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رئیسپلیستهرانبزرگ:بافروشندگانموادمحترقهبرخوردمیکنیم
رئیس پلیس تهران بزرگ از برخورد قاطع با فروشندگان، تهیه کنندگان موادمحترقه و کسانی که با استفاده از این 
مواد باعث سلب آسایش شهروندان می شوند، خبر داد.  به گفته سردار حسین رحیمی، اگر واحدهای صنفی 
مبادرت به فروش مواد محترقه کنند، حتما به صورت قاطع با آنها برخورد و واحد صنفی متخلف نیز پلمب 
خواهد شد. از آنجا که  لحظه تحویل سال  روز سه شنبه خواهد بود و برخی ممکن است آن روز را به عنوان 
چهارشنبه سوری در نظر بگیرند، این محدودیت ها در تمام طول هفته پایانی سال ادامه خواهد داشت. سردار 
اشتری، فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه همایش معاونت های عملیات در ستاد ناجا نیز در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت:»امسال کشف انواع مواد محترقه نسبت به سال گذشته بیش از 30 درصد افزایش داشته. البته 

چند محموله نیز در این خصوص شناسایی شده که در چند روز آینده با آنها برخورد الزم انجام می گیرد.«

چشمی آسیبهای از درصد 70 تا 50 ایران: چشمپزشکی انجمن رئیس
چهارشنبهسوری،گریبانرهگذرانوتماشاچیانرامیگیرد

بهاره  همایش  دومین  خبری  نشست  در  ایران،  چشم پزشکی  انجمن  رئیس  جباروند،  محمود  دکتر 
چشم پزشکی گفت: »سوختگی پلک، مژه و سطح چشم و پرتاب ترکش های ترقه به سمت چشم 
از جمله آسیب هایی است که در چهارشنبه آخر سال، سالمت چشم را تهدید می کند و سبب بروز 

مشکالت زیادی مانند از دست دادن چشم و خونریزی داخل چشمی می شود.«
وی افزود: »متاسفانه 50 تا 70 درصد کسانی که چهارشنبه آخر سال دچار آسیب چشمی می شوند، 
تماشاچیان یا افراد رهگذر هستند و به همین دلیل توصیه می شود افراد در این ایام کمتر در محیط های 

آسیب زا قرار بگیرند.«

چهارشنبهسوری
وتوصیههایطباورژانس

چهارشنبه سوري یکی از سنت هاي قدیمی 
ما ایرانیان است که در زمان هاي گذشته 
در حد یک آتش بازي مختصر در نقاط 
ازپیش تعیین شده و در یک ساعت معین  
برگزار می شد و هدف نهایی آن پاکسازي 
محیط زندگی و برطرف کردن کدورت  بین 
اقوام بود تا هنگام فرارسیدن عید نوروز با 
دلی پاك و دور از هرگونه کینه توزي و 

خصومت شروع سال جدید را جشن بگیرند.
متاسفانه در سال هاي اخیر مراسم سنتی و زیباي این شب 
رنگ دیگري به خود گرفته و به بازي هاي خطرناك با مواد 
منفجره و محترقه تبدیل شده است. آتش زدن بوته هاي خشک 
و پریدن از روي آتش به تجمع جوانان در خیابان ها، آتش زدن 
فشفشه، پرتاب سیگارت و ترقه تبدیل شده که می تواند خطرات 
متعددي براي بسیاري از هموطنان داشته باشد. هر سال مواد 
محترقه اي وارد بازار می شوند که قدرت انفجار آنها بیشتر از 
قبل است و در بسیاري از مواقع برای افزایش قدرت انفجار 
داخل آنها از خرده شیشه استفاده می شود که زمان انفجار عالوه 
بر تولید صداهاي بسیار گوشخراش و آزاردهنده، آسیب هاي 

جدي به چشم و سایر نقاط بدن وارد می کنند.
خانواده ها می توانند نقش مهمی در پیشگیري از حوادث 
مربوط به چهارشنبه پایان سال داشته باشند. ممکن است 
موضوع ایمنی و پیشگیري از حوادث مربوط به چهارشنبه 
پایان سال، در بدو امر براي گروه سنی نوجوان و جوان 
جالب نباشد چرا که آنها مجبورند محدودیت هایی را در 
انجام این تفریح خطرناك متحمل شوند ولی می توان با 
نشان دادن اهمیت موضوع و اینکه حوادث مربوط می تواند 
تهدید کننده سالمت آنها باشد، آموزش در این زمینه را 
برایشان جالب تر کرد. باید کودکان و نوجوانان را تشویق 
کرد از حوادث درك خوبی داشته باشند و  به آنها هشدار 
داد در مقابل مواد محترقه و حوادث ناشی از تماس با آن 
آسیب پذیر هستند بنابراین آموزش آسیب پذیري در مقابل 

