های پیچ و ها شیب مراقب رانندگی هنگام در●

 کنند. نمی کار بخوبی آب در ها ترمز

 سیل انجام دهیم وقوع بعد از اقداماتی که باید

 یریدبگ تماس آنها با یا برسانید رسانی امداد مراکز سایر یا و احمر هالل امدادرسانی محل نزدیکترین به را خود●

 . است موجود آنجا در اولیه های کمک سایر و البسه ، غذا ،

. از آب های بطری شده  کنید توجه محلی اخبار گزارش به "حتما آشامیدنی آب بودن سالم از اطمینان برای●

 بجوشانید  یا با قرص کلر ضدعفونی نمایید. مصرف از قبل را آشامیدنی استفاده نماییدو یاآب

 برای نوشیدن یا پخت و پز استفاده نکنید .به هیچ عنوان از آب سیل ●

 از  خوردن مواد غذایی آغشته به آب سیل جدا خودداری نمایید. 

 حتمالا اینکه یا و باشد شده آلوده فاضالب و ،گازوییل روغن با است ممکن آب این که چرا ، شوید دور سیالب از●

 . باشد کرده پیدا برق جریان ، زمینی زیر برق نیروی خطوط با تماس اثر در دارد

 بگیرید. فاصله ، جریان در آب از●

 است ممکن ها جاده و ها خیابان استحکام زیرا ، کنید توجه است کرده نشینی عقب سیالب که مناطقی به●

 برود. فرو خودرو وزن اثر در است ممکن صورت این در که باشد شده ضعیف سیل جریان بخاطر

 . کنید دوری قوی فشار خطوط از●

 . کنند اعالم امن را وضعیت مسئوالن که گردید باز خانه به زمانی●

 . شوید دور ، است کرده احاطه آب را اطرافش که هایی ساختمان از●
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 رابیخ ابتدا در ولی باشد دیده آسیب ساختمان های پی است ممکن ، کنید احتیاط "کامال منزل به ورود هنگام●

 . بیاید نظر به سالم خانه ظاهر و نشود دیده

 تیدهس مجبور چنانچه.  نباشد الزم روشنایی وسایل از استفاده تا گردید بر منزل به روز طول در کنید سعی●

 ، فانوس از ناشی از نشت گاز   احتمالی انفجار از پیشگیری برای.  باشید محتاط خیلی برگردید خانه به شبانه

  کنید روشن ساختمان به ورود از قبل نیز را قوه ،چراغ نکنید استفاده ساختمان کردن روشن برای کبریت و مشعل

 . نمایید استفاده شده کنسرو غذاهای تا عادی شدن وضعیت از●

 . کنید خشک و کنترل استفاده از قبل را برقی لوازم●

 کرد، خواهند ایجاد ها پشه خصوص به حشرات رشد برای را مناسبی شرایط ها گودال در شده جمع های آب●

 ندبل ساق های چکمه و بلند آستین لباس و نموده استفاده خود اقامت محل در توری جهت پنجره ها از بنابراین

 .بپوشید

 . باشید مارگزیدگی مراقب سیل از بعد شود می خود های النه از مارها شدن خارج باعث سیل چون●

 و هحصب ، وبا ، هپایت جمله از گوارش دستگاه های عفونت مانند عفونی های بیماری شیوع احتمال سیل از پس●

 . آید عمل به عمومی و فردی بهداشت الزم های مراقبت باید که ، دارد وجود.... 

 تعمیر ار آن امکان صورت در است دیده آسیب آن مانند تاسیساتی و خانه تصفیه ، توالت ،کاسه توالت مخزن اگر●

 . اندازند می مخاطره به را افراد بهداشت و سالمتی ، دیدن آسیب صوت در این تاسیسات.  نمایید

 شیمیایی مواد حاوی سیالب از مانده باقی الی و گل زیرا نمایید عفونی ضد و تمیز را مرطوب و خیس چیز هر●

 باشد. می فاضالبی و

 

 

 خطر ناشی ازهش کا

 غرق شدگی       

 

 



 

7 
 

 رعایت نکات زیر می تواند مانع از مرگ ناشی از غرق شدن عزیزان ما گردد.

