
 

 

 

  یدر خصوص چهارشنبه سور یمنیا یو هشدارها هیتوص

 

با  یرا از خطرات و عوارض وحشتناک باز آنها با هشدار به نوجوانان و جوانان یآموزش یواحدها نیو مسئول نی. والد1

 .ندیآتش و ترقه و مواد محترقه و مواد منفجره آگاه و مطلع نما

امر قرار  انیدر جر رای انتظام نیو فروش مواد محترقه به هر شکل سریعأ مامور دیشهروندان به محض مشاهده خر. ۲ 

 دهند. 

اجازه ندهند که با  و دور کرده نفت و امثال آنها را از دسترس کودکان ندو مواد آتش زا مان تیو شهروندان کبر نی. والد٣

و  گرانیجان خود و د یبرای در کوچه و معابر عموم ایو  نگیپارک ایخانه  طیدر محآن و امثال  زمیآتش زدن بته ، ه

 شود.  جادیمخاطره ا ستیز طیمح

 و رنگ یمواد محترقه به فروشگاهها هیو مواد آتش زا در منزل جهت ته تیبه کبر یکودکان در صورت عدم دسترس. ۴

آتش زا به کودکان  مواد از فروش دایاک بایدمواد  لیقب نیکنند لذا فروشندگان ا یو داروخانه ها مراجعه م ییایمیمواد ش

 کنند. یو نوجوانان خوددار

 یمعموال کودکان خود زشت. ندینما اعمال بر آنان یشتریفرزندان خود مراقبت و نظارت ب یحفظ سالمت یبرا نیوالد .۵ 

در  هیو ترقه و مواد آتش زا را پس از ته تیاغلب کبر لیدل نیکنند و به هم یخطرات آن درک م لیرا به دل یآتش باز

کنند که  یم یخود مخف یشخص لیو وسا فیدر داخل کمد و ک ای، بالکن، پشت بام و  ها یمثل انبار دیقابل د رینقاط غ

 نیمحلها را قفل کرده و ا نیاالمکان درب ا یکنم حت یم هیباشد لذا توص یو حادثه م قیحرامر از عوامل بروز  نیهم

 دهند.  قراری فرزندان خود را مورد بازرس یشخص لیمکان ها و وسا

 قیصورت گسترده بودن حر در خود را حفظ کرده و یو حادثه خونسرد قیشهروندان در صورت بروز هر گونه حر. ۶

 یآتش نشان 1۲۵با تلفن  عایامن انتقال داده و سر یبه جا قیافراد را از محل حر گریافراد مسن و کودکان و د عایسر

اطالع داده و در هنگام حضور  ینشان آتشی رماندهو نوع حادثه به ستاد ف قیدق یتماس گرفته و مراتب را با ذکر نشان

 هنیدر م یمنیا نیبدانند که تأم زیعز کیشوندان. ندیمول نمارا با آنان مع یهمکار تینها قیآتش نشانان در محل حر

 سریم یمنیا نیمواز تیاقشار جامعه و رعا هیکل یشهرها جز با همت و تالش و همکار گریو د جزیره کیشو  یاسالم

 . باشد زانیهمه عز یبرا یهمرا با آرامش و نشاط و سازندگ یکه سال نو ، سال دینخواهد شد. ام

 

 



 

 

 

 کودکان یالزم مربوط به ترقه باز یها هیتوص

قرار  مورداستفادهی بینوعأ به صورت ترک ردیگ یمورد استفاده قرار م یآنچه به عنوان ترقه و مواد محترقه و انفجار -ا

حرارت  دنیوارد شدن ضربه و رس ایو حمل ونقل و  ییدر اثر جابجا یحساس هستند که حت یمواد بقدر نی. اردیگیم

وارد شدن ضربه در اثر فعل و انفعاالت  ایحرارت و  دنیبدون رس زیو گاه ن شوندیل کرده و منفجر ماندک به آنها عم

فعال شده و منفجر  خودبخودفرکانس خاص کیقرار گرفتن در محدوده  ایدر مقابل ارتعاش هوا و  یحت ایو  ییایمیش

رها شده  یآزاد شده و در اثر پرتاب ذرات و انرژ یبه طور ناگهان ادیز یمواد انرژ نی. در هر صورت در اثر انفجار اشوندیم