خطرات مذکور اهمیت زیادی دارد.
• در شادي هاي فرزندان دلبندتان مشارکت کنید تا همیشه 

نظاره گر گل خنده هایشان باشید. 
• فرزندانتان را در تهیه وسایل آتش بازي بی خطر و مفرح 

همراهی کنید.
• از نگهداري مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل آتش بازي 
دستی توسط فرزندان اکیدا جلوگیری کنید و نظارت بر موضوع 

را جدي بگیرید.
• از نگهداري مواد محترقه و وسایل آتش بازي )حتی وسایل و مواد 
استاندارد( در نزدیکی وسایل حرارتی و برقی خودداري کنید.
• حتی االمکان براي روشن کردن آتش از محل هاي تعیین شده 

توسط شهرداري منطقه استفاده کنید.
• هنگام برپایی آتش داخل یا خارج از ساختمان از دسترسی 
به کپسول اطفای حریق و جعبه کمک هاي اولیه اطمینان 

حاصل کنید.
• مراقب رفتارهاي خطرناك و ناهنجار افراد باشید و در صورت 
لزوم مراتب را به واحدهاي گشتی نیروي انتظامی و پلیس 

110 اطالع دهید.
• از سوزاندن وسایل یا مواد غیرمتعارف مانند الستیک و 
آمپول و استفاده از مواد آتش زا مانند بنزین، الکل، کاربیت 

و... جدا خودداري کنید.
• از برپایی آتش در معابر باریک و در نزدیکی پست هاي برق 
یا ایستگاه هاي تقلیل فشار گاز و پارکینگ هاي عمومی بپرهیزید.
• از برپایی آتش هاي حجیم و غیرقابل مهار خودداري کنید. 
• نگهداري مواد محترقه غیراستاندارد از قبیل اکلیل و سرنج 
و... غیرمجاز و برخالف قانون است و می تواند خسارات 

جبران ناپذیري براي خود و دیگران به جا بگذارد.
• با رعایت حقوق شهروندي از پرتاب نارنجک و مواد محترقه 
به ساختمان ها که موجب آسیب رساندن و بد منظر کردن سیماي 

شهر می شود، خودداري کنید.
• از حمل مواد محترقه حتی به مقادیر بسیار کم، در جیب 

لباس و کیف جدا بپرهیزید. 
• در صورت نگهداري مواد محترقه، حتی کم خطر حتما آن 

را در جاي خشک و خنک نگهداري کنید.
• مواد محترقه را به طرف افراد دیگر پرتاب نکنید. 

• هیچ گاه مواد محترقه را در ظروف شیشه اي یا فلزي قرار 
ندهید زیرا در صورت انفجار ذرات شیشه یا فلز به اطراف 
پرتاب  می شود و سبب صدمات و خطرات جانی خواهد شد.
• از آتش زدن الستیک، هیزم، کارتن خالی و امثال آن در 
واحدهاي مسکونی، معابر، کوچه و خیابان خودداري کنید.

به  محترقه  مواد  تهیه  برای  نوجوانان  و  جوانان  گاهی   •
به  می کنند.  مراجعه  مواد شیمیایی  و  رنگ  فروشگاه هاي 
فروشندگان این قبیل مواد توصیه می شود اکیدا از فروش 

موادآتش زا به این گروه سنی خودداري کنند.
• از پرتاب کردن ظروف تحت فشار از جمله کپسول، اسپري، 

حشره کش ها و...  در آتش بپرهیزید.
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یادداشتمهمان

 دکتر فرهاد 
رضوانی

رئیس اداره 
آموزش اورژانس 

کشور

چهارشنبهسوریپارسالبهروایتآمار
افراد در تماس با مواد محترقه و منفجره به شکل های متعددی دچار آسیب می شوند که این 
آسیب ها می تواند ناشی از برخورد ترکش ماده انفجاری تا سوختگي حرارتي و شیمیایي و نیز 
قرار گرفتن در معرض موج انفجار، ریزش ساختمان و... باشد که متاسفانه عوارض متعددي 
مانند نابینایي، قطع عضو، جوشگاه هاي دائمي روي صورت و بدن، ناشنوایي و... دارد. آسیب هاي 
رواني ناشي از استرس وارده به افراد یکي دیگر از این نوع صدمات است؛ درحوادث مراسم 
که  دادند  دست  از  را  خود  جان  اصفهان  و  تهران  در  نفر   2 گذشته  سال  چهارشنبه  آخرین 
7 فوتی ثبت شده است( در  نشان دهنده کاهش 71 درصد تعداد متوفیان ) در سال 1394 – 

شب چهارشنبه آخر سال است.
در ضمن در حادثه انفجار یک باب منزل مسکونی که مورخ 20 اسفند 1395 در شهر اردبیل 
رخ داد، 8 نفر جان خود را از دست دادند. همچنین آسیب های ناشی از انفجار و  ترکش مواد 

محترقه در این روز موجب معلولیت 3 درصد از مصدومان شد.