 (1) 

 ورود آب یا هر مایع دیگری به داخل ریه ها را غرق شدگی می گویند.

 با تامل به این آمار توجه فرمایید.

نفدددر از هموطندددان بددددلیل غدددرق شددددگی جدددان خدددود را از   013تعدددداد  99روز ابتددددای سدددال  99در 

 دست داده اند.

           ابتدددایی تددرین  آشددنایی بددا فنددون اولیدده شددنا، آشددنایی بددا محدددودیت هددا و رعایددت آنهددا از

 .الزامات قبل از شنا محسوب می شود

           )آمددوزش شددنا و مهددارت هددای ایمنددی بدده کودکددان در سددنین دبسددتان ) بدداالی شددش سددال

 برای پیشگیری از غرق شدگی الزم است.

 (3) 

 قطع تنفس و کمبود اکسیژن اصلی ترین علت مرگ در اثر غرق شدگی است.

کمبددود اکسددیژن دچددار اسددترس و هددراس مددی شددود و بدده    در هنگددام غددرق شدددن ابتدددا فددرد بدده علددت    

دقیقددده پدددس از مانددددن در زیدددر آب کددداهش هوشدددیاری  0طدددور غیدددر طبیعدددی تقدددال مدددی کندددد ،      ،

 دقیقه آسیب های مغزی شروع می گردد. 5رخ می دهد و پس از 

 با تامل به این آمار توجه فرمایید.

 اشته است.رشد د 99درصد نسبت به سال 05امسال موارد غرق شدگی 

 درصد رشد داشته است. 9غرق شدگی در دریاچه های پشت سد  99در سال 

  شدددنا  کدددردن را فقدددط در منطقددده تحدددت حفاظدددت و  در محددددوده طدددر  هدددای سدددالم سدددازی

 که تحت نظارت نجات غریق بوده و به امکانات امدادی مجهز است انتخاب کنید.
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   و حتدددی قبدددل از ورود بددده   اطدددالع از وضدددعیت عمدددق آب قبدددل از تصدددمیم بددده شدددیرجه زدن

آب ضدددروری اسدددت. چدددرا کددده شدددیرجه در آب هدددای کدددم عمدددق خطدددر ضدددربه بددده سدددر و نیدددز     

 شکستگی گردن را به دنبال دارد. 

            بسددیاری از رودخاندده هددا بددا وجددود ظدداهری آرام بسددیار خطرندداک و عمیددق هسددتند بدده نحددوی

و گرفتددار  کدده فددرد بعددد از چنددد قدددم جلددو رفددتن در رودخاندده متوجدده عمددق زیدداد آن  شددده           

گددردآب مددی شددود بنددابراین توصددیه مددی کنددیم بدددون اطددالع از وضددعیت رودخاندده هرگددز بددرای          

  .شنا در آن اقدام نکنید

         شدددنا در محددددوده دریاچددده سدددد سدددلمان فارسدددی  ممندددوع مدددی باشدددد . هدددیچ گونددده طدددر

سالمسددازی شددنا در ایددن منطقدده اجددرا نگردیددده اسددت لددذا شددنای چنددد نفددر افددراد محلددی شددما         

 ای ورود به آب وسوسه ننماید.را  بر

 (0) 

غددرق شدددگی بخصددوص در بددین کودکددان نوپددا ،پسددران جددوان و کودکددان مبددتال بدده انددواع تشددن              

 شایعتر است.

 با تامل به این آمار توجه فرمایید.

 سال دارند. 33درصد فوت شدگان ناشی از غرق شدگی کمتر از  30

درصددد نسدددبت بدده سدددال قبددل افدددزایش     39امسددال تعددداد غدددرق شدددگی در اسدددتخرهای کشدداورزی     

 داشته است.

 های عمیق برای مبتدیان، خطر غرق شدگی را افزایش می دهدورود به آب. 

