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  :مقدمه  

 يشمختصر در نقاط از پ يآتش باز يكگذشته در حد  ياست كه در زمان ها يرانيانما ا يميقد يازسنت ها يكي يچهارشنبه سور

اقوام بود تا به  ينماب يف يو برطرف نمودن كدورت ها يزندگ يطمح يآن پاك ساز ييو هدف نها يدگرد يشده اجرا م يينتع

  .يرندرا جشن بگ يدو خصومت شروع سال جد يتوز ينهدور از هرگونه ك بهپاك و  ينوروز با دل يدع يدنهنگام فرارس

به خود گرفته و تبديل به بازي هاي خطرناك با مواد  ياين شب رنگ ديگر يو زيبا يدر سال هاي اخير مراسم سنت متاسفانه

آتش به تجمع جوانان در خيابان ها، آتش زدن فشفشه  يخشك و پريدن از رو يمنفجره و محترقه گرديده است. آتش زدن بوته ها

به دنبال  يزمانعز ازهموطنان ياريتواند خطرات متعددي را براي بس يشده است كه م يلو منفجر كردن ترقه و پرتاب سيگارت تبد

  داشته باشد.

 يشگروه ( ب يشترينسال قرار دارند و ب ٢٠تا ١٠يدر گروه سن يچهارشنبه سور يدگاند يبدرصد آس ٤٨كه  يدهندها نشان م آمار

ي، آموزان بوده اند ، لذا آسيبهاي ناشي از مواد محترقه و منفجره يا آتش افروزي چهارشنبه سور)، دانشديدگانيبدرصد آس٣٤از 

 ييدر برپا يو سهل انگار يمنيبه نكات ا يتوجه ي(خصوصاً كودكان و نوجوانان) است و هرگونه ب رادتهديدي جدي براي سالمتي اف

  داشته باشد.  يرا در پ يقابل جبران يرو غ ينسنگ يو مال يجان يها يانتواند ز يم يمراسم چهارشنبه سور

در معرض خطر است.  يمردم و خصوصاً گروهها يسطح آگاه ياز حوادث و اتفاقات، ارتقا يشگيريپ يبرا ياز عوامل ضرور يكي

عوامل مستعدكننده رفتار  يحوادث چهارشنبه سور يرنظ يافراد در مورد هر موضوع ينگرش، اعتقادات و باورها يها،معلومات، آگاه

دهد و از بروز  ييرتا رفتار خود را تغ يندنما يم يزهانگ جاديعوامل در فرد ا يندهد. ا يم كيلحوادث را تش يناز ا يشگيريسالم و پ

  .يدنما يريحوادث جلوگ ينا

از  يشگيريپ يمهارتها و رفتارها يتاًو نها يزدانگ يمطلوب را برم يگردد، نگرشها يم ينهزم يندر ا يهاآگاه يشسبب افزا آموزش

كه احتمال  ي،و آتش باز يگرترقه، مواد منفجره و محترقه د يرنظ يعوامل رهدهد. هر اندازه افراد دربا يم يلحوادث مذكور را تشك

  .يندنما يشگيريحوادث پ ينبدانند در آن صورت بهتر خواهند توانست از احتمال وقوع ا يشتردهند، ب يم يشوقوع حادثه را افزا

مي رود، مي توان از مدل پيشگيري از حوادث اسفناكي كه در مراسم آتش افروزي چهارشنبه سوري احتمال وقوع آن  براي

  پيشگيري از حوادث بهره جست. براي اين منظور بايد مراحل زير را طي نمود:

  ين) آموزش والد١ 

 يدفرزندان آنها را تهد ياستفاده از مواد منفجره و آتش افروز يههستند كه در سا يوزش درباره خطراتـآم يازمندنه تنها ن دينـوال

خطرات، با آنها  ينراجع به ا يادگيريهستند كه كودكان در  يبه آموزش درباره مشكالت يازمندن يزكند، بلكه به همان اندازه ن يم

  به فكر سالمت كودكان خود باشند. يشترو ب يرندرا بپذ يشتريب يتراستا مسئول يندر ا يدبا ينباشند. والد يمواجه م
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  ) آموزش به كودكان و نوجوانان٢

امر آنها را در معرض  ينشود كه ا يافزوده م يشانو رشد مهارتها يكنجكاوا رشد آنها برذاتًا كنجكاو هستند و همزمان ب انكودك

مداوم  ييراتآنها و تغ يكنجكاو يستيبا يردگ يحفاظت بچه ها در مقابل صدمات صورت م يكه برا ييدهد. برنامه ها يخطر قرار م

داشته باشند و به آنها آموزش  يكرد كه از حوادث درك خوب يقكودكان و نوجوانان را تشو يدبا .يردبگ رآنها را در نظ يدر مهارتها

  هستند. يرپذ يبآس يداد كه آنها در مقابل مواد محترقه و منفجره و آتش باز

  يطي)اقدامات مح٣

توانند از عوامل  يم ينه،زم يندر ا يحمختلف تفر يدانهايو م ينهازم ي،ترقه، فشفشه، مواد محترقه)، لوازم باز ير(نظ يهااسباب باز نوع

استفاده درست  ير(نظ يحرفتار صح يك يالزم برا يالتبه فراهم آوردن منابع و تسه يطي،حوادث باشند. در واقع اقدامات مح يجادا

استاندارد،  يتواند خود ترقه ها يم يالتكند و در مورد موضوع مورد بحث، امكانات و تسه يترقه و...) اشاره م واز مواد محترقه 

مربوط به مواد محترقه و منفجره استاندارد باشد كه فراهم نمودن  يمتهايق يو حت يآتش باز ي،ترقه باز يبرا ينهاييو زم يطهامح

  دارد. يحوادث چهارشنبه سور اهشدر ك ينقش اساس يالتامكانات و تسه ينا

سبزوار و با مشاركت  يدانشگاه علوم پزشك يمعاونت بهداشت فوق توسطاف به اهد يابيحاضر به منظور دست يآموزش مجموعه

و خدمات  ي، سازمان آتش نشان يپزشك يها يتحوادث و فور يريتدر سطح شهرستان مشتمل بر: مركز مد يربطسازمانها و ادارات ذ

و  يهو پرورش شهرستان سبزوار ته آموزش يريتكل و مد يرهالل احمر و معاونت مد يت، جمع يانتظام يروي، ن داريشهر يمنيا

 يسال گام مؤثر يانيو كاهش حوادث چهارشنبه پا يشگيريدر پ يبسته آموزش ينآنكه با استفاده از مطالب ا يدشده است. ام ينتدو