بسته اثر  طیآورند. در صورت انفجار در مح یبه بار م زین یو مال یخسارات جان ب،یمه یحریق و صدا جادیعالوه بر ا

متر  ۷۰کاشانه با وسعت  کی تواند یمواد م نیگرم از ا ۲۵۰که  یخواهد بود به نحو ادیمواد فوق العاده ز نیا یبیتخر

 نیکه ا استشده  دهید اریبشکند. بس یمتر ۲۵۰ساختمانها را تا شعاع  یها شهیو ش دینما رانیو و بیمربع را کامال تخر

مساعد خودبخود منفجر شده اند و  طیشده و بدون دخالت انسان در اثر شرا ینگهدار نیزم ریدر ز ایمواد در داخل کمد 

 هیشده اند لذا به نوجوانان توص منفجر ضربه ایدر اثر حرارت و  فیدر داخل ساک و ک ایبا دست و  ییدر هنگام جابجا ای

 . ندینما یمواد خوددار نیاز ا ستفادها ایو  هیاز ته دایاک دینما یم

 دام در جهت آگاه کردن مردم و نوجوانان آنان را از افتادن به فرهنگ سازی اب دیزشت با دهیپد نیمقابله با ا یبرا -۲

 ندارند بر حذر دارند. رانیسازان ا ندهیآ یکیزیو ترور ف یو فرهنگ یفکر یجز نابود یتوطئه دشمنان که هدف

به کودکان و نوجوانان آنان را از خطرات و  یمنیو ا یارشادی ها هیئه توصابا ار یآموزش یواحدها نیو مسئول نیوالد -٣ 

 .ندیشکل آگاه و مطلع نما هر با آتش و ترقه و مواد محترقه به یعوارض وحشتناک باز

و فروش مواد محترقه به هر شکل جرم محسوب شده و  دیخر یو انتظام ییقضا مراجع دیحسب قانون و تأک -۴ 

 باشد یم گردیقابل پ یقانون ضوابطبرابر

آمار سوء ترقه  اسدهنده و انعک هشداری اخبار و گزارش ها هیبا ته یگروه یو رسانه ها دیو ارباب جرا مایس صداو -۶

مردم و خصوصأ  یرا به آگاه دهیپد نیا یطیمح ستیو ز یاقتصاد ،یدرجامعه خطرات اجتماع یدر پ یبه طور پ یباز

 خواهد بود.  دیمؤثر و مف اریکه قطعا بس ندینما ارائه نزایعز نیالزم را به ا ینوجوانان و جوانان برسانند و هشدارها

را  یانتظام یروهاین عایسر و فروش مواد محترقه به هر شکل ممکن دیبه محض مشاهده خر زیشهروندان عز هیکل -۷

 . ندیمطلع فرما



 

 

 

 لذا به ردیگ یآتش مورد استفاده قرار م جادیترقه و ا دیکودکان جهت تول یاست که از سو یلیاز جمله وسا تیکبر -۸

 دارند.  نگاهآتش زا مانند نفت و امثالهم را از دسترس کودکان دور عاتیما وو مواد  تیکبر می گردد هیتوص نیوالد

 مواد هیقابل اشتعال در منزل جهت ته عاتیو مواد و ما تیبه کبر یکودکان و نوجوانان در صورت عدم دسترس -۹

 بایدفروشگاهها  لیقب نیا نیلذا مسئول ندینما یو داروخانه ها مراجعه م ییایمیرنگ و مواد ش یبه فروشگاهها محترقه

 .ندینما یاز فروش هر گونه مواد اشتعال زا به آنان خوددار دایاک

 لیدل نیکنند و به هم یاحتمال بروز خطر درک م لیرا به دل یآتش و ترقه باز یکودکان و نوجوانان خود زشت -1۰

، بالکن،  نیزم ری، ز یمانند انبار دیقابل د ریدر نقاط غ هی، ترقه و مواد محترقه و منفجره رات پس از ته تیکبر اغلب

و حادثه  قیامر خود از عوامل بروز حر نیکنند که ا یم یخود مخف یشخص لیو کمد و وسا فیدر داخل ک ایپشت بام و 

