
 

 مقدمه : 

از دو  واژه چهارشنبه که نام یکی      »سوری چهارشنبه«

و سوری که به معن  سرخ م  بیاشید       از روزهای هفته 

است. طبق آیین باستان در این روز آتی         ساخته شده

بزرگ  بر افروخته م  شود که تا صبح زود و بیرآمیدن     

خورشید روشن نگه داشته شده و در بعد از ظهر از روی   

من  از تیو     زردی« : خوانند پرند  و در زمان پریدن م  آن م 

.این جمله نشانگر مراسم  برای تطهیر و    »تو از منسرخ  

به بیان دیگر مردم خواهان آن    سازی مذهب  است .  پاک

بودند که آت  تمام رنگ پریدیگ  و زردی  بییمیاری و     

مشکالتشان را بگیرد و بجای آن سرخ  و گرم  و نییرو  

   به آنها بدهد.

 

متاسفانه در سالهای اخیر مراسم سنت  و زیبای ایین    چهارشنبه 

شب  رنگ دیگری به خود گرفته و تبدیل به بازی های 

خطرناک با مواد منفجره و محترقه گردیده اسیت کیه   

م  تواند خطرات متعددی را برای بسیاری از هموطنان 

 عزیزمان به دنبال داشته باشد.

هر سال شاهد حوادث تکان دهنیده ای از جیملیه          

سوختگ  های شدید  از دست دادن چشم و یا پیاره    

شدن پرده گوش در ایام چهارشنبه پایان سال هستیم. 

متاسفانه گروه سن  جوان و نوجوان  بیشترین قشیر    

 آسیب پذیر در این نوع حوادث بوده اند.

 آمار حوادث چهارشنبه سوری در دو سال اخیر:

  ۴۹۳۱اسفند سال  ۵۲

 مصدوم  ناشی از صدمات چشمی ۵۰۱ارجاع 

 در کل کشورمصدوم  9۱2ارجاع  به بیمارستان 

 
 

   ۴۹۳۹سال 

 مورد ۳09 دست    عضوآسیب دیده  

 مورد ۲89 چشم   عضوآسیب دیده  

 مورد ۵0۴ صورت   عضوآسیب دیده 

بیایید شور و شادی چهارشنبه سوری را با یک عمر 

 غم و افسوس عوض نکنیم.



 

 گروه هدف : عموم مردم

 کد رسانه 1-573-21-8261

 

 

 هشدارهای ایمنی

           کلیه موادی که در نارنجک  ترقه  منور و سایر مواد

آت  زا و محترقه استفاده م  شوند  از مواد              

منفجره و آت  گیر هستند این مواد خاصیت آت           

گیری و انفجاری خودبه خودی دارند. لذا از              

نگهداری آنها حت  به مقادیر بسیار کم در منزل            

 زیر زمین  محل کار و... جداً خودداری کنید.

           همیشه در مواقع آت  بازی جهت اطفاء حریق  آب

کپسول اطفاء حریق وحت  االمکان جعبه کمکهای        

 اولیه  در دسترس داشته باشید.

               مواد آت  بازی را در جیب خود نگذارید  زیرا

 ضایعات جبران ناپذیر به همراه خواهد داشت.

             مواد آت  بازی )منفجره و محترقه( را در ظروف

شیشه ای یا فلزی قرار ندهید  زیرا در صورت             

انفجار ذرات شیشه یا فلز به اطراف پرتاپ شده و            

 سبب صدمات و خطرات جان  خواهد شد.

              از برپای  آت  های حجیم و غیرقابل مهار

 خودداری نمایید.

        از برپای  آت  در معابر باریک و درنیزدییکی

پستهای برق   ایستگاههای تقلییل فشیارگیاز       

 پارکینکهای عموم  و  پمپ بنزین پرهیز نمایید.

        از انداختن وسایل  چون کپسول گیاز  اسیپیری

حشره ک  ها در آت   سوزاندن السیتیییک و        

استفاده از مواد آت  زا نظیربنزین   الکل  کاربیت و 

 مانند آن جدا خودداری نمایید. 

 

        از فروش هر گونه مواد آت  زا و مواد شیمییایی  بیه

 کودکان و نوجوانان جداً خودداری نمایند.

            کودکان به هیچ عنوان شخصا نباید از مواد آت  بازی و

محترقه استفاده نمایند  لذا کودکان را  در مراسم             

 چهارشنبه سوری همراه  کنید.

           به کودکان و نوجوانان درباره آسیب پذیری درمقابل

آت  بازی  مواد منفجره و محترقه آموزش دهید تا از           

 حوادث درک درست  باشند. 

         حت  االمکان یک کپسول خاموش کننیده ی آتی

پودری شارژ شده  در نزدیک محوطه آت  نگیهیداری   

 نمایید.

           برای رعایت حال بیماران  از تیجیمیع در کینیار

بیمارستانها خودداری نموده و در هنگام عبور زنیان  

باردار و سالمندان  از پرتاب مواد منفجره پر سیر و    

 صدا پرهیز نمایید.

 کمک های فوری

حیفی    در صورت بروز هرگونه حریق و یا حادثیه ضیمین        

مرکز مدییرییت     ۵۵۱در اسرع وقت با شماره تلفن خونسردی 

ستاد فرمانده  سازمیان    ۵9۱حوادث و فوریتهای پزشک  و 

آت  نشان  تماس گرفته و مراتب را با ذکر نوع حیادثیه و       

 نشان  دقیق اطالع دهید.

شتی ردمانی تهران  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات  بهدا
شت  معاونت بهدا

شت جنوب تهران  مرکز بهدا

 منبع:                                      
 گزارش کشوری  ثبت حوادث وزارت  بهداشت 

125 Tehran.ir             
 
 http://125.zanjan.ir  سازمان آتش نشانی زنجان 
 
http://NEW.isfahan.ir درگاه الکترونیکی شهرداری 

 پیشگیری از سوانح چهارشنبه سوری

http://125.zanjan.ir