  .يمبرداشته باش

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  چهارشنبه سوري راهنماي پيشگيري از حوادث

٦ 

 

 ت بيماريهايواحد مدير -معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 

 يران:كهن ا يخدر تار ي، بدعت يچهارشنبه سور 

از آتش  وشياسو بازمانده از داستان گذشتن  يادگارجشن  ينمحققان معتقدند ا يبرخ يجشن چهارشنبه سور يدايشخصوص پ در

شده است. در  ياجرا م يزديا يشآزما يعنيمرسوم بوده است و به نام وزنگه  يگناه ياثبات ب يرسم كهن برا يكاست كه طبق 

خرمن آتش با  يان، از م يالداز م يشپ ١٠١٣سال  يانيخود ، چهارشنبه پا يو پاكدامن يگناه ياثبات ب يبرا ياووشداستان س ينا

 يدفاع از عفت و پاكدامن يشب چهارشنبه سال ، مردم برا ينآخر يعني،  يروز ينگذرد و هرساله در چن ياسبش به سالمت م

 يو روز معروف شد يجشن به نام چهارشنبه سور ين، ا يراناز ورود اسالم و سلطه اعراب به ا پس گذشتند. ياز آتش م ياووشس

 ينكه، منحوس بودن چهارشنبه در نزد اعراب است و مهم تر ا ينهزم يناز علل مطرح در ا يكيآن در نظر گرفته شد .  يمشخص برا

  است. هبه اسم چهارشنبه وجود نداشت ي، روز يرانيانا يماصال در تقو

 جشن ينا اهميت:  

، در  يآب و خاك است. در كتاب بخارا آمده است منصور بن نوح ، از شاهان سامان ينكهن ا يخاز تار يگوشه ا يادآور يسور جشن

است  يخوشبخت يشود. جا يم يزدر قصر او ن يكند كه سبب آتش سوز يجشن را برگزار م ين، ا ينخست سده چهارم هجر يمهن

 يرانيا يمختلف و ادغام شده در فرهنگ يرا هر ساله به شكل ها و گونه ها يسور جشنهمه سال،  ينبا گذشت ا يرانيانكه ما ا

كه جشن  يفيجشن مفرح و بزرگ دارد ؛ تحر ينرفتن اصل ا يكه شواهد نشان از رو به فراموش يدرحال يم،كن يبرگزار م ياسالم

  كرده است. يلتبد يشهر ياما ب يدجد يرا به جشنواره ا يسور

 يشان و برا ينيد يهماهنگ كردن فرهنگ با اعتقادها ي، مردم برا يراننه چندان دور و پس از ورود اسالم به ا يگذشته ها در

 يمختلف يخود به نام ها يشبه آن الحاق كرده اند و آن را بنا بر گو يحيتفر ي، مراسم يباآداب و رسوم ز ينبه ا يدنرونق بخش

سنندج)،  يك، نزد(قروه يچووارشمبه كول)، كوله چووارشمبه (كردستان)، يالنگوله چارشمبه (گ له)، گويلچون گول چارشمبه (اردب

  .يدندنام ي(اصفهان) م يو چارشمبه سرخ

 يچهارشنبه سور يو سنت ها مراسم:  

 يناز مسن تر يدبازد ،سعادت بار يداشتن زندگ يتهم به ن يگالب به رو يدنپاش يو الحاق شده به جشن سور يباز يسنت ها از

اشاره كرد كه هر سه در استانهاي شمال غرب آتش  يو پرش اسب از رو يمسابقه اسب سوار ياجرا ي،غرب يجاندر آذربا يلفرد فام

 مردمان دارد. يو خوشبو و متبرك شدن با گالب محمد يما در صله رحم، توجه به ورزش اسب سوار ينيد يدر باورها يشهمورد ر

 يگذرند تا زالل يآب م ياز رو يقآتش، با قا ياز رو دنيپس از پر يفارس و بنادر جنوب يجخل يلگونن يمردمان آب ها يران،جنوب ا
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را  يبتو شكستن كوزه نــو، بال و مص يجشن كوزه انداز يو با اجرا يدآنها بشو يها را از زندگ يماريب يامبر،دختر پ يهو بركت مهر

  كنند. يم يرونخانه ب زشكست خورده ا

و  يكانو فقرا، نزد يلافراد فام ينشب رشته پلو، عدس پلو، زرشك پلو و ماش پلو پخته و آن را ب ينبانوان در ا يزخراسان ن در

  كنند. يتبه فقرا را رعا يدگيو رس» الجاُر ثَُمّ الدّارُ «، منقول از حضرت فاطمه(س) يتروا كنند تا يم يمتقس يگانهمسا

پشت بام خانه ها و كنار درها و  ياز جوانان ، باال يكنند. عده ا يم ي، شال انداز يكوبي، جوانان پس از جشن و پا يرانغرب ا در

را به شال  يا يهكنند. اهل خانه هد يم يزان، شال را آو يا يچه، از در يفروند و با خواندن سرود و تصن يم يگانهمسا يپنجره ها

نشان از توجه اسالم  يزحركت ن ينش است. او كشم ينخودچ ياكه معموال سكه ، تخم مرغ، شاخه نبات، كله قند، جوراب  ندبند يم

  دارد. يكديگردادن به  يهو هد يبه مهربان

كردند و  يم يتن يستادندا يدنج م يصورت كه در گوشه ا ينشده است به ا ياجرا م يراننقاط ا يشتردر ب نيز يستادنگوش افال

   شد. يم يتشانجواب ن يدندشن يكه از رهگذران م يحرف يناول

 يزدگ يو روزمرگ يانداختند تا كهنگ يم يرونو شكسته را از پنجره ب يميقد ياز لطف نبود. كوزه ها يهم خال يكوزه انداز جشن

خانه و خانه  يلشود همانطور كه ما امروز با نو كردن وسا يگزينو طراوت جا يشان دور شود و با نو كردن كوزه شاداب ياز زندگ

  .يمآور يخود م يها انهآخر سال طراوت را به خ يتكان

خود  يبر سر و رو يسران جوان چادرـمراسم دختران و پ ينجوانان بوده است. در ا يانرح مـاز حركات مف يگرد يكي يزن اشقـق

اسه ها ـكه به ك ييقاشق ها يداـاحبخانه از صـروند. ص يخود م يگانانه دوستان و همساـاخته نشوند و به در خـكشند تا شن يم