ها ممانعت  محل نینموده و از رفت و آمد فرزندان خود به ا لمحل ها را قف نیاالمکان درب ا یحتباید  نیاست. لذا والد

 قرار دهند. یو کمد فرزندان خود را مورد بازرس فیمکانها و ک نیو روزانه ا ندینما

بر رفت و  یشتریب نظارت امیا نیدر ا بایددر مراقبت از فرزندان خود بر عهده دارند  یشتریب تیکه مسئول نیوالد -11 

و در صورت مشاهده  دیقرار ده یمحسوس مورد بررس ریآنان را بطور غ یو لوازم شخص ندیآمد فرزندان خود اعمال نما

خوش  یالمقدور با رو یحت و ندینما یانتظام یروهاین لیمنزل خارج و تحو طیمواد را از مح نیمواد محترقه و منفجره ا

 . ندینما یتند با آنان خوددار یخوردهابر ایو  هیبه فرزندان خود هشدار دهند و از تنب

 حریق ها، پرتاب مواد آتش زا مثل فشفشه به آسمان و افتادن آتش در پشت بام و بالکن جادیاز عوامل عمده ا یکی -1۲

شدن شعله ور شده و  دهیباشد. معموأل فشفشه ها در اثر به آتش کش یخشک م یشاخه ها یرو ایباز و  یپنجره ها ای و

 یو مواد سوخت دینمائ یموجود پاکساز عاتیپشت بامها، راه پله ها و ... را از ضا یاست لذا بالکن ها یجیتدر اسوختن آنه

االشتغال را از مکان  سریع عاتیما ایو مواد  دیالمقدور پنجره ها را ببند ی. حتدیرا به محل امن منتقل کن یاضاف لیو وسا

 .دیمنتقل کن فمسق یروباز به مکان ها یها

در  ایو  یمسکون یهاواحد نگیمحوطه محوطه پارک ای اطیچه در ح نهایو امثال ا زمیشهروندان از آتش زدن بته، ه -1٣

 .دینمائ یجدا خوددار یکوچه ها و معابر عموم

 فشار به داخل آتش که منجر به حتدر بسته ، مخازن کوچک گاز و ظروف ت یها یاز انداختن مواد منفجره، قوط -1۴ 

 دیشد در اثر انفجار قطعات بدنه آنها به اطراف پرتاب شده و موجب جراحات رایز دیکن یشود خوددار یم دیشد انفجار

 در بدن و خصوصا در سر و صورت خواهد شد. 



 

 

ا مخازن گاز در یو  لیو گازوئ نیمثل ظرف نفت و بنز و مواد قابل اشتعال عاتیاز قرار دادن ظروف ما -1۵

مخازن گاز در مجاورت شعله آتش به  ایو  لیو گازوئ نینفت و بنز ختنیو از ر دیکن یشعله آتش جدا خوددار مجاورت

 . دیکن یجدا خوددار شودیو گسترش آن م ظرف سمت

ی کینزددر  یچرا که آتش باز دیکن یالمقدور از متوقف نمودن خودروها در کوچه ها و معابر تنگ خوددار یحت -1۶

 لیوسا نیا یعاد طیدر شرا یاز آنها و حت ینشت نیهستند در صورت کمتر یو مواد سوخت نیکه حامل بنز هینقل لیوسا

 شده باشد.  دهیانفجار آن کش یسازد که چاشن یم یرا مبدل به بمب

 یم استفاده و از آنها تهدرخت ها را شکس یبر افروختن آتش شاخه ها یبرا یشود که برخ یبه کرات مشاهده م -1۷

 دینمائ یخوددار اعمال نیکند جدا از ا یم هیافروزند، توص یداخل بوستان ها آتش بر م ایدر کنار درختان و  ایو  ندینما

 .دیقرار نده یض نابودرادر معر ستیز طیسبز و مح یفضا قیطر نیو از ا

 باشد یاالشتعال م عیشده و سر دیتول ینفت یها راوردهگشاد که نوعأ از ف یآتش با چادر، لباس ها یاز رو دنیپر -1۸ 

