
شهروند| هجدهمین کمپیــن »نه به تصادفات 
جــاده ای« با عنــوان بهرفت با حضــور هنرمندان، 
ورزشکاران، مسئوالن لشکری و دولتی روز گذشته 
آغاز به کار کرد. به گزارش »شــهروند« روز گذشته 
این همایش با محور تغییر رفتار در رانندگی در سالن 
همایش های کتابخانه ملی برگزار شد. در این مراسم 
که با استقبال اهالی هنر و ورزش روبه رو شد؛ »علیرضا 
خمســه«، »مهران  مدیری«، »ســروش  صحت«، 
»علیرضا  افتخــاری«، »محمــد بحرانی«، »محمد 
لقمانیان«، »علی کاظمی«، »فرناز امینی«، »شهره 
 لرســتانی« »حســین زرگر«، پیمان نصیری و... به 

کمپین نه به تصادف جاده ای پیوستند. 
مرگ متوسط 43 نفر روزانه در جاده ها

»مســعود حبیبــی«، رئیس 
ســازمان جوانــان در همایش 
کمپیــن »نــه بــه تصادفات« 
به عنوان میزبان مراسم، نخستین 
ســخنران ایــن همایــش بود. 
»حبیبی« در صحبت های خود 
به آمار و ارقام حــوادث جاده ای 
اشــاره و از ضرورت تغییر رفتار 
در حوزه رانندگی صحبت کرد. 
حبیبی در این همایش گفت »با 
تغییر رفتار در جامعه می توانیم 
شاهد کاهش تصادفات باشیم.« 

حبیبی ادامــه داد: »جمعیــت هالل احمر به دلیل 
اهداف بشردوســتانه خود همیشه در خدمت مردم 
و درجهت حفظ ســالمت آنها گام برداشته است.« 
حبیبی طرح ایمنی و سالمت مسافران نوروزی را نیز 
در راستای همین هدف دانست و عنوان کرد: »سال ها 
پیش هنگامی که منابع کافی برای اجرای این طرح 
نداشتیم و تصمیم بر آن شد که این طرح را اجرایی 
نکنیم، جوانان زیادی به ما رجوع و ما را برای اجرای 
این طرح با مشارکت خود راغب کردند. حبیبی اظهار 
کرد: »در چند  ســال اخیر محــور ایمنی به منظور 
کاهش تصادفات جاده ای به عنوان محور اصلی این 
طرح در نظر گرفته شــد.« رئیس ســازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر کشور ادامه داد: »روزانه ۴۳نفر 
در جاده ها بر اثر حوادث ترافیکی کشته می شوند و 
۱۶برابر این آمار مصدوم بر جــای می گذارند.« وی 

تصریح کرد: »طبق آمار مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی ساالنه ۳۵  تا ۵۰ هزار میلیارد تومان 
بار تصادفات جاده ای بر کشور است.« حبیبی گفت: 
»۲۰ درصد زنان سرپرســت خانوار، همسران خود 
را در تصادفات جاده ای از دســت داده اند، همچنین 
۶۰ درصد از کســانی کــه ضایعه نخاعــی دارند، 
تصادفات دچار این مشکل شده اند.« رئیس سازمان 
جوانان جمعیت هالل احمر کشور ادامه داد: »طبق 
تحقیقات پلیس حدود ۶۰ درصد تصادفات جاده ای 
عامل انسانی دارد، درواقع اگر ما بتوانیم تغییر رفتاری 
در مردم جامعه ایجــاد کنیم، کاهش تصادفات را به 
دنبال خواهیم داشــت.« رئیس ســازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر با اشاره به میزان توجه و اهمیتی 
که به سقوط هواپیمای تهران-

یاســوج داده می شــود، گفت: 
مختلف  بخش هــای  همچنان 
کشور درگیر سقوط این هواپیما 
هســتند و حتــی این مســأله 
آنچنان اهمیت دارد که امروز در 
جلسه استیضاح وزیر نیز مطرح 
شد که چون هواپیمای آسمان 
سقوط کرده، شــما را استیضاح 
می کنیم. رئیس سازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر اضافه کرد: با 
این حال، باید توجه کنیم که در 
جاده های ما نیز حــوادث زیادی رخ می دهد و طبق 
آمار پلیس روزانه ۴۳نفر در جاده ها کشته می شوند 
و ۱۶برابر این آمار مصــدوم داریم که ده ها نفر از این 
مصدومان دچار معلولیت های ماندگار می شــوند. 
حبیبی در ادامه عنوان کرد: نکته ای که اهمیت دارد 
این است که براســاس اعالم پلیس علت ۶۰ درصد 
از تصادفات عامل انسانی است، یعنی اگر ما بتوانیم 
تغییری در رفتار رانندگان ایجاد کنیم، یقینا شاهد 
کاهش تصادفات جاده ای خواهیم بود. این تغییر با 
آگاهی دادن، تذکر و اطالع رسانی اتفاق می افتد و این 
کاری است که شما چند  سال است انجام می دهید. 
حبیبی با بیــان این که امیدوارم ایــن رویداد بزرگ 
بشردوستانه هر چه بیشــتر تسری پیدا کند، گفت: 
در آلمان میزان تلفات در طول ۲۰ ســال از ۲۴ هزار 
نفر به ۳هزار نفر رسید و در راستای این کاهش آمار، 