  .يزدر يپول م يشكالت، نقل و حت يريني،ش ي،چهارشنبه سور يلآج آنها يخورد به در خانه آمده و به كاسه ها يم

در گوشه و كنار  يرانيانشب ا ينآتش است. در ا ياز رو يدنو پر يافروزآتش يبرا يا يژهسال زمان و يسه شنبه  ينغروب آخر  

رند و ـپ يآن م يهفت فرشته و امشاسپند ) و از رو يآتش به نشانه يافروزند ( هفت بوته  يبزرگ م يرزن ، آتش هاـو ب يوـك

  خوانند : يم

  يدرد و بال رو ببر ي،گل چهارشنبه سور - ما مال شما  يآتش مال ما، زرد يسرخ - تو از من  يمن از تو، سرخ يزرد           

  

 ينكهن در ا ياربس يا يشهگره خورده با نوروز است كه ر يبايز ي، از باورها »يروزف يحاج« معرب  يواژه  يا »يروزپ خواجه«

 يلدل يروزخواجه پ يشده  ياهس يست. چهره  يو سرور يو عنوانش نشان بزرگوار يروزي، نامش گواه پ يروزدارد. خواجه پ ينسرزم

 ينماد سرخ يزآتش و آمدن گرما و ن يماد سرخزمستان است و لباس سرخ او هم ن ياهيز نماد سيبازگشت او از جهان مردگان و ن
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 ينوروز ي يشهاو رو يشهاو زا يعتطب ييبهار و باز زا يروزياو هم به خاطر پ يكوبيو پا ياست. شاد ينوروز يبايز يعتگلها و طب

  است.  

 يهتوج يبه بدعت يرانيانما ا يجشن سور يبايآداب رسوم، فراموش شده است . افسوس كه امروزه فرهنگ ز ينكه همه ا افسوس

، ايجاد مزاحمت براي انسان ها ياتحق ح يو حت يباييو ز يرفتن جوان ينآن از ب يجهكه نت يشده است بدعت يلتبد ينشدن

اخواسته بدليل ارتكاب نشهروندان، از دست دادن سرمايه هاي مادي و معنوي و دستگير و تحت تعقيب قرار گرفتن خواسته يا 

ما در عصر  ي. مراسم جشن سوريمدار يپاس نم يتنور و هدا يست. در زمانه ما آتش را به معنايم قانون اجرائم و شكستن حر

 ي؛ به طورددار يدردناك را در پ ييخطرناك و صحنه ها يعيو وقا خوفناك يهمراه است كه مناظر يوصف نشدن يبا جهالت يفناور

  .يمرا رقم زده ا يو چهارشنبه سوز يصور ِيخود، چهارشنبه سور يتوان گفت: ما برا يكه م

 ياز حوادث چهارشنبه سور يشگيريآموزش در پ نقش:   

در معرض خطر است.  يمردم و خصوصاً گروهها يسطح آگاه ياز حوادث و اتفاقات، ارتقا يشگيريپ يبرا ياز عوامل ضرور يكي 

عوامل مستعدكننده رفتار  يحوادث چهارشنبه سور يرنظ يافراد در مورد هر موضوع ينگرش، اعتقادات و باورها يها،معلومات، آگاه

دهد و از بروز  ييرتا رفتار خود را تغ يندنما يم يزهانگ يجادعوامل در فرد ا يندهد. ا يم شكيلحوادث را ت يناز ا يشگيريسالم و پ

كنار گذاشته  يستيبا يطرز برخورد جبر يناما ا يزناپذيرندباور هستند كه حوادث گر ينمردم بر ا عموم .يدنما يريحوادث جلوگ ينا

 يشهچون من هم ،افتد يمن اتفاق نم يافتد و برا ياتفاق م يگراند يحادثه برا ديگر نيز وجود دارد كهنادرست  باور يك شود.

  ، كه اين نيز بايد اصالح شود.مراقب هستم

از  يشگيريپ يمهارتها و رفتارها يتاًو نها يزدانگ يمطلوب را برم يگردد، نگرشها يم ينهزم يندر ا يهاآگاه يشسبب افزا آموزش

واكسن آن است. هر » آموزش«باشد،  يم يماريب يككه اگر حادثه  ييماست بگو يستهدهد. در واقع شا يم يلحوادث مذكور را تشك

 يشتردهند،  ب يم يشكه احتمال وقوع حادثه را افزا ي،و آتش باز يگرترقه، مواد منفجره و محترقه د ظيرن ياندازه افراد درباره عوامل

  .يندنما يشگيريحوادث پ ينبدانند در آن صورت بهتر خواهند توانست از احتمال وقوع ا

 يبرا يجد يديتهد ي،چهارشنبه سور يآتش افروز يااز مواد محترقه و منفجره  يحوادث ناش يرنظ يبهاييجامعه ما حوادث و آس در

دهند،  يم يرسد بدون هشدار و خبر رو يكه به نظر م يحوادث يحال حت ينوصاً كودكان و نوجوانان) است. با اافراد (خص يسالمت

  به افراد كمك  ينهزم ينبالقوه در ا يخطرها يصهستند. تشخ يعاز اتفاقات و وقا يبيترك يجهنت يا ترشته اتفاقا يك يجهاكثرشان نت

 ينكه بر احتمال وقوع ا ييتوان گفت كه از جمله عوامل خطرزا ينگهدارند. در واقع م يمنكند كه وارد عمل شده، خود را ا يم
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 داده ييرتوان هم  نگرش و هم رفتار افراد را تغ يكه با آموزش افراد م ستآنها يمنناا يافراد و رفتارها ينگرشها يندافزا يحوادث م

  سالمت است. يازن يشاست كه آموزش پ ينا يقتاصالح نمود. حق و

گونه برنامه ها  يناست. ا يبعد يك يشگيرانهپ يتر از راهكارها يدبخشجامع، ام ياجتماع يدهند كه برنامه ها ينشان م تحقيقات

 يگرباشد. به عبارت د يم يرهو غ ياستگذارانس ي،جمع يمدارس، خانواده ها، رسانه ها يرنظ يمختلف يمستلزم مشاركت بخشها

در  يهمگان يجبس يكچهارشنبه سال، در واقع  يناز حوادث مربوط به آخر يشگيريامر پ رجامعه د يمشاركت دادن تمام بخشها

 دارد. يتك بعد يكردهاينسبت به رو يشتريب ياست و اثربخش ينهزم ينا

 بگيريم جدي را آموزش 

 :است استوار اصل سه بر ايمني فرهنگ و است ايمني فرهنگ ارتقاي مستلزم سوري، چهارشنبه حوادث مانند تلخي حوادث از پيشگيري