 .دیفرمائ یکار خوددار نیالعاده خطرناک است از ا فوق

و در دسترس  آماده را در منزل، محل کار و ... به صورت یمخازن خاموش کننده دست امیا نیدر ا زیشهروندان عز -1۹ 

 .دیاز آنها استفاده کن عایسر دیبتوان ازیتا در صورت ن دیقرار ده

را  گرانیکودکان، افراد مسن و د عأیسر دیکن یخود را حفظ کرده و سع یو حادثه خونسرد قیدر صورت بروز حر -۲۰ 

 ایو  یآتش نشان یستاد فرمانده 1۲۵و سپس بالفاصله با تلفن  دیو حادثه به محل امن انتقال ده قیحر محلاز

 کهی. در صورتدیو نوع حادثه اطالع ده قیدق یتماس گرفته و مراتب را با ذکر نشان یآتش نشان ستگاهیا نیتر کینزد تلفن

. به دییدر خاموش کردن آتش نما یسع ییاطفا لیوسا ایو پارچه نمدار و  یبا استفاده از آب ، گون ستیگسترده ن قیحر

 .دیرا با آنها به عمل آور یهمکار تینها یآتش نشان نیمأمور دنیمحض رس

 یمربوط به مراسم چهارشنبه سور یمنیا یها هیتوص

 مواد محترقه و منفجره بشدت عیو توز دیو تول هیاز ته دیالزم با داتیبا انجام تمه یانتظام یروهایو ن یدولت نیمسئول -ا

 محکوم نیسنگ یبه مجازاتها زیرا ن نیوضع نموده و متخلف یدیجهت مقررات محکم و شد نینموده و در ا یریگ جلو

 .ندینما



 

 

 یو اقتصاد یهشدار دهنده خطرات اجتماع یگزارشها هیو مطبوعات الزم است ضمن ته مایصدا و س -۲ 

 که در خصوص یانتظام یروهایمسئول و ن یسازمانها یها هیرا بصورت مکرر به اطالع مردم رسانده و اطالع حوادث نیا

 مواد خطرناک است را مکررأبه اطالع مردم برسانند.  نیو استفاده از ا عیو توز هیته تیممنوع

 الزم را در خصوص خطرات مواد محترقه به اطالع یها یآگاه زیو مدارس ن یتیو ترب یمحترم مراکز آموزش نیمسئول -٣

 .  ندینما بیو ترغ قیشوت یآموزان رسانده و آنها را به اجتناب از مود محترقه و آتش باز دانش

 نظارت آخر سال یدر روزها یستیدر مراقبت از فرزندان خود بر عهده دارند با یشتریب تیمحترم که مسئول نیوالد -۴

 اءیاش ایصورت مشاهده مواد محترقه و فرزندان خود داشته باشند و در  یبر رفت و آمد و کنترل لوازم شخص یشتریب

. با توجه به ندینما یانتظام نیمسئول لیمنزل خارج و تحو طیمواد را از مح نیفرزندان ا یشخصمشکوک در لوازم 

و  یبا گوشزد نمودن خطرات جان یستیمحترم با نیو فروش مواد محترقه و منفجره والد دیو خر دیتول یقانون تیممنوع

ی هایباز نیاز دست زدن به ا زیخود را به پره دانالزم فرزن یمنیا یها هیاز انفجار مواد محترقه و ارائه توص یناش یمال

 .ندینما بیترغ خطرناک

 و اءیاز قرار دادن اش دیشود با یم یبه چهارشنبه سور یسال که منته یانیپا یدر روزها زین زیعز کیشوندان هیکل -۵ 

 پر تاب  رایز ندینما یوددارمسقف خ ریسریع االشتعال در محل روباز و غ عاتیقابل اشتعال بخصوص ظروف نفت و ما مواد

منازل  یاالمکان پنجره ها یبزرگ خواهد شد. لذا حت یهایمواد موجب بروز آتش سوز نیا یفشفشه و افتادن آن بر رو

 پرتاب شده به اطراف گردد. یو لوازم آتش بازمواقع بسته باشد تا مانع ورود مواد  نیدر ا دیبا زین

 

 یمنیا یهشدارها

  و  بیآپارتمان را بشدت تخر کیتواند  یگرم مواد ساخت ترقه م ۲۵۰انفجار فقط  میبدانقابل توجه است که

