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افسردگی،عاملشبادراری

شهروند-پسریهفتسالهدارمکه
شبادراریدارد.برایرفعمشکلشباید
چهکاریانجامبدهم؟اینمشکلتا
چندسالگی،بیماریمحسوبنمیشود؟

شـــبادراری در کودکان میتواند ناشی از
مشکالتجسمییاروحیوروانیباشد.ابتدابرای
ش ـبادراری باید ازنظر جسمی پسرتان معاینه
بالینی شود؛ درصورتیکه مشکلی نبود ،باید از
نظر روحی و روانــی معاینه صورت گیرد .گاهی
اضطراب و افسردگی نیز میتواند سبب این
مشکل شــود؛ تولد فرزند جدید ،جلب توجه
اطرافیان و همچنین تنبلی و سهلانگاری تربیتی
میتواند باعث شبادراری شود .باید ریشه روحی
و روانی این مشکل را یافت و سپس براساس آن،
درمان را شروع کرد .بهطورمعمول پسرها بیشتر از
دخترها دچــار شـــبادراری میشوند و آن هم
بهدلیل فیزیک بدنیشان است .کودک بین دو تا
چهارسال ،اگر ماهی یکبار دچار شـبادراری
شود ،مشکل محسوب نمیشود ،اما اگر بیشتر از
اینباشدوسنافزایشیابد،بایدبرایدرماناقدام
کرد.

شهروند -همسرم در چهلسالگی
بهشدت به خانوادهاش بهویژه مادرش
وابسته است و همین موضوع باعث شده
مادرش در همه امور زندگیمان دخالت
کند .چه کاری میتوانم انجام بدهم تا
وابستگی همسرم کمتر شود؟

شهرزادضمیری/روانشناسومشاور

هر وقت دوستانش را میبینم ،این حرف از دلم عبور
میکند که «اگر پسرهای من زنده بودند ،االن همسر،
عــروس ،نــوه و دامــاد داشتند ».سا لهای اول بعداز
شهادت ،بیشتر به خوابم میآمدند .یک بار توی خواب،
هر دو پسرم را دیدم که در باغی حضور دارند ،اما بیمارند.
به آنها گفتم :شما که خوب بودید؛ چرا تب کردید؟ جواب
دادند :بهخاطر غصههای دل تو .از من خواستند اینقدر
ناراحت نباشم.
گوشه چشم مادر دو شهید مدام خیس میشود .حاال دیگر
صدایش میلرزد و همین ،ادامه گفتوگو را سختتر کرده
است.

گزارشی از دیدار با خانواده شهیدان حسن و علیرضا رمارم

شهدا نشانه استقالل کشورند

گذشت30سالتوانستهچیزیراتغییردهد؟
ِ
حال دلتان این روزها چطور است؟

یک هفته به عید که میشود ،یادم میافتد که اسفند64
علیرضادرسنندجشهیدشد.خانهتکانیعیدهرسال،من
را به یاد او میاندازد .حسن ،برادر بزرگتر ،سه سال قبل از
آن،یعنیمرداد 61درعملیاترمضانشهیدشد.
مادر شهید ناخواسته به رویم میآورد که آدم نمیتواند
فرزندانشرافراموشکند.

پدر شهید از این مسئله راضی بودند؟ هر بار
بارضایتقلبی،پسرهایتانراراهیجبهه
میکردید؟

پــدر و پسر هر دو در جبهه بودند .وقتی اولین پسرم
را از دســت دادم 33ســال بیشتر نداشتم .بهتنهایی
زندگی را میچرخاندم .کمیته انقالب اسالمی تازه

شکل گرفته بود و بهدست مــردم تجهیز میشد؛ حتی
غــذا و امکانات اولــی ـهاش را اهــالــی هــر محله تأمین
میکردند .ما پشت جبهه کــار میکردیم .یــادم است
حتی پتوهایمان را به کمیته دادم تا از آن استفاده
کنند.
سؤال سختی توی گلویم گیر کرده است ،اما صداقت و
سادگی مادر شهیدان رمارم ،اجازه میدهد با خودم زودتر
کناربیایم.