چگونه جشن باستانی آخر سال را ایمن و خانوادگی برگزار کنیم؟

چهارشنبهسوریوتوصیههایآتشنشانی
 مهدیه 
آقازمانی

پالسکو  حادثه  گذشته  سال 
در  همه  برای  تلنگری  انگار 
و  کرد  ایجاد  ایمنی  مورد 
مردم  تا  افتاد  راه  پویشی  حتی 
چهارشنبه سوری ایمن تری داشته باشند. پویش »نه 
به چهارشنبه سوری خطرناک« از آن جهت پررنگ 
شد که تعدادی از آتشنشانان در حادثه پالسکو 
پرپر شدند و برای احترام به این شهدای عزیز، 
بسیاری تصمیم گرفتند مراسم چهارشنبه سوری را 
به گونه ای برگزار کنند که بی خطر باشد. این در 
حالی است که چهارشنبه سوری سال هاست از شکل 
اولیه خود خارج شده و مراسم زیبای آن دیگر 
برگزار نمی شود و فقط آتش بازی و آتش سوزی 
باقی مانده که مصدومان و تلفات آن از اوایل اسفند 
ماه شروع می شود و گاهی نیز پس لرزه هایش تا بعد 
از چهارشنبه سوری نیز ادامه پیدا می کند. پلیس، 
آتشنشانی  و  بیمارستان ها  اورژانس،  شهرداری، 
همه به حالت آماده باش هستند تا جشنی ملی که 
می تواند به جاذبه گردشگری در کشورمان تبدیل 
شود، کم خطر تر برگزار شود. البته با هشدارهای 
پلیس و آموزش هایی که داده شد در چند سال 
اخیر استفاده از وسایل آتش زای خطرناک دست ساز 
کمتر شده و تعداد مصدومان و تلفات چهارشنبه 
از  خیلی  هم  هنوز  اما  یافته،  کاهش  سال  آخر 
نوجوانان و جوانان خواسته و ناخواسته در حلقه 
چهارشنبه سوزی گیر افتاده اند و ایمنی در سه شنبه 

شب آخر سال هنوز فراموش می شود.

به چهارشنبه  مانده  نیز در یکی- دو هفته  امسال 
آخر سال، اورژانس کشور پویشی با عنوان »نه به 
چهارشنبه سوزی« راه انداخته که در آن هنرمندان 
و ورزشکاران پای کار آمدند و عضو این پویش  
شدند. دکتر سیدرضا معتمدی، معاون فنی و عملیاتی 
اورژانس تهران در گفت وگو با »سالمت« در این باره 
توضیح می دهد:»با توجه به اینکه چهارشنبه سوری 
در سال های اخیر به چهارشنبه سوزی تبدیل شده، 
ما پویشی راه انداختیم تا از این طریق و به کمک 
افراد مشهور فرهنگ سازی شود.« او با بیان اینکه 
هنرپیشه ها  و  فوتبالیست ها  ورزشی،  پیشکسوتان 
عضو این پویش هستند، تاکید می کند:»این افراد به 
ما کمک می کنند به مردم هشدار دهیم سال جدید 
را با روحیه خوب شروع کنند، نه با سوختگی و 
قطع عضو.« معاون فنی و عملیاتی اورژانس تهران 
با اشاره به اقدامات اورژانس برای چهارشنبه سوری 
می افزاید:»تمام مرخصی های کارکنان اورژانس لغو 
به  تهران  پرخطر  نقطه   130 در  اورژانس  و  شده 
آمبوالنس هایی  بر  عالوه  است.  آماده باش  حالت 
که به صورت منظم فعالیت می کنند، در این 130 
نقطه با توجه به سنوات گذشته که مصدوم در این 
می شوند.  مستقر  آمبوالنس هایی  بود،  زیاد  مناطق 
برابر   2 سوختگی  تجهیزات  آمبوالنس ها  این  در 
می شود و این اقدامات با همکاری پلیس و آتشنشانی 
به گونه ای انجام می شود که با هم کمک کنیم و اگر 
همزمان  آتشنشانی  و  اورژانس  داد  رخ  حادثه ای 
اعزام شوند. همچنین در تمام بیمارستان های شهر 
در روز چهارشنبه سوری، پزشک متخصص چشم 
به  تا همه مصدومان  و سوختگی مستقر می شود 
بیمارستان یافت آباد و مطهری نروند و اگر موارد 