 سعي و روند مي )الزام(اصل سومين سراغ فرزندانشان، مناسب آموزش و سازي آگاه بدون والدين، از بسياري  الزام. و آموزش آگاهي،

 و سازي آگاه است. همراه شكست با معموالً  شيوه اين ولي كنند ترغيب كاري به يا منع كاري از را آنها اجبار، و زور به توسل با ندنميك

 پرهيز غرورشان كردن دار جريحه از و گذاشت احترام آنها شخصيت به بايد سازي آگاه اين روند در و دارد ضرورت جوانان و نوجوانان آموزش

 خطرها اين با مقابله شيوه و سوري چهارشنبه خطرهاي از آگاهي. است آگاهي آموزش، شرط پيش و گذردي م وزشـآم از منيـاي راه .كرد

خوشبختانه طي سال هاي گذشته شاهد بهبود رفتار در چهارشنبه آخر  .داد خواهد كاهش سال ماه آخرين در را تلخ حوادث بروز احتمال

  سال بوده ايم.

 سوختگي خطر و سوري چهارشنبه 

 سه درجه و) شديد(دو درجه هاييسوختگ ولي است )سطحي(يك درجه سوختگي دهد، مي رخ سوري چهارشنبه در كه اي حادثه شايعترين

 هاي نشانه ترينممه از پوست قرمزي و تاول تورم، درد، شود. مي ديده زياد سوري، چهارشنبه حوادث در نيز سوختگي) نوع شديدترين(

 عضو قطع. تنه و صورت سوختگي آن، از پس و است تر شايع بقيه از دست سوختگي معموال بدن مختلف نواحي ميان در هستند. سوختگي

 ديررس عوارض از يكي افسردگي، ويژه به روان، و اعصاب اختالل و اند سوختگي زودرس عوارض ميان از خطرناك عارضه دو ثانويه، عفونت و

  .بينجامد نيز مرگ به مصدوم كار است ممكن گاهي حتي باشد، زياد خيلي سوختگي شدت اگر سوختگي.
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 توصيه ٨و  سوختگي خطر : 

 باشد. يم يباييها از نظر ز يزخم و كاهش ناهنجار يعترهرچه سر يدنبخش يامبه حداقل رساندن خطر عفونت و الت يسوختگهدف از درمان 

 :بگيريد كمك زير هايه توصي از بود، شده محترقه مواد از ناشي سوختگي دچار كه داشتيد مواجهه مصدومي با ايام، اين در اگر

 تنفس و هوايي ههايرا بودن باز ز. اكنيد ارزيابي را وي عمومي شرايط و كنيد آرام رااو  و يددور كن يرا از منبع سوختگ مصدوم -١

 را او سر است، بيهوش اگر كنيد. حاصل اطمينان بودنش هوشيار از تا بدهيد تكانش يا بزنيد صدايش .شويد مطمئن او طبيعي

 .يدنگه دارگرم  را او و نشود اش هوايي راههاي انسداد باعث زبانش تا بكشيد عقب

 تنگ وسايل و زيورآالت ساعت، كمربند، النگو، انگشتر، و بشوييد دقيقه، ١٠ مدت به حداقل تميز، و سرد آب با را سوختگي محل -٢

 .كنيد خارج را فشارنده و

 است، چسبيده سوخته ناحيه پوست به لباسش اگر و كنيد خارج بدنش از را آن پوشانده، را سوخته عضو روي مصدوم لباس اگر -٣

 .كنيد قيچي بدن به چسبيده محل تا را آن دورتادور

 در محيطي هاي آلودگي از را ناحيه آن و ميكنند عمل سوختگي محل در مناسب پانسماني مانند آنها چون نتركانيد را ها تاول -٤

 اما باشد افتاده اتفاق شيميايي سوختگي كه كرد پاكسازي كامل طور به را سوختگي محل بايد صورتي در فقط دارند. مي نگه امان

 .شود انجام استريل شرايط در و پزشكان وسيله به بايد صرفاً  هم پاكسازي اين

 رنده زمينيسيب  ماست، خميردندان، از هرگز و بپوشانيد آرام را سوختگي محل رك،كُ بدون تميز پارچه يك يا استريل گاز با -٥

هرگز . به ياد داشته باشيد شود يباعث بروز عفونت در محل م يراز نكنيد استفاده سوختگي بهبود و درد تسكين براي روغن و شده

 .يدنگذار يمحل سوختگ يرو يخ

 با توانيد مي سطحي هاي سوختگي در. كنيد مراجعه درمانگاه يا بهداشتي مركز يك به بايد سوختگي پانسمان و درمان براي -٦

 در تا دهيد انجام را اوليه كمكي اقدام استريل، گاز يا تميز پارچه يك با سوختگي محل پوشاندن و سوختگي پمادهاي از استفاده

 تماس )١١٥( اورژانس با بالفاصله بايد عميق و شديد هايي سوختگ در اما برسانيد درماني مركز به را مصدوم مناسب، زمان

 .بگيريد

 هاي سوختگي حتي كه هستند بدن مهم بسيار هاي قسمت از چشم و ها مخاط صورت، دست، كف انگشتان، تناسلي، نواحي -٧

 يد،ه ا شد مواجه نواحي اين در سوختگي ترينككوچ با اگر بنابراين شود، درمان و معاينه پزشك وسيله به بايد هم آنها كوچك

 .برسانيد درماني مركز به درمان و معاينه براي را مصدوم بالفاصله

به بافت  يشترممكن است باعث صدمه ب يراز .يدپاك كردن مواد تالش نكن يبرا ،است  يعما ياجامد  يمهن مواد ياگر منشاء سوختگ -٨

  .شودصدمه ديده 
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 نابينايي خطر و سوري چهارشنبه 

 به حتي گاهي و شود مي چشم و كـپل ناحيه در اييـه آسيب بروز باعث چشم، به رقهـمحت مواد انفجار از اشيـن هاي ركشـت اصابت

 با خفيف، موارد در. دهدي م كاهش را ضايعه شدت چشم، به شيئي هر برخورد صورت در پزشك، چشم به سريع مراجعه. انجامد مي نابينايي

 تخليه جز اي چاره گاهي شديد، موارد در سفانهأمت ولي بازگرداند را فرد بينايي توان مي معموال جراحي اعمال انجام يا طبي مراقبتهاي انجام