تاکنونافرادیبودهاندکهشمارابهخاطرفرستادن
فرزندانتانبهجبههسرزنشکنند؟

لبخند نمیزند .اخم هم نمیکند ،اما صورتش از درد غمی
تازهمیشود.
امروز که جای خود دارد؛ همان زمان هم بودند کسانی
که مدام ما را سرزنش میکردند و میگفتند قدر فرزندان
خوب و بااستعدادتان را ندانستید؛ اصال چرا آنها را به

جبهه فرستادید؟ حتی یکی از آشنایان گفت به مادران
شهید دارو میدهند که تا این حد صبورند! من معتقدم
تاریخ شیعه در پوست و گوشت و خون ما وجــود دارد.
خاندان پیامبر(ص) و اهل بیت(س) برای اصالح جامعه
بعداز رحلت حضرت محمد(ص) از جــان خودشان
گذشتند .این الگو در دل ما شیعیان ریشه دوانده است.
در طول تاریخ ،هر وقت به این کشور حمله شد ،عدهای
جانفشانی کردند و از خود گذشتند و مملکت را نجات
دادند .حفظ اسالم و ایران ،قدمت زیادی دارد .مادران
شهید بــرای ب ـهدس ـتآوردن ارزشــی برتر ،از عزیزترین
داشتههایشان گذشتند .آنها برای احقاق شعار َ
«هل
من ناصر َی ُ
نص ُرنی» و بهدست آوردن رضایت خدا و حضرت
ِ
ٍ
فاطمه(س) قدم برداشتند.
مـــادر شهید از اصـــاح حــرف م ـیزنــد ،از قیام امــام
حــســیــن(ع) بــرای تغییر شرایطی کــه زنــدگــی مــردم
راآسانترکند.

چگونه چهارشنبه سوری ایمنی داشته باشیم ؟

سمیرا منشادی -اجــرای سنت چهارشنبه پایان
سال ،یکی از دغدغههای مسئوالن شهری و بسیاری
از افراد دیگر در سالهای اخیر شده است .سنتی که در
گذشته ،چهرهای دیگر داشت؛ بوتههای هیزم در آتش
میسوختوعدهایشادیکنانازرویآتشمیپریدند.
در سالهای اخیر با ورود انواع مواد محترقه و آتشبازی،
نسل جدید این شور و شوق را تبدیل کردهاند به میدان
جنگ .آنها هیجانشان را با امتحانکردن انواع ترقه
تخلیه میکنند و چهارشنبهسوری را تبدیل کردهاند
به چهارشنبهسوزی! بسیاری از هنرمندان و فعاالن
فرهنگی در سا لهای اخیر با برپاکردن کمپینهای
مختلف ،از مــردم بهویژه جوانان خواستهاند تنها به
آتشبازی ایمن بپردازند تا چهارشنبه پایان سال آرامی
را به دیگران و خود هدیه کنند .ازجمله این هنرمندان،
پرویز پرستویی است که امسال با هشتگ «من پرویز
پرستویی ،سفیر ققنوس و حامی بیماران سوخته ،شما
را به یک چهارشنبهسوری شاد و ایمن دعوت میکنم» از
مردم خواسته مراسم چهارشنبهسوری امسال را بیخطر
وسنتیبرپاکنند.