سوختگی شدید بود، بیمار اعزام شود.« 

فراموششده رسوم و آداب
چهارشنبهسوریرااحیاکنیم

 قدیم ها در روز چهارشنبه سوری، مردم دور هم جمع 
می شدند و از خانه ها بیرون می آمدند ومی خواستند 
بگویند ما با هم بیرون می آییم و کدورت ها را از بین 
می بریم اما در جشنی که ما برای چهارشنبه سوری 
این رسم پسندیده وجود ندارد. معاون  می گیریم 
فنی و عملیاتی اورژانس تهران با بیان این مطلب و 
با گالیه از نحوه برگزاری این جشن می گوید:»در 
آسیب جدی  ما  آمبوالنس های  حال حاضر حتی 
می بینند و در این شرایط حداقل 5 روز از دادن 

خدماات محروم می شود.
 به همین دلیل امسال برای آگاهی بیشتر مردم، در 
بدنه آمبوالنس ها پوستر این پویش نصب می شود 
تا به طور وسیع اطالع رسانی شود«. به گفته دکتر 
استاندارد  محترقه  مواد  اینکه  وجود  با  معتمدی، 

شده و مردم کمتر از مواد محترقه دست ساز استفاده 
می کنند، باز هم از یک هفته قبل از چهارشنبه سوری، 
هم آتشنشانی و هم اورژانس ماموریت های انفجار 
و سوختگی  مربوط به افرادی که ترقه دست ساز 

درست می کنند را دارند.« 
او باز هم نقش پویش های پیشگیرانه را بسیار مهم 
باعث  پویش ها  می دهد:»این  ادامه  و  می کند  ذکر 
می شود مردم نسبت به خطرات مواد محترقه آگاه 
شوند و همان طور که بستن کمربند ایمنی را واجب 
می دانند، نسبت به برگزاری جشن چهارشنبه سوری 
ایمن نیز حساس باشند. در این راستا آموزش و 

پرورش نیز باید به بچه ها آموزش دهد.«
شده  باعث  که  دالیلی  مهم ترین  از  یکی  شاید 
برگزار شود، عدم  این شکل  به  چهارشنبه سوری 
برنامه ملی برای برگزاری جشن است، به گونه ای 
که این جشن مدیریت شده و با نظارت انجام شود 
مردم  تا  کند  مشخص  را  مکان هایی  شهرداری  و 
در آن مناطق دور هم جمع شوند و شادی کنند. 

سمانه زمانی، مدیر کل سالمت شهرداری تهران در 
گفت وگو با »سالمت« در این زمینه می گوید:»تاکنون 
نقاطی برای برگزاری چهارشنبه سوری تعیین نشده 
و اگر هم باشد مردم استقبال نمی کنند، البته می تواند 
به عنوان یک مطالبه از اعضای شورای شهر مطرح 

شود.«
 او در ادامه صحبت هایش به اقداماتی که قبل از 
سطح  در  حوادث  کاهش  برای  چهارشنبه سوری 
محالت انجام می شود، اشاره می کند:»ما 354 سرای 
محله داریم که در ایام منتهی به چهارشنبه سوری 
کالس های آموزشی با همکاری آموزش و پرورش 
برای ارتقا و آگاهی دانش آموزان برگزار می کنند و 
نوع مواجهه با یک موضوع و پیشگیری از سوختگی 
اینکه ما در بحث  بیان  با  یاد می دهند«. زمانی  را 

پیشگیری کار می کنیم، نقش بچه ها را در آموزش 
به خانواده ها بسیار موثر می داند:»ما در مدارس با 
بچه ها کالس  برای  پرورش  و  آموزش  همکاری 
آموزشی می گذاریم و در خانه های سالمت برای 
مادران این کالس ها را داریم. باید بگویم یک جلسه 
باید سیستم  و  نیست  کارساز  دو جلسه خیلی  و 
آموزشی ما در مدارس به گونه ای باشد که بچه ها 