  .ماندي نم باقي چشم

 توصيه ٤ و نابينايي خطر: 

 زير هايه توصي از بود، شده سوري چهارشنبه حوادث از ناشي چشمي هاي آسيب دچار كه داشتيد مواجهه مصدومي با ايام، اين در اگر

 :بگيريد كمك

 در چشمي آسيبهاي گاهي زيرا كنيد مراجعه پزشكي چشم اورژانس به فرصت اولين در و نماليد را مصدوم هاي پلك و ها چشم -١

 .باشند داشته ناگواري عواقب توانندي م ولي كنندي نم ايجاد بدي ظاهر و ندارند زيادي عاليم اوليه مراحل

 اما بپوشانيد )درآمده مخروط شكل به كه مقوايي يا يكبارمصرف ليوان مانند( دسترس در وسيله يك با را ديدهب آسي چشم -٢

 .ندهيد قرار چشم روي را گاز يا پنبه دستمال،

 تشديد را چشمي ي بهاآسي است ممكن كارها همين گاهي زيرا نشوييد را ها چشم و نكنيد استفاده چشمي قطره و پماد هيچ از -٣

 .كند

 به نياز صورت در تا ندهيد غذايي مواد مصدوم به و كنيد خودداري مسكن گونه هر مصرف از پزشكي چشم اورژانس به رسيدن تا  -٤

  .داد انجام را كار اين فرصت، اولين در بتوان جراحي،

 انفجار خطر و سوري چهارشنبه 

 درد احساس يا رفتن حال از مانند تظاهراتي با تواند مي گاهي كه است سوري چهارشنبه رايج مشكالت از يكي انفجار، صداي از ناشي ترس

. است همراه تريي جد عواقب با باردار زنان و سالمندان كودكان، در معموال ترس اين .باشد همراه سينه، قفسه ويژهه ب بدن، از بخشي در

 دچار غيرمنتظره، صداهاي قبيل اين شنيدن از ناشي شوك اثر در است ممكن گاهي هستند، مبتال قلبي هاي بيماري به كه افرادي همچنين

   .شوند قلبي حمله

شكستن شيشة ساختمان هاي مجاور تا شعاع زيادي گرم مواد محترقه ميتواند عالوه بر تخريب شديد يك ساختمان، منجر به  ٢٥٠انفجار تنها 

شود. مواد منفجره تركيبي به قدري حساس هستند كه حتي در اثر جابجايي، حمل نقل، وارد شدن ضربه، رسيدن حرارت اندك و حتي گاهي 

  عال شده و منفجر مي شوند. خود به خود ف ،در اثر ارتعاشات صوتي، فعل و انفعاالت شيميايي و قرار گرفتن در محدوده يك فركانس خاص
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 توصيه ٣ و انفجار خطر: 

 ناگهاني و شديد سروصداهاي اثر در كه مصدومي به خواهيد مي اگر يا باشيد امان در سوري چهارشنبه عوارض قبيل اين از خواهيد مي اگر

 :بگيريد كمك زير هايه توصي از توانيدي م كنيد؛ كمك رفته، حال از سوري چهارشنبه

 سال آخر چهارشنبه كه باشد اين شوند، رو روبه عوارضي چنين با ندارند دوست كه هايي خانواده تمام به توصيه ترين ايمن شايد -١

 كاهش براي مناسب گوشگيرهاي از يا بگذرانند گيرد،ي م قرار سروصداها قبيل اين معرض در كمتر اند مطمئن كه جايي در را

 .كنند استفاده )سالمندان و كودكان باردار، زنان براي خصوص به( دريافتي صداهاي

 از و ندهيد حركت زياد را او افتاد، زمين به و رفت هوش از ترقه يا نارنجك صداي شنيدن با قلبي بيماري به مبتال فرد اگر  -٢

 مركز يا بيمارستان نزدكيترين به فرصت اولين در را مصدوم سپس. بگيريد كمك او وضعيت بهبود براي خبره افراد يا اورژانس

 .برسانيد درماني

 يكهدر صورت يدآرام استراحت كن يفضا يكدر  يدو وزوز گوش شد ييناهنجار دچار تپش قلب، كاهش شنوا يصدا يدناگر بعد از شن -٣

  .يدمراجعه كن يبرطرف نشد به مركز درمان يعالئم بعد از مدت

 ديگر خطرهاي و سوري چهارشنبه 

 و آرسنيك باريم، كلرات پتاسيم، نيترات مانند باتيكي تر .دارد هم ديگري خطرهاي شد، ذكر كه رايجي خطرهاي بر عالوه سوري، چهارشنبه

 توانندي م و شوند مي خطرناك بسيار شوند، بكيتر كربن يا اكسيژن با وقتي روند، مي كار به منفجره و محترقه مواد در كه پتاسيم پركلرات

 عوارض با معموالً  نيتراته تركيبات با تماس مثال. خوني و تنفسي عوارض تا گرفته پوستي عوارض از باشند؛ داشته دنبال به شديدي عوارض

 بروز به منجر و بياورند وجود به شديدي هاي سوختگي توانند مي نيز سديم و پتاسيم نيترات شده ذوب تركيبات. است همراه پوستي

 اگر .شود منجر تنفسي عوارض به تواند مي نيز سولفوره تركيبات استنشاق. شوند شديد خستگي و تنفس عمق كاهش سرگيجه، سردرد،

  .كنيد مراجعه درماني مركز يك به و بشوييد فراوان آب با را آن بالفاصله بايد شد، آلوده باتكيتر قبيل اين با نيز تان پوست

 و مقررات ينقوان:  
فروش و ... مواد منفجره و محترقه به طور غيرمجاز، جرم محسوب شده و مرتكب آن به  به استناد قانون مجازات اسالمي هرگونه قاچاق، خريد،

  مجازات مندرج در قانون محكوم مي شود.