واقعیت این است که اصال خود آن شهدا هم راضی نبودند
از اسمشان استفاده کنیم .بعداز جنگ تا چندسال اصال
از سهمیهای استفاده نمیشد .وقتی خود این افراد برای
هدفی متعالی قدم برداشتهاند ،نباید این اهداف را با
گرفتن امتیاز از بین ببریم .این کار خیانت است .شاید
هم وقتی از شهدایمان صحبت کنیم برخیها فکر کنند
میخواهیم منت بگذاریم .االن هم اگر حرفی زدیم ،فقط
برای این بوده که مردم بدانند اگر یکی از خواهران شهیدان
رمارم در پنجمین شورای شهر مشهد حاضر شده است،
صرفابرایخدمتبهمردمبودهاستتاراهوآرماناینشهدا
ادامه پیدا کند.مادر شهید بیتوقعتر از آن است که از او
بخواهمازمردممطالبهایداشتهباشد.

حرفدلتانبعدازاین سالهاچیست؟

ای کاش مردم به خانواده شهدا سر بزنند و فراموش نکنند
که شهدا ،نشانه استقالل کشور هستند .همین که یاد
شهیدمان زنده باشد ،برای ما کافی است .خانواده شهدا
برایخودشانچیزینمیخواهند.
بر میخیزم .حرفهای زیادی بین ما و خانواده شهیدان
رمارم میماند .لحظه خداحافظی ،حال مادر بهتر است.
میداند که مــردم شهر ،پسران شهیدش را فراموش
نکردهاند.
زودرس دیگری است .مشکالت روحی و عصبی هم،از
عوارضی است که فرد دچار سوختگی در طوالنیمدت
بهآنمبتالمیشود.
وی بــیــان م ـیکــنــد :نـــوع و شـــدت سوختگی در
چهارشنبهسوری به انواع مواد محترقه بستگی دارد.
انواع وسایل آتشزا و ترقههای مختلف میتواند خطرات
متفاوتی برجای بگذارد ،بهخصوص مــواد محترقه
دستساز با نام نارنجک بهدلیل قدرت فراوان انفجاری،
بیشترین آسیب را به اعضا وارد میکند و نهتنها میتواند
سوختگیهای عمیق درجه دو و سه ایجاد کند ،ممکن
است آسیبهای شدیدی همچون قطع اعضای بدن
نیز در پی داشته باشد؛ بنابراین عمق سوختگی و شدت
جراحات به نوع و مقدار مواد محترقه وابسته است .قطع
اندام ،نابینایی و تخلیه چشم ،از عواقب شایع استفاده از
موادمحترقهدرچهارشنبهآخرسالاست.

جرقه نه ترقه

آتش بدون دود

یارگیریآتش

با تمام تال شهایی که هرساله د رزمینه برگزاری
چهارشنبه بدون حادثه میشود ،آمار افرادی که دچار
سانحه میشوند ،کم نیست .شهرام طاهرزاده ،رئیس
اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی
مشهد ،با بیان اینکه باوجود تمام هشدارها باز هم آمار
حادثهدیدگان سال گذشته بیشتر از سال 94بوده است،
میگوید :آماری که از حوادث چهارشنبه آخر سال95
ارائه میشود ،مربوط به بازه زمانی از 12ظهر سهشنبه
تا 12ظهر چهارشنبه است66 .درصد افراد حادثهدیده،
در این بــازه زمانی دچــار سانحه شدهاند؛ یعنی 75
مصدوم.
وی درباره جنسیت افراد حادثهدیده توضیح میدهد:
مردها چهاربرابر بیشتر از بانوان در چهارشنبه آخر
سال دچار حادثه شده و60درصــد آسیبدیدگان بین
10تا29سالسنداشتهاند.
رئیس اداره حــوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد
میافزاید :از تعداد 75مصدوم61 ،نفر سرپایی درمان
شدند و 14نفر به بستر یشدن احتیاج داشتند تا
اقداماتدرمانیبیشتریبهآنهاارائهشود.
به گفته وی ،ازآنجاکه رسیدن و درمان بهموقع بسیار
مهم است ،باید مسیرهای تردد برای حادثهدیدگان
و آمبوالنس تسهیل شــود .به همین منظور نماینده
تا ماالختیار دانشگاه علوم پزشکی بــرای هدایت