را بنا به نیاز آگاه کند.« 

خانوادگی را چهارشنبهسوری جشن
برگزارکنیدتاایمنباشید

مهم ترین نکته در برقراری چهارشنبه سوری این است 
که خانواده ها کنار هم باشند و با هم چهارشنبه سوری 
را جشن بگیرند. این مهم ترین توصیه سخنگوی 
به  تاکید می کند، اصال  بود که  آتشنشانی  سازمان 
زور بچه ها را از برگزاری جشن منع نکنید چون 
در این صورت با غریبه ها جشن را برگزار می کنند، 
در صورتی که اگر آتش بازی و جشن کنار خانواده 
صورت  این  در  نمی افتد.  خطرناکی  اتفاق  باشد، 
نه  و  استنبولی  روی  آتش  هستند  مراقب  والدین 
وسایل  یا  خیابان  در  یا  ماشین   یا  درخت  کنار 
قابل اشتعال برپا شود و مراقب اند خاموش کننده در 
دسترس باشد و نمی گذارند بچه ها سراغ ترقه های 

دست ساز خطرناك بروند. 
جالل ملکی در ادامه به مردم توصیه می کند:»اگر 
فردی را سراغ دارید که با بی احتیاطی مواد آتش زا 
در منزل یا کارگاه درست می کند، حتما اطالع بدهید 
چون  بارها ما در کارگاهی دیدیم که با چند کارگر 
کم سواد، مواد شیمیایی را بدون اطالع از فرموالسیون 
آنها با هم مخلوط می کنند، در حالی که اگر250 
گرم از این مواد شیمیایی آتش بگیرد، یک اتاق 15 
متری را تخریب می کند.« به گفته سخنگوی سازمان 

آتشنشانی، 100 کیلوگرم از مواد شیمیایی آتش زا 
را در انبارهای کوچک نگهداری می کنند و حتی 
روی گونی آن می نشینند، در حالی که با حرارت 

محیط یا فشرده شدن آتش می گیرد.

ضایعاتخانهتکانیراتاچندروزانبارنکنید
هشدار دیگری که سخنگوی سازمان آتشنشانی به 
آن اشاره می کند، انبارکردن ضایعاتی است که در 
نتیجه خانه تکانی به دست آمده است:»در این ایام 
مردم مشغول خانه تکانی هستند و گاهی دیده شده 
وسایل دورریز مثل میز شکسته و مقوا و روزنامه تا 
3-2 روز در پارکینگ می ماند و این وسایل برای 
برپایی آتش بچه ها بسیار وسوسه کننده است چون 
در این روزها فکر و ذکرشان چهارشنبه سوری است، 
بنابراین سعی کنید فندك و کبریت را پنهان کنید و 
در دسترس بچه ها قرار ندهید. نکته بعد این است که 
بچه ها ترقه را مخفی می کنند که این کار خطرناك 
است. پدر و مادر معموال از نقاط مخفی بچه ها اطالع 
دارند. توصیه می کنم اگر مواد آتش زا را پیدا کردند، 
بچه ها را دعوا نکنند، بلکه آنها را از خطرات مواد 
آگاه کنند.« به گفته سخنگوی سازمان آتشنشانی، 
در برخی مواقع دیده شده شب چهارشنبه سوری، 
کف خیابان آتش سوزی راه انداخته اند که کابل های 
برق آتش گرفته و آسفالت از بین رفته و نمی شود 
بعدا رانندگی کرد. حتی در طبقه دوم یک آپارتمان 

در بالکن آتش روشن کرده بودند.«

جذب برای فرصتی چهارشنبهسوری
گردشگراست

دوران نوجوانی و جوانی دوران هیجانات است و باید 
راهی برای تخلیه آن وجود داشته باشد تا نوجوانان 
آسیب  دیگران  به  نه  و  ببینند  آسیب  نه خودشان 
بزنند. سخنگوی سازمان آتشنشانی با تاکید بر اینکه 
مسووالن باید راهی برای تخلیه هیجانان جوان ها 
داشته باشند و چه فرصتی بهتر از چهارشنبه سوری 
درصورتی که ایمن باشد، می گوید: »مسووالن در 
سطح کالن و خانواده ها هم با توجه به شرایطشان 
باید این فرصت را ایجاد کنند؛ در صورتی که اگر با 
روش های جبری و زور بچه ها را منع کنیم یا جلوی 
هیجانات آنها را بگیریم، نتیجه همین می شود که 
یک جشن ملی به یک جنگ تمام عیار تبدیل شود.« 
ملکی اعتقاد دارد باید جوان ها را با جنبه های مختلف 
چهارشنبه سوری آشنا کرد. به طور مثال کشورهایی 
مانند چین و هندوستان چنین جشن هایی دارند و 
برایشان جاذبه گردشگری است و این جشن آنقدر 
مدیریت شده و زیبا برگزار می شود که از کشورهای 
دیگر برای تماشای آن جمع می شوند و مصدوم و 

تلفاتی نیز ندارد.«
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