   بررسدددی دمدددای آب قبدددل از شدددنا ضدددروری اسدددت، بددده عندددوان مثدددال اگدددر مددددت زیدددادی در

آفتدداب مانددده ایددد، از وارد شدددن ناگهددانی بدده آب سددرد خددودداری کنیددد، علددت ایددن توصددیه          

 .شوک دمایی است پیشگیری از

(3) 
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غدددرق شددددگی در سددداحل دریدددا ،رودخانددده هدددا، برکددده هدددا اسدددتخرهای طبیعدددی ، اسدددتخرهای          

 شنا،استخرهای کشاورزی و مجتمع های ورزشی تفریحی اتفاق می افتد.

بیشدددترین خطدددر در فصدددل تابسدددتان مربدددوط بددده نوجواندددانی اسدددت کددده بدددا اصدددول صدددحیح شدددنا و    

ه هددا و دریددا و محددیط هددای آبددی  بدددون مراقبددت اقددددام        شددیرجه آشددنایی ندارنددد و در آب رودخاندد    

 به شنا می کنند. 

 با تامل به این آمار توجه فرمایید.

 درصد افراد در حین کمک رسانی به افراد غرق شده جان خود را از دست داده اند. 5

 درصد غرق شدگی در آب های شیرین مانند رودخانه ها و استخرها اتفاق می افتد. 93

 ه تنها و در محیط هایی که نجات غریق وجود ندارد، شنا نکنیدبه هیچ وج. 

 .شنا در تاریکی شب مطلقا ممنوع می باشد 

 در آب و در موقع شنا از شوخی های خطرناک بپرهیزید. 

            ،پددس از مصددرف داروهددایی کدده موجددب خددواب آلددودگی یددا شددل شدددن ع ددالت مددی شددود

 .شنا نکنید

 (6) 

ی دسددت و پددا مددی زنددد و یددا سددرش مدددام بدده زیددر آب مددی     دیدددن کسددی کدده در آب بطددور غیددر طبیعدد  

رود و بددداال مدددی آیدددد و یدددا کسدددی کددده مددددت زیدددادی سدددرش در داخدددل آب قدددرار دارد مدددی تواندددد    

 هشداری باشد به این معنی که با یک مورد غرق شدگی مواجه هستیم .

 با تامل به این آمار توجه فرمایید.

 داشته اند.سال  6درصد غرق شدگان کمتر از  13متاسفانه 

 در برخی موارد غرق شدگی در مقدار کم آب  مثال در وان حمام اتفاق می افتد.

   در هنگدددام  گدددردش و تفدددریح در باغدددات  مراقدددب  کودکدددان بدددوده و از نزدیدددک شددددن آندددان بددده

 استخرهای کشاورزی  ممانعت نمایید. 
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    حفدددا   اطدددراف اسدددتخرهای کشددداورزی در باغدددات شدددهری  و کشددداورزی  را بدددا نصدددب ندددرده و

ایمدددن نماییدددد. هرسددداله شددداهد سدددقوط و غدددرق شددددگی تعدددداد زیدددادی کودکدددان و نوجواندددان در 

 این استخرها هستیم. 

             هنگددام تفددریح و گددردش در مندداطقی کدده از قبددل بددا آن هددا آشددنا نیسددتیم ابتدددا محددیط را از

نظدددر وجدددود  خطدددر چددداه ،قندددات ،کاندددال آب و  اسدددتخرهای کشددداورزی  بررسدددی نماییدددد و        

 زم را برای پیشگیری از خطر برای کودکان و نوجوانان اتخاذ نمایید.تمهیدات ال

                          بدده هددیچ وجدده تشددت هددای آب و لگددن هددا و یددا حوضددچه هددای کوچددک آب را در جددایی کدده

 .کودک خردسال وجود دارد، بدون توجه رها نکنید

 در حمام و حین استفاده از وان، مراقب کودکان و سالمندان باشید. 

 (5) 

 شایعترین غرق شدگی با آب شیرین صورت می گیرد.

 با تامل به این آمار توجه فرمایید.