قبل از شهادتشان مجروحهم شده بودند؟

حسن بعداز عملیات آزادسازی خرمشهر بهدلیل شرایط
نامناسب بهداشتی و گرمای زیاد جنوب دچار حصبه شد.
به مشهد برگشت ،درمان شد و دوباره رفت .غیرمنتظره
و تلفنی از شهادتش باخبر شدم .هنگامیکه پیکرش
را برای وداع و تشییع به مشهد آوردند ،باالی سرش رفتم
و با او درددل کــردم .همین که بلند شدم ،شهید حدود
30سانتیمتر نیمخیز شد .مردم گفتند او زنده است .اما
بعداز بررسی هیچ عالئمی از حیات در بدنش دیده نشد.
همان زمان در اطالعیههایی در میدان شهدا درج شد
«شهیدیبرایمادرشنیمخیزشد».
به فاصله بین امید و ناامیدی فکر میکنم .در دقایقی که
مادر به زندگی دوباره پسر دلخوش شد ،چندهزار مرتبه
لحظه تولد و راهرفتن و در آغوش کشیدنش را مرور کرده
است ؟

چرا هرگز خانواده رمارم از آن روزها و شهدایشان
حرفی نزدند؟ چرا این خاطرات را با مردم قسمت
نکردید؟

عکس :مهر

بهطورکلی ،افراد از نظر وابستگی به دو گروه
تقسیم میشوند .گروه اول ،افرادی هستند که
شخصیت وابسته دارند؛ این گروه با راهکارهای
مشاورهایچنداندرمانشدنینیستند.درمقابل
افرادی قرار دارند که شخصیتشان بهطور کامل
رشد پیدا نکرده است و برای رتقوفتق امورشان به
دیگران وابسته هستند .گاهی مادر به فرزندش
وابسته است ،اما به نظر میرسد که این فرزند است
که نمیتواند بدون مادر ،کاری انجام بدهد .اگر در
پرسش خــود بیان مـیکــردیــد کــه همسرتان
تکفرزند یا پسر اول خانواده است یا خیر ،بهتر
میتوانستم راهنماییتان کنم .درهرحال شما
بایداینوابستگیراازسمتمادرکمکنیدواینکار
به مدیریت شما برمیگردد .با مادرشوهرتان
صحبت کنید و به او بگویید که وابستگی همسرتان
حتی در محیط کار سبب مشکالتی برای او شده
است .از او بخواهید اجــازه بدهد همسرتان در
حوزههایی خــودش تصمیم بگیرد.همچنین
میتوانید او را با مردانی که اعتما دبهنفس یا
روابط عمومی خوبی دارند ،آشنا کنید .رفتوآمد با
چنین افــرادی بهطور غیرمستقیم بر رفتارهای
همسرتانتأثیرخواهدگذاشت.

تناقصهاییکهاینروزهامیبینیدباعثنشده
دلتانبلرزد وبگویید ای کاش پسرهای من همزنده
بودند؟