بيان مي نمايد كه هر كس با هياهو، جنجال،  بازدارنده) يو مجازاتها يرات(تعز قانون مجازات اسالمي ٦١٨ماده 

تالل نظم، آسايش و آرامش عمومي گردد و يا مردم را از كسب حركات غير متعارف يا تعرض به افراد، موجب اخ

  خواهد شد. مجازاتو كار باز دارد، 
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 توصيه ٣٠ و هاي آموزشي  آموزش و رسانه نقش: 

ي آگاه امر در سال، طول در ها رسانه گرت. ااس انكارناپذير سوري، چهارشنبه تلخ حوادث از كاستن در ي آموزشيها رسانهآموزش و  نقش

 خروارند نمونه مشتي زير، هاي توصيه. يابدي م كاهش ايام اين در مرگبار حوادث بروز احتمال كنند، نقش ايفاي خوبي به آموزش و بخشي

 حداقل به را سال آخر هايي تلخ آمار توانند مي شوند، ارائه جوانان و نوجوانان كودكان، به مناسبي هاي هشيو به و درستي به اگر كه

 :برسانند

 درو جعبه كمك هاي اوليه  يدست خاموش كنندهيا يك  در صورت امكان يك شيلنگ آبيا  پودري نشاني آتش كپسول يك وجود -١

 ترك از قبل كه اين ضمن .تا در صورت لزوم، بتوان از آن استفاده نمود است ضروري يد،كرده ا روشن آتش آن در كه هاي محوط حوالي

 .نماييد آوريع جم و كنيد سرد كامالً  را آتش باقيمانده آب، توسط و كنيد حاصل اطمينان آتش بودن خاموش از بايد حتماً  محل،

 مجاورت در بازي آتش از و كنيد پرهيز محل كار و منزل در محترقه مواد ساير و هاه ترق ،يآتش باز يلو ساخت وسا يه، تهنگهداري از -٢

به خودي آتش گيري و  اين مواد خاصيت خودبعضي از  .بپرهيزيد داً كيا هستند، سوختني مواد و بنزين حامل كه اي نقليه وسايل

 .انفجاري دارند

 از و بپرهيزيد آتش روي بر نيز بنزين و نفت مانند اليعاالشت سريع مواد ريختن از .يدمواد استفاده نكن يريآتش گ ياز الكل برا يچگاهه -٣

 .كنيد خودداري وكيف لباس جيب در كم، بسيار مقادير به حتي انفجاري، و آتشگير و محترقه مواد حمل

 خودداري ،است يكه از عوامل عمده بروز آتش سوز منازل بالكن و بام پشت درختان، هاي شاخه روي بر موشك و فشفشه پرتاب از -٤

 و بگيريد تماس) ١٢٥سازمان آتش نشاني ( با وقت اسرع در خونسردي، حفظ ضمن اي، حادثه يا حريق هرگونه بروز صورت در و كنيد

 .دهيد اطالع را حادثه محل دقيق نشاني و حادثه نوع

 دارا علت به ظروف اين كه چرا كنيد؛ خوددارياكيداً  آتش درون به) كش حشره هاي اسپري و ها كپسول( فشار تحت ظروف انداختن از -٥

 .برسانند آسيب هايتان چشم به و كنند پرتاب خودتان سمت به را ذرات است ممكن انفجاري، خاصيت بودن

 چنين در كه چرا كنيد؛ خودداري خيابان و كوچه معابر، در يا مسكوني واحدهاي در خالي كارتن و هيزم الستيك، زدن آتش از -٦

 .دهيدي م قرار تنفسي آسيبهاي معرض در را نتاناطرافيا و خودتان هوا، آلودگي تشديد با شرايطي،

 ندهيد قرار فلزي يا اي شيشه ظروف در را مواد اين عنوان، هيچ به و نكنيد پرتاب ديگر افراد طرف به را محترقه و منفجره مواد هرگز -٧

  .شد خواهند شديد هاي آسيب باعث و شده پرتاب اطراف به فلز، يا شيشه ذرات انفجار، صورت در چون

 برپايي از و نكنيد پا بر عمومي هايگ پاركين و گاز فشار تقليل هاي ايستگاه يا برق هايپست مجاورت در و يكبار معابر در را آتش هرگز -٨

 .ها استفاده نشود يناز مواد محترقه و آتش در مجاورت پمپ بنز همچنين .كنيد خودداري نيز مهاربل غيرقا و حجيم هاي آتش

 هاي ديدگيب آسي باعث كنند، اصابت )صورت ويژه به( بدن از خاصي نقاط به اگر ولي خطرند، بي ظاهراً  اگرچه فشفشه و بازي ترقه -٩

 .شوند مي) برگشتل غيرقاب گاهي و(  شديد
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 خاموش براي مناسبي وسيله پتو كه باشد يادتان. بغلتيد زمين روي بر بالفاصله و كنيد خودداري دويدن از ، يدشد يدچار سوختگ اگر -١٠

 گرفته، آتش كه مصدومي كردن خاموش براي نشاني آتش كپسول از هرگز ولي. است مي باشد گرفته آتش لباسش كه فردي كردن

 .نكنيد استفاده

 جلوگيريرساندن به سطح آسفالت معابر  يباز آس آتش، ييمحل برپا يرخاك در ز يمقدار يختنبا رقبل از برپايي آتش المقدور  يحت -١١

  .دبا كارگران شهرداري همكاري نمايي پس از پايان مراسم در نظافت محلهو  ييدنما

  . يدكن يخشك و خنك نگهدار يكم خطر حتمًا آن را در جا يحت ي،مواد آتش باز يدر صورت نگهدار -١٢

  .يدنكن يهته ها مواد را از دست فروش ين. ايدكن يداريمطمئن خر ي مجاز و) را از محل هاي(محترقه و انفجار يمواد آتش باز -١٣

 يجادا يبتون يا يخاك ينزم ياست و بهتر است آتش رو يهموار و مسطح محل مناسب ينتوجه داشت كه زم يدهنگام برافروختن آتش با -١٤

 شود.

به كودكان و نوجوانان جداً  يمياييها از فروش هر گونه مواد آتش زا و مواد ش يو رنگ فروش يمياييمواد ش يصاحبان فروشگاه ها -١٥

  .يندنما يخوددار

  .يداطالع ده ١١٠ يسپل ياو  يانتظام يروين يگشت يخطرناك و ناهنجار بوده و در صورت لزوم مراتب را به واحدها يمراقب رفتارها -١٦

  در آتش بدليل ايجاد انفجار، جداً خودداري نماييد. ها كش حشرهو  و انواع قوطي اسپري ها آمپول ،چون كپسول گاز يليوسا قرار دادناز  -١٧

آتش گير يا گرما و الكتريسته و .... قرار  براي نگهداري از مواد منفجره و محترقه، آن را به طور ايمن در يك جعبه و دور از ساير مواد -١٨

  دهيد.