 نبنابرایانفجار شکسته خواهد شد.  نیدر اثر ا زیمجاور ن یساختمانها یها شهیش نکهیضمن ا دینما رانیو

 زدن آنها را از دست ونموده  یآور ادیبا مواد محترقه و منفجره را به کودکان خود  یمحترم خطرات باز نیوالد

 خطرناک بر حذر دارند. یهایباز نیبه ا

  یانفجار و اشتعال م جادیافراد ا بیج ایگرم و در دست  یدر هوا ایمواد منفجره در مجاور لوازم گرما زا و 

حرارت و  جادیبا آب ا ایبا هم  بیترک گامهن دیسرنج و کارب لیمثل اکل ییایمیمواد ش یبعض نیهمچن .دینما

 مواد از دسترس کودکان دور نگه داشته شوند.  نیا یستیلذا با ندینما یم انفجار و اشتعال



 

 

 در بسته کوچک گاز و ظروف تحت فشار بداخل آتش منجر  یها یوطق ، منفجره مواد انداختن

در سر و بدن  دیجراحات شد جادیاطراف موجب ا هپرتاب فطعات بدنه آنها ب کهیطورب .گردد یم دیبه انفجار شد

 شود.  یافراد م

 آتش موجب  یآنها بر رو ختنیر ایدر مجاور شعله و  نیقابل اشتعال مثل نفت و بنز عاتمای ظروف دادن قرار

 یعمل خوددار نیاز ا دیگردد که با یبه سمت ظرف و گسترش آتش و سوختن فرد عامل آن م آتش حرکت

 نمود. 

 یببار م ریاز کنترل افراد شده و خسارات جبران ناپذ قیبزرگ منجر به خارج شدن حر یهایوزسآتش  جادای 

 آورد. 

 گردد.  یدرختان خوددار نیو همچن نگهایو پارک لهایو روشن کردن آتش در مجاور اتومب یباز آتش از 

 دینمائ یخوددار اآن جد یاز رو دنیپر ایشدن به آتش و  کنزدی از گشاد لباس داشتن صورت در . 

 یهموار و مسطح باشد و بهتر است آتش را بر رو نیتوجه داشت که زم دیبا زمهی و بوته زدن آتش هنگام 

مراقبت از کودکان خود را در هنگام آتش زدن بوته شخصأ بر  شهیهم نوالدی. ندینما جادیا یبتون ای یخاک نیزم

 . رندیعهده گ

 یآخر سال و چهارشنبه سور یها را بخصوص در روزها یحشره کش واسپر یهاقوطی و گاز فشار تحت ظروف 

 . دیکودکان و افراد نابالغ دور نگهدار دسترس از

 کودکان خود  یهایو سرگرم ینسبت به به رفتو آمد و باز یشتریآخر سال مراقبت ب یدر روزها یگرام نوالدی

 نیدر ا رایمراقب حرکات و اعمال آنها باشند ز رو در صورت تجمع کودکان در کنار هم دورادو باشند داشته

  کنند. یمنتقل م گریکدیرا به  یو لوازم آتش باز محترقه مواقع مواد

 دیمطمئن شو یدست یمثل خاموش کننده ها گرید ییمواد اطفا ایآتش از وجود آب  جادیمحل ا کنزدی در .

نموده و پس از  سیآب کامال خ لهیمانده را بوسیمواد سوخته، خاکستر باق ریشدن بوته ها و سا خاموش پس از

 . دییکامل محل را ترک نما یاطفا

 درختان، پشت بامها و منابع سوخت جدا  روی بر...  و دارت بالن، فشفشه، مثل زا آتش مواد نمودن پرتاب از

 عاتیمادر ظروف  ایکوچک گاز درون آتش  کپسولهای بخصوص فشار تحت ظروف دادن قرار..شودی خوددار

 شود.  یکار خوددار نیباشد. جدا از ا یخطرناک م اریآن بس زدن قابل اشتعال و آتش

 اریو کلرات در اخت خیزرن و سرنج و لیمواد محترقه بخصوص اکل لیتحو ایاز فروش  ییایمشی مواد فروشندگان 

 .ندینما یافراد نابالغ و ناشناس خوددار

 