عکس :ساناز صفایی /شهرآرا

در یادداشتهای قبل درباره فضای مجازی،
آسیبها ،مزایا ،معایب و مشکالت شخصیتی
و فردی اجتماعی کاربران اینترنتی صحبت
کردیم .در ایــن یادداشتها قصد داشتیم
تلنگری بزنیم تا یادمان نرود آنچه غیرحقیقی
اســـت ،م ـیتــوانــد ضــرب ـههــا و صــدمـههــای
جــبــراننــاپــذیــری بــر پیکره زنــدگــی فــردی،
خانوادگی و اجتماعی ما وارد کند .این هفته
میخواهیم موضوع شیو ههای پیشگیری یا
درمــان آسیبهای ناشی از استفاده نابجا از
فضای سایبری را به پایان ببریم .همانطورکه
قبال گفتم اساس آسیبهای فضای مجازی بر
چند نکته مهم استوار است که در درمان باید
به این نکات توجه و آنها را برطرف کرد .اول
اینکه فضای مجازی اطالعاتی ناقص دراختیار
ما میگذارد .پس بهتر است والدین و جوانان
اطالعات کاملتر را پژوهش کنند ،سپس آنها
را به کار ببندند و این نکته ساده بسیار حائز
اهمیت است .دوم اینکه اغلب بهطور شایع از
فضای مجازی بهعنوان پناهگاهی برای ابراز
احساسات یا تعادل هیجانی عاطفی استفاده
میشود .بیاییم طوری فضای فیزیکی و واقعی
و البته عاطفی مناسب را در خانواده برقرار کنیم
انگیزه فرزند یا همسرمان در استفاده از اینترنت
به حداقل برسد .سوم اینکه برای استفاده بیش
از حد و بیهدف از اینترنت چــارهای جدی
بیندیشیم .اعتیاد اینترنتی با انواع دیگر اعتیاد
فرق چندانی ندارد و نیازمند درمان جدی است.
چهارم اینکه اگر فرد استفادهکننده مشکالت
شخصیتی خــاص دارد ،حتما بــه مــشــاور و
روانشناس مراجعه و ابتدا مشکل را درمان کند،
زیرا این اختالل میتواند زمینهساز اصل اعتیاد
اینترنتی باشد .نکته آخر اینکه برای فرزندان
و خانواده ،چارچوبی مشخص و تعریفشده
و منطقی در اســتــفــاده از فــضــای مجازی
درنظربگیریم.
*روانشناس و مشاور

حمیده وحیدی :سرزده توی فضای مجازی گم میشوم.
تمام تالشم از چندین و چند مرتبه جستوجوی نام
شهیدان حسن و علیرضا رمــارم ،به پیداکردن تعدادی
عکس قدیمی و تاریخ نصفه ختم میشود .سال شهادت
دقیقا مشخص است ،اما روز و ماه تولد هیچیک ثبت نشده
است؛ گویی فضای مجازی هم از وقتی شانهاش به شانه
آدمها خورده و از صفحه مانیتور به گوشی تلفن همراه
نقلمکان کرده ،فراموشکاری را یاد گرفته است! با یک
حساب سرانگشتی میفهمم علیرضا رمارم ،اگر بین ما
بود در سال 97میتوانست تولد پنجاهسالگیاش را جشن
بگیرد و حسن رمارم مرز پنجاهوسهسالگی را رد کرده بود.
برادربزرگترچهارشانهاستوسبیلقیطانیدههشصتی،
قیافهاش را مردانهتر کرده است ،اما علیرضا هنوز شیطنت
نوجوانی را توی نگاهش دارد و چشمهایش میخندد