  هيچگاه ماده محترقه و منفجره اي كه يك بار استفاده شده است را مجددًا استفاده نكنيد. -١٩

در صورت بروز حادثه بوده و  وانينمجاز و برخالف ق غير … و و كلرات يخو سرنج، زرن يلاكل يلاستاندارد از قب يرمواد محترقه غ ينگهدار -٢٠

  به همراه داشته باشد. يگرانخود و د يبرا يريتواند خسارات جبران ناپذ يم

 شهر يمايمنظر كردن آنها و سرساندن و بد يباز پرتاب نارنجك و مواد محترقه به ساختمان ها كه موجب آس يحقوق شهروند يتبا رعا -٢١

  .ييدنما يگردد، خوددار يم

  .يدمنطقه استفاده كن يشده توسط شهردار يينتع يروشن كردن آتش از محل ها ياالمكان برا يحتدر صورت وجود،  -٢٢

آتش بازي در  و نقليه حامل بنزين و مواد سوختي هستندوسايل از پارك اتومبيل در كوچه ها و معابر تنگ خودداري كنيم چرا كه  -٢٣

بمبي مي گرداند كه چاشني انفجار آن كشيده شده در صورت كمترين نشت و حتي در شرايط عادي اين وسايل را مبدل به  آنهانزديكي 

 است.

 نماييد.استفاده ناالشتعال  يعسرد و از نوع و گشابلند  يلباسهادر موقع پريدن از روي آتش از  -٢٤

 حتمًا از آن در بيرون محوطه خانه دور از محل مسكوني و جائي كه علفو تمايل به ايجاد آتش درصورت داشتن مواد محترقه و انفجاري  -٢٥

 هاي حجيم و غيرقابل مهار خودداري كنيم.از برپايي آتشو  استفاده كنيم نيستند هاي خشك و درختان موجود
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زنان باردار بهتر است در اين شب به جز موارد ضروري از منزل خارج نشوند چون شوك ناشي از انفجارهاي مواد محترقه باعث سقط  -٢٦

 شود.جنين مي

مواد  ينكردن ا يردارد: گ يخطر در پ ٣كار  ين. ايدنكن يابانترقه به سمت خ يابه پرتاب نارنجك، فشفشه  پشت بام اقدام يااز طبقات باال  -٢٧

 آن. يبرق و خطرات جانب يها يمبرخورد آنها با س يا يادهبه درختان كوچه و آتش گرفتن درختان، برخورد آن ها با عابران پ

در  معموالًو ...)  ١١٥(پرسنل نيروي انتظامي، شهرداري، آتش نشاني، اورژانس  خدماتو پرسنل ارائه دهنده گناه)  (ناظرين بي تماشاچيان -٢٨

تركش ها اين رس در تيربا حفظ فاصله مناسب از محدوده خطر، سعي كنيد  ،هاي ترقه ها و مواد منفجره هستندخطر اصابت تركش 

 و مسائل ايمني را رعايت كنيد. بپرهيزيد جداً از نزديك شدن به افرادي كه مسائل ايمني را رعايت نمي كنند، و  نباشيد

ها آتش داخل بوستان يادر كنار درختان و  ياو  كننديو از آنها استفاده م شكننديها را مدرخت يهابر افروختن آتش، شاخه يبرا يبرخ -٢٩

قرار  يرا در معرض نابود يستز يطسبز و مح يفضا يقطر ينشود و از ا ياعمال خوددار يناز انجام ا شوديم يهتوص كنند،يروشن م

 .يدكن ياز روشن كردن آتش در جنگل و پارك ها خوددار .يدنده

 از مواد محترقه و منفجره و ترقه و فشفشه دست ساز استفاده نكنيد. -٣٠

  

 توصيه ٧ و والدين نقش :  

كند، بلكه  يم يدفرزندان آنها را تهد ياستفاده از مواد منفجره و آتش افروز يههستند كه در سا يآموزش درباره خطرات يازمندنه تنها ن ينوالد

 ينباشند. والد يخطرات، با آنها مواجه م ينراجع به ا يادگيريهستند كه كودكان در  يبه آموزش درباره مشكالت يازمندن يزبه همان اندازه ن

 يدر مورد خطرات احتمال ينكر سالمت كودكان خود باشند. لذا آموزش به والدبه ف يشترو ب يرندرا بپذ يشتريب يتراستا مسئول يندر ا يدبا

اصول  ينهآموزش آنها در زم ينو همچن ياز آتش باز يناش يدر مورد حوادث احتمال يزداشتن با مواد منفجره و محترقه و ن راز سر و كا يناش

  خجسته دارد. يروزها يندر ا يحوادث يناز بروز چن يريدر جلوگ يحوادث، نقش مهم يناز ا يشگيريو پ يمنيا

. چرا كه پدر و ينداز حوادث را آموخته و به فرزندان خود منتقل نما يشگيريتوانند اطالعات مربوط به اصول پ يپدر و مادر هر دو، م والدين،

  افراد در نزد كودكان و نوجوانان هستند. ينمادر بانفوذتر

حوادث  يناز بروز ا يشگيريدر پ ينقش مهم ي،چهارشنبه سور ياز حوادث احتمال يشگيريپ يچگونگ ينهدر زم ينرو آموزش والد ينا از

 كننده رفتار هستند. يتداراست. در واقع خانواده (پدر، مادر، خواهر و برادران) از عوامل تقو

 آشنا بازي آتش خطرهاي با را خود نوجوانان و كودكان توانند مي آنها .دارند مهمي نقش سوري،ه چهارشنب حوادث از پيشگيري در والدين

 سودمند تواند مي گذشته ناگوار تجربيات از برخي بيان. پذيرندب آسي چقدر منفجره، و محترقه مواد مقابل در كه بفهمانند آنها به و كنند

 و زير هايه توصي به توجه با توانند مي والدين. نيستند فايده از خالي باشند، تكراري اگر حتي هشدارها اين كند. هوشيارتر را ها بچه و باشد

  :دهند كاهش را سوري چهارشنبه تلخ حوادث بروز احتمال آنها ربستناك به
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 كنند مي پنهان اتاق كمد يا كيف جيب، در و خريداري را منفجره و محترقه مواد والدين، چشم از دور به معموال كودكان، بيشتر -١

 والدين. آورندي م بار به ناپذيري جبران خسارات گاهي و شوند مي مشتعل زود معموال پايين، آتشگيري درجه دليل به مواد، اين اما

 نظارت ايام، اين در آن كرد هزينه نحوه و كودكان توجيبي پول بر دقيق نظارت با زا، آتش مواد اين عوارض توضيح بر عالوه بايد

در تهيه  با فرزندانو  كنند خارج آنها دسترس از را زا آتش و سوختني مواد و باشند داشته فرزندشان وسايل و رفتار بر بيشتري

