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روز ملی آتش نشان در ایران
در تقویم ایرانی هفتم مهرماه روزی است برای تقدیر از رشادتهای آتش نشانان که به عنوان روز ملی آتش نشانی
و ایمنی نامگذاری شده است .واژه آتش نشان یا امدادگر واژه مقدس یا اسمی است که همیشه تداعی فرشته نجات
را برای مردم دارد و جامعه اورا مقدس و یک فرشته نجات میدانند.
آتش نشان فردی است که در راستای تحقق اهداف سازمانی یعنی نجات جان و مال انسانها و ثروتهای عمومی
و ملی و ارائه خدمات بشر دوستانه اقدام میکند.در روز  7مهر  1359وقتی که دشمن بعثی به پاالیشگاه آبادان
حمله هوایی کرد ،آتش نشانان منطقه و شهر های اطراف برای مهار آتش به پاالیشگاه رفتند که در حین عملیات
خاموشکردن آتش ،مجدداً هواپیماهای دشمن اقدام به بمباران پاالیشگاه می کنند که منجر به شهادت تعداد
زیادی از آتش نشانان می شود.

است .
تاریخ روز جهانی آتش نشان
چهارمین روز از ماه  mayمیالدی هر سال روز جهانی آتش نشان نامیده شده است ،دلیل نامگذاری این روز جان
باختن چند آتش نشان استرالیایی در جریان آتش سوزی گسترده در استرالیا است.
در سال  ،199۸یک واقعه غم انگیز استرالیا و جهان را ناراحت کرد .آتش نشانان در لینتو ،استرالیا ،یک منطقه
پرجمعیت در ویکتوریا ،در حال مهار آتش سوزی بزرگی بودند و خواستار کمکهای مشترک شدند .این تماس و
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طرح تعیین روز آتش نشانی و ایمنی در سال 1379
توسط ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی کشور
پیشنهاد و توسط شورای عالی انقالب فرهنگی کشور
تائید شد .این روز با هدف ترویج ایمنی و پیشگیری از
حوادث در سطح کشور هم چنین یادآوری حماسه
آفرینی ها و از خود گذشتگی های آتش نشانان میهن
اسالمی در عرصه دفاع مقدس نامگذاری شده است.
ایجاد زمینه های مناسب برای آموزش همگانی مردم در
جهت پیشگیری از بروز حوادث مختلف و حفاظت از
سرمایه های ملی نیز از دیگر اهداف نامگذاری این روز
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درخواست کمک اضطراری ،یک اکیپ آتش نشانی را به صحنه آورد که برای کمک به خاموش کردن شعلههای
آتش فرستاده شدند .هنگامی که این افراد وارد منطقه شدند ،باد ناگهان جهت خود را تغییر داد ،شعلههای آتش
خودروهای حامل آتش نشانان را فرا گرفت و همه آتش نشانان جان باختند.این حادثه ناگوار باعث شد تا از سال
 1999روزی به نام آتش نشانان نامگذاری شود.
نامگذاری روز جهانی آتش نشان به این دلیل است که از آتش نشانان و سختی کار آنها و جان باختگان این
شغل حمایت شود و به شغل پر خطر آنان توجه گردد.جلوگیری از آتش سوزی و لزوم آموزش بیشتر و کاملتر
یکی از اصلیترین جنبههای روز جهانی آتش نشانان است .آتش نشانان و سازمانهای آنها در سرتاسر جهان دائماً
بر جلوگیری از آتش سوزی تأکید میکنند نظیر
مدارس ،جامعه ،در برنامههای عمومی ،مجامع و حتی
خانوادههای خود و  .......امنترین راه حفظ جان آتش
نشان ،آموزش و استفاده از تجهیزات به روز است.

یکی از مهمترین نمادهای روز جهانی آتش نشانان
روبان قرمز و آبی است .این روبان پنج سانتی متر
طول و یک سانتیمتر عرض دارد است که با دو رنگ
مجزا در قسمت باال در هم قرار گرفتهاند.دلیل انتخاب
رنگ قرمز و آبی این است که رنگ قرمز نشان دهندۀ
عنصر آتش و رنگ آبی نشان آب است.
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نماد روز جهانی آتش نشان
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