و معصومیت و مهربانی توی نگاهش چشمک میزند.
لباس چهارخانه ریز به تن دارد که توی عکس سیاه و سفید
نمیفهمم چه رنگی است .حاال قرار است با داشتن دو
تصویر و دو تاریخ نصف هونیمه و دو اسم ،بهسراغ خانوادهای
برویم که هر دو چشم و دلشان را قربانی راه نوادگان
ابراهیم(ع) کــردهانــد ،آن هم درســت در سیوسومین
سالگردشهادتعلیرضارمارم.
بوی نان تنوری ،زودتر از شمردن پال کها ،منزل شهیدان
رمارم را نشان میدهد .نانوایی پایین خانه ،حکم تأیید
نشانی را دارد .قرصهای گرد خمیر را توی دستان شاطر
میبینم و نان تازه هر بار توسط یکی از اهالی محل از زیر
تابلوی آبیرنگ «شهیدان رمارم» میگذرد .یک طبقه روی
نانوایی ساخته شده است .سادگی پردههای توری سفید
قبل ازورود ،روزگار بیآالیش ساکنانش را خبر میدهد.
پلهها را یکییکی باال میروم .تروتمیزی راهرو به چشم
میآید .گویی عید چندروزی زودتر به این خانه آمده است.
گلدانهای ریز و درشت شمعدانی و اطلسی ،برگانجیری
و عبایی ،از همان پشت در ورودی هال ،سر صحبت را با آدم
باز میکنند .دوربین عکاس ،از کیفش بیرون میآید .یکی
از گلها قد بلندی کرده و سایهاش را روی همه انداخته
است.
چیزی نمیگذرد که چهره مادر شهید ،از پشت انبوه
گلدا نهای سبز نمایان میشود .شبیه علیرضاست.
نمیدانم سیوسه ســال پیش ،وقتی پسر با مــادرش
خداحافظی کرد و رفــت ،چهره مــادر به همین انــدازه
شکسته بــود یا نــه؟ ســام و احوالپرسیمان تکراری
نیست .گلدانهای شمعدانی و اطلسی کار خودشان را
کردهاند و خیلی زودتر از هر تعارفی ،ما را با هم صمیمی
میکنند .حرفمان بعد از سالم به گلها ختم میشود و
از بهار تازهرسیده به این خانه میگوییم .میز مستطیلی
چهارمتری ،زیر گلدانها قرار دارد و دلکندن از بوی
خوششان،کارچندانآسانینیست.
د لدل میکنم تا توی همان اتاق ورودی بنشینم ،اما
مهماننوازی مــادر ،حکمی دیگر میدهد .اتاق بغلی
مهمانخانهاست.عکسهایشهیدانرمارم،همانهایی
توجویگوگلدیدهام،بهدیوارنصباند.
کهقبلتردرجس 
با هر قدمی که در اتاق برمیدارم ،چشمهای علیرضا را
میبینمکهانگارآمدنمانرادنبالمیکند.
نمیدانمچراجملهاولهمیشهبرایمبینصحبتازسردی
و گرمی آب و هوا گم میشود .انگار میخواهم از آب و خاک
و خورشید و باران کمک بگیرم و چیزی بپرسم تا مبادا دل
مادری بعداز 30سال بشکند .باالخره اولین جمله توی
یکلحظهبینتمامتعارفاتبهزبانمجاریمیشود.
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آمبوالنسهادرمسیرسبزدرپایگاهترافیکیحضوردارد.
از شهروندان هم میخواهیم در این روزهای شلوغ آخر
سال،بهآمبوالنسهاوبازکردنمسیربیشترتوجهکنند.