 ند.همراهي كن وسايل آتش بازي بي خطر

 به و است بخش لذت و خوشايند آنها براي كه كند مي ايجاد نوجوانان و كودكان بيشتر در را هيجان از سطحي سوري،ه چهارشنب -٢

 مي اما بازداريم هيجاني تجربه اين از كلي به را فرزندمان توانيم مي سختي به ً معموال مادر، يا پدر عنوان به ما دليل، همين

 .شود تر امن آنها براي سوري چهارشنبه كه كنيم فراهم شرايطي و كنيم مديريت را رفتارشان و تعديل را آنها هيجان توانيم

 و دهيم توضيح فرزندمان براي خوبي به را ايام اين بالقوه خطرهاي كه است اين سوري، چهارشنبه سازي امن هاي راه از يكي -٣

 او اگر اما است؛ تشويق و پاداش او جواب كرد، همكاري ما با كودك اگر. كنيم يادآوري او به را مان تربيتي هاي چارچوب و قوانين

 بر و باشيم داشته حضور او كنار هم خودمان كه است اين شرط بهترين و بگذاريم شرط برايش بايد نپذيرفت، و كرديم منع را

 بالغ فرد يك الاقل بايد نيست، فراهم برايمان امكاني چنين دليلي هر به اگر. نكند تهديدش خطري تا كنيم نظارت رفتارهايش

 .بفرستيم كودكمان همراه را اعتماد مورد

 آتش با داد اجازه كودك به نبايد هرگز و شود نگهداري كودكان دسترس از خارج بايد بنزين و نفت مانند زا آتش مواد و كبريت -٤

 .بيندازد مخاطره به را ديگران و خود جان پاركينگ، يا خانه محيط در اينها امثال و هيزم بوته، زدن

 اين از بعد و كنيد صبر دقيقه ٢٠ تا ١٥ الاقل كار، اين براي حتما و نكنيد جمع سرعت به را بازي آتش مواد بقاياي شب، پايان در -٥

 از خاموش شدن آتش مطمئن شويد. قبل از ترك محل، حتماً و دور بيندازيد. بريزيد آب سطل يك در را آنها مدت،

كودكان به  .يدكن يهمعتبر مواد كم خطر ته يهاو از محل يدبرو يددارد، با هم به خر يآتش باز يلوسا يداگر فرزندتان اصرار به خر -٦

نظاره  يشهتا هم يدفرزندان دلبندتان مشاركت كن يها يدر شاد .يندو محترقه استفاده نما ياز مواد آتش باز يدعنوان شخصَا نبا يچه

  .يدشان باشيگر گل خنده ها

تا اگر كودكان مواد محترقه در آنجا  يدكن يرا وارس )پشت بام ينگ،خلوت، انبار، پارك ياطح ياط،خانه ( ح يرونب يداخل خانه و فضا -٧

  .يابيدپنهان  كرده اند را ب

 ي. حوادث نه تنها ممكن است برايردكه مراقبت كامل صورت گ يدر صورت يحت يست،ن يمنهرگز به طور كامل ا ياستفاده از مواد آتش باز

. پس از مكان يفتدممكن است اتفاق ب يزكنند ن يمواد را درست م ينكه ا يكسان يبلكه برا يد،كنند به وجود آ يكه از آن استفاده م يكسان

خود استفاده  يطب يها ينكحداقل ع يامحافظ  يها ينكاز ع يدتوان ي. شما ميدكن يشود دور يمحترقه در آن استفاده م موادكه از  ييها

  .يدكن



  

 

  چهارشنبه سوري راهنماي پيشگيري از حوادث

١٧ 

 

 ت بيماريهايواحد مدير -معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 

از  يناگوار يروز خبرها ينسفانه همه ساله در آستانه اأمت يول گيرديهرسال صورت م يسور چهارشنبه هاييبهشدار درباره خطرات و آس

صورت  يگرام ينسوانح توسط والد يناز ا يشگيريپ يكمك در راستا ين. بهترشوديكودكان اعالم م يدشد هاييو سوختگ يناييناب قطع عضو،

  .يمحوادث خراب نكن ينا يآغاز سال نو را با تلخ يرينيدادن به فرزندان و مراقبت از آنها، ش يبا آگاه ياييدب گيرد،يم

و  يپزشك يتهايحوادث و فور يريتمركز مد ١١٥در اسرع وقت با شماره تلفن  يحادثه ضمن حفظ خونسرد ياو  يقصورت بروز هرگونه حر در

  .يداطالع ده يقدق يتماس گرفته و مراتب را با ذكر نوع حادثه و نشان يسازمان آتش نشان يستاد فرمانده ١٢٥

  ديگر تلفن هاي مورد نياز در اين روز در جدول ذيل آمده است: 

  داديـراكز امـاي مـلفن هـاره تـشم

  ١٣٧  خدمات شهرداري  ١٢٥  آتش نشاني

  ١٩٤  امداد اداره گاز  ١١٥  اورژانس

  ١٢١  امداد اداره برق  ١١٠  نيروي انتظامي

  

 يمربوط به چهار شنبه سور يها يامپ:  

 يمعمر غم و افسوس عوض نكن يكرا با  يچهارشنبه سور يشور و شاد بياييد.  

 به سكوت غم انگيز زندگي تبديل نكنيم.صداي مهيب نارنجك و مواد محترقه  را درسرود شاد زندگي  بياييد  

 .با ايجاد سر و صداي ناهنجار و مهيب شادكامي خود را به تلخ كامي ديگران تبديل نكنيم  

 .هرگز سالمتي خود و خانواده را به آتش نسپاريم  

 ران.شادكامي واقعي در شادكردن ديگران است نه در آزار و اذيت ديگ  

 .خود را مايه عبرت ديگران نكنيم  

 .هرگز سالمتي خود و خانواده را به چالش نكشيم  

  ارزد. نمي» مادر«يك لحظه شادي پرخطر به يك عمر نگراني  

 .همواره به خاطر داشته باشيم حادثه فقط براي ديگران رخ نميدهد  

  نيست و امكان سرايت آن وجود دارد.برافروختن آتش در دست شماست، اما هميشه اطفاي آن در اختيار شما  

 ون و نظم عمومينآسودگي و ايمني بيشتر با التزام به اخالق، قا. 

 ما نبايد براي شاد بودنمان، آسايش ديگران را سلب كنيم و حقوق انساني ديگران را زير پا بگذاريم. 


