
  بسمه تعالی
چھارشنبھ سوري یكي از سنت ھاي قدیمي ما ایرانیان است 
كھ در زمان ھاي گذشتھ در حد یك آتش بازي مختصر در 

نقاط از پیش تعیین شده اجرا مي گردید و ھدف نھایي آن      
پاكسازي محیط زندگي  و برطرف نمودن كدورتھاي في 

نوروز با دلي مابین اقوام بود تا بھ ھنگام فرا رسیدن عید 
پاك و بھ دور از ھرگونھ كینھ توزي و خصومت شروع 

  .سال جدید را جشن بگیرند

  

متاسفانھ در سالھاي اخیر مراسم سنتي و زیباي این شب 
رنگ دیگري بھ خود گرفتھ و تبدیل بھ بازیھاي خطرناك با 

آتش زدن بوتھ ھاي  .مواد منفجره و محترقھ گردیده است
 خیابانھا،درجوانان آتش بھ تجمع روي از خشك و پریدن 

آتش زدن فشفشھ و منفجركردن نارنجك و پرتاب سیگارت 
تبدیل شده است كھ میتواند خطرات متعددي را براي 

    .بسیاري از ھموطنان عزیزمان بھ دنبال داشتھ باشد

  

  :آیا میدانید که
ھر سالھ شاھد حوادث تكان دھنده اي از جملھ سوختگي 

دادن چشم و یا پاره شدن پرده گوش در از دست  ھاي شدید،
  .ایام چھارشنبھ پایان سال ھستیم

  

  

ترین قشر ــــبیش ني جوان و نوجوان،ـگروه سمتاســفانھ 
  .آسیب پذیر در این نوع حوادث بوده اند

  

  هشدارهاي ایمنی

در صورت مشاھده افراد سودجو كھ اقدام بھ  -١
مینمایند مراتب  مواد محترقھ و خطرناكفروش 

 .بھ نیروي انتظامي اطالع دھید را
بزرگ  ھنگام پریدن از روي آتش از البسھ گشاد، -٢

 .نكنیدو از نوع آتش گیر استفاده 
نفت و سایر مواد یا انداختن  از ریختن بنزین، -٣

حشره  كپسول،اسپري، ظروف تحت فشار مانند
  .بر روي آتش خودداري كنید......كشھا و

  

  

  



  

  

بر روي شاخھ ....نارنجك و ترقھ، از پرتاب فشفشھ،-۴
  .درختھا و حیاط و بالكن منازل خودداري نمایید

كارتن خالي و امثال آنھا در  ھیزم، از آتش زدن الستیك،-۵
  .واحد ھاي مسكوني خودداري فرمایید

مواد سوختني و آتش زا مانند نفت و امثال آن را از -۶
دسترس كودكان دور كرده و مراقبت و نظارت بیشتري بھ 

  .ھا اعمال نماییدآن

  

  کمک هاي فوري
در صورت بروز ھرگونھ حریق و حادثھ  -١

 ١٢۵و فورًا با تلفن  خونسردي خود را حفظ كرده
تماس گرفتھ  وریتھاي پزشكيف 115و آتش نشاني

و مراتب را با ذكر دقیق نشاني و نوع حادثھ 
  .اطالع دھید

كنتور برق و  در صورت مواجھھ با آتش سوزي، -٢
  .كنیدگاز را قطع 

در صورت مواجھھ با فردي كھ دچار سوختگي  -٣
شده ضمن حفظ خونسردي از مالیدن مواد غیر 

 ...زمیني و سیب بھداشتي مانند خمیردندان،
  .روي محل سوختگي خودداري نماییدبر

 قبل از ترك محل،از خاموش شدن كامل آتش، -۴
اطمینان حاصل نمایید و باقي مانده آن را حتمًا 

  .و جمع آوري نماییدتوسط آب سرد كرده 

  

پیشگیري از سوانح و حوادث چهارشنبه .
  پایان سال

  

  
  

 آموزش همگانی 