سوختهآتشبازی

در یک مراسم آتشبازی ،اولین مشکلی که ممکن است
پیش بیاید ،سوختگی است .سوختگی دراثر بوتههای
خشک خیلی شدید نیست ،اما در چهارشنبهسوری
این سالها از انواع مواد محترقه استفاده میشود که
یخوبشدنینیست.طبق
سوختگیناشیازآنبهآسان 
آمارها ،حادثهدیدگان در چهارشنبهسوری سال گذشته
یدرجه یک و سطحی شدند
بیش از همه ،دچار سوختگ 
و پساز آن سوختگی درجه ،۲پارگی ،زخم و خراشیدگی
و سوختگیدرجه ۳که شدیدترین نوع سوختگی است،
قــرار دارد .دکتر هوتن علوی ،فو قتخصص جراحی
پالستیک ،ترمیمی و سوختگی و عضو هیئتعلمی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشــاره به اینکه در

چهارشنبه آخر سال ،بیشتر مصدومان دچار سوختگی
با درجه و سطحهای مختلف میشوند ،میگوید :در این
روز با دو دسته از افراد روبهرو هستیم؛ گروهی که با آتش
دچار مصدومیت شدهاند و گروه دوم ،افرادی که با مواد
محترقهمانندترقهوموادمنفجرهآسیبدیدهاند.
وی به افــرادی که با آتش دچار مصدومیت میشوند،
توصیهمیکند:اینافرادنبایدبههیچعنوانبدوندیاروی
زمین غلت بزنند ،زیرا به این صورت اکسیژن بیشتری به
آتش میرسد؛ فرد باید روی زمین دراز بکشد و اطرافیان
با پتو یا کت ،آتش را مهار کنند و مصدوم را به بیمارستان یا
مراکز درمانی برسانند .مطالعهها نشان داده است
درصورتیکه سوختگی سطحی باشد ،سردکردن محل
زخم به مدت 15دقیقه میتواند از عمیقشدن زخم
پیشگیریکند.
دکتر علوی با اشارهبه اینکه گروهی دیگر از مصدومان
با مــواد محترقه دچــار آسیبهای شدید میشوند،
میافزاید :اگر فرد حادثهدیده عالو هبر سوختگی

دچار تغییر صدا شود و تنفس منظمی نداشته باشد،
سطح هوشیار یاش پایین آمده است و آسیبهای
دیگری مانند شکستکی هم دارد و نباید مصدوم را از
محل حادثه جابهجا کرد .نکته دوم این است که تالش
نکنید لبا سهای چسبیده به بدن فرد را جدا کنید و
بگذارید به همان حالت بماند .تنها اقدام ،این است
که محل سوختگی را با ملحفه تمیز یا گاز بپوشانید.
درصورتیکه سطح و عمق سوختگی زیاد باشد ،نباید
آن را با آب سرد کرد؛ زیرا حفظ دما برای این افراد بسیار
مهم است.
وی دربــاره عــوارض سوختگی با مــواد محترقه بیان
میکند :سوختگی ناشی از بــازی با مــواد محترقه
خطرناک در چهارشنبهسوری دارای دو نوع عوارض
است .برخی از آنها عوارض زودرس هستند و برخی
در درازمــدت برای افــراد مشکل ایجاد میکنند .قطع
عضو بدن ،از عوارض زودرس سوختگیهاست .عفونت
ثانویه در محل زخم که ناشیاز سوختگی است ،عارضه

چهارشنبهسوری که یکی از سنتهای ایرانیان باستان
است ،در سالهای اخیر به دردسری ملی تبدیل شده
است ،چراکه نهتنها اصول اولیه و اهداف سنتی آن حفظ
نمیشود ،بلکه با استفاده از وسایل آتشزای مخرب،
صدمات و آسیبهای فراوانی به خانوادهها و دولت
تحمیل میکند .د راینراستا برخی از کارخانههای
داخلی اقدام به تولید انواع مواد جرقهای کردهاند که
تنها نور تولید میکند ،بدون اینکه صدا داشته باشد یا
به فردی آسیب برساند .جمشید واثق ،یکی از عوامل
توزیع و فروش مواد جرقهای ،که بیش از 10سال است
مواد آتشبازی بدون خطر را به جوانان و نوجوانان ارائه
میکند،میگوید:چهارشنبهسوری،یکیازسنتهایی
اســت که سالها در کشورمان اجــرا شــده اســت .در
سالهای اخیر که مواد محترقه خطرناک وارد بازار شده،
این سنت هم تحت تأثیر قرار گرفته است .ازاینرو تصمیم
گرفتیم موادی محترقهای دراختیار عالقهمندان قرار
بدهیمکهبهآنهاآسیبینرساند.
وی میافزاید :هیچیک از مواد آتشبازی و جرقهای که
ما و همکارانمان به فروش میرسانیم ،خطری ندارند و
در کارخانههای داخلی تولید میشوند .ما راه و روش
استفاده از آنها را آموزش میدهیم و قیمتش هم از هزار
تا400هزارتومانمتغیراست.
وی ادامه میدهد :نصیحت و هشدار نمیتواند برای
جوانان کارساز باشد؛ آنها دوست دارند هیجان و انرژی
خود را تخلیه کنند .بهتر است که مسئوالن ،مکانهایی
برای آتشبازی ایمن فراهم کنند تا جوانان به تخلیه
انرژیخودبپردازند.