 درصد افراد غرق شده مرد هستند. 90

 سال است. 33میانگین سن فوت شدگان 

 99درصدددد نسدددبت بددده سدددال   55  تعدددداد مدددوارد غدددرق شددددگی در کاندددال هدددای آب   99در سدددال 

 است. بیشتر شده

    کددردن بددیش از حددد در نظددر نگیریددد. یددک سددوم قربددانی هددای غددرق        توانددایی خددود را در شددنا

 .شدگی با فن شنا به طور کامل آشنا بوده اند

        در صددورت مواجهدده بددا یددک غریددق، اگددر بددا فددن نجددات غریددق آشددنا نیسددتید، سددعی کنیددد فقددط

بددا اسددتفاده از چددوب یددا طندداب یددا جلیقدده نجددات و یددا تشددکیل زنجیددره انسددانی بدده وی کمددک         

 .کنید
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   نجدددات یددک غریدددق، اول امنیددت خدددود را در نظدددر بگیریددد. از پشدددت بدده غریدددق نزدیدددک     بددرای

 .شوید و از او بخواهید تقال نکند

 پس از رساندن غریق به ساحل به سرعت با اورژانس تماس بگیرید. 

 (7) 

 همه مدیران در  قبال جان مردم مسئولند.

 با تامل به این آمار توجه فرمایید.

 فوت شدگان ناشی از غرق شدگی  می باشد.فارس رتبه اول تعداد 

 اقدامات مدیریتی که باید جهت پیشگیری و کاهش خطر غرق شدگی انجام گیرد:

  ایجددداد سدددواحل رسدددمی بعندددوان طدددر  هدددای سدددالم سدددازی شدددنا بدددا مشدددارکت سدددازمان هدددا و

 ارگان های مرتبط .

        اندن تلفددات تهیدده نقشدده منددابع آبددی بددا شناسددایی نقدداط حادثدده خیددز و تمهیددد بدده حددداقل رسدد

 در این بخش ها  و شناساندن این مناطق به عموم جامعه.

      تعددداد زیدداد در اطددراف منددابع آب و نقدداط حادثدده      بددهنصددب عالئددم هشدددار دهنددده مشددخص و

 خیز شناسایی شده توسط متولیان منابع آبی .

     برگدددزاری دوره هدددای آمدددوزش همگدددانی در راسدددتای درک مفددداهیم مدددرتبط بدددا خطدددرات شدددنا

آبددی حفاظددت نشددده، امددداد و نجددات و سددایر موضددوعات مددرتبط بددرای گددروه هددای           در منددابع 

 ÷....مختلف مردم در اماکن عمومی مثل مدارس، مساجد، فرهنگسراها و .

 (9) 

 مدیران باید پاسخگوی جان مردم باشند.
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 اقدامات مدیریتی که باید جهت پیشگیری و کاهش خطر غرق شدگی انجام گیرد:

    و تخصصدددی دسدددتگاههای شهرسدددتانی فعدددال در امدددر پیشدددگیری و      برنامددده ریدددزی اجرایدددی

جلدددوگیری از سدددوانح و حدددوادث  ) دادسدددتانی، فرماندددداری ویدددژه،  جمعیدددت هدددالل احمر،جهددداد   

کشدددداورزی،منابع آب ، دانشددددگاه علددددوم پزشددددکی،اداره ورزش و جوانددددان  ،آتددددش نشددددانی، اداره  

کمیتدددده هددددای  کددددارو تددددامین اجتمدددداعی،آموزش و پددددرورش ، محددددیط زیسددددت ( در قالددددب  

 تخصصی .

             اسددتقرار امدددادگر مجددرب در طددر  هددای بهسددازی شددنا و حتددی منددابع آبددی ) خددارج از طددر

شدددنا( شناسدددایی شدددده دارای نقددداط حادثددده خیدددز بدددا  مشدددخص بدددودن مکدددان اسدددتقراراکی      

 امداد  برای گردشگران .

            ،فرهنددس سددازی  جهددت درک خطددرات و ممنوعیددت شددنا در سدددها، کانددال هددا ، رودخاندده هددا

 برکه ها، منابع آبی کشاورزی، تاالب ها، استخرهای طبیعی و ... توسط  کلیه رسانه ها 

 

 ت اتفاق را بگیرد تا نیفتد !خدا دسدیروز آرزو داشتیم که تا 

ن و توان را داده است امروز می دانیم که خدا به ما این امکااما 

 که اگر اتفاق هم افتاد ، می توان که نیفتاد.