7۰۰ دستگاه مختلف با هم همکاری کردند. ما باید 
جلب همکاری کنیم و پرچمدار این راه؛ هنرمندان، 
قهرمانان و چهره های محبوب کشــور هستند. وی 
در ادامه گفت: با همکاری یونیســف الگویی به نام 
»به رفت« را تهیه کردیم و قرار شــده از مدارس کار 
را آغاز کنیم. در برنامه امســال نیز پروژه  ویژه ای در 
این خصوص داریم و نقــش تک تک ما در تصادفات 
جاده ای بااهمیت است و جوانان هر جایی که حضور 
داشتند توانستند تحول آفرین باشند. یقینا کاهش 
تصادفات جــاده ای می تواند باعــث افزایش رفاه در 

جامعه شود.
جامعه هنری زبان هالل احمر

محمــود محمدی نســب، دبیــرکل جمعیت 
هالل احمــر ســخنران دیگر ایــن مراســم بود. 
محمدی نسب صحبت خود را با قدردانی از جامعه 
هنری و اصحاب رسانه آغاز کرد و گفت: »این مراسم 
فرصتی شــد تا بار دیگر از جامعه هنری تشــکر و 
قدردانی کنم. هالل احمر حرف های گفتنی زیادی 
با مردم دارد که هنرمندان می توانند این حرف ها و 
پیام ها را به جامعه منتقل کنند.« دبیرکل جمعیت 
خطاب به هنرمندان حاضر در مراسم گفت: » زبانش 
را شما بلدید و این برای ما فرصتی بسیار مناسب و 
ارزشمند اســت و از همین رو تشکر می کنم که در 
این مراسم حضور پیدا کردید.« »محمدی نسب« در 
بخش دیگری از  سخنان خود به قدردانی از جوانان 

حاضر در همایش پرداخت.
جوانان هالل احمر؛ فداکارترین جوانان

او خطاب به افراد حاضر در ســالن همایش گفت: 
»جوانان جمعیت هالل احمــر فداکارترین جوانان 
هستند که تعداد آنها در کشور بسیار است. در چهار ماه 
گذشته روزهای بسیار سخت را تجربه کردیم و انواع 
حوادث را در کشور دیدیم، مدیریت حوادث به همت 

همین جوانان هالل احمر صورت گرفت.
اتکا به نیروی داوطلبی

محمدی نسب با بیان این که جمعیت هالل احمر 
به نیروهای داوطلب خود متکی اســت و این افراد 
بدون چشمداشــت فعالیت می کننــد ادامه داد: 
»در ایام نوروز هم این دوســتان در طول ۲۰روز که 
بســیاری از مردم در تعطیالت ســپری می کنند، 
مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.« دبیرکل، 

نقطه قوت جمعیت هالل احمر را جوانان دانست و 
خطاب به آنان گفت: »به همت شما جوانان است که 
می توانیم وارد میدان های مختلف شویم و اگر شما 
کمک نکنید هیچ کدام از کارها به سرانجام نخواهد 
رسید.« محمدی نسب در ادامه گفت: امنیت  راه ها 
یک مسأله جهانی اســت که در کشورهای مختلف 
کم و بیش وجود دارد، اما متاســفانه در کشــور ما 
آمارها بسیار زیاد است هر چند که شیب آن نزولی 
است. فاکتورهای مختلفی در این مسائل نقش دارد 
ازجمله خودروهایی که باید کیفیت شان بهتر شود  
یا پلیس که باید مدیریت بهتری در جاده ها داشته 
باشد. البته در کشورمان شاهد این هستیم که نیروی 
انتظامی و ما همیشه در کنار هم هستیم و آنها بسیار 
زحمت می کشــند. بخش دیگر مربــوط به ایمنی 
جاده هاست و مهمترین بخشی که عامل ۶۰ درصد 
از تصادفات است، مربوط به فرهنگ رانندگی است 
که نیاز به آموزش دارد. شــاید نیاز به ســختگیری 
بیشتر در این حوزه اســت. وی خطاب به جوانانی 
که در طرح نوروزی شــرکت خواهنــد کرد، گفت: 
شما دوســتان مردم را راهنمایی خواهید کرد و از 
شما خواهش می کنم که ویترین و نماینده آنچه در 
جمعیت هالل احمر می گذرد، باشید. خواهش من 
از شما این است که در بیش از ۱۰۰۰ نقطه از کشور 
که حضور دارید با آرامش مســائل را با مردم مطرح 
کنید و امیدوارم که امسال شاهد کاهش چمشگیر 

تصادفات باشیم.
عروسک »لقمه« هم هالل احمری شد

حضور هنرمندان در کمپین نه به تصادف جاده ای 
از نکات قابل توجه این همایش به شــمار می آمد. 
علیرضا خمسه بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون یکی 
از حاضران در این همایش بود. خمســه با قدردانی 
از جوانان جمعیت هالل احمر که این کمپین را هر 
ساله راه اندازی می کنند به دو موضوع اطالع رسانی 
و آموزش در تغییر رفتار در حوزه رانندگی اشــاره 
کرد و گفت: »آموزش، آموزش، آموزش این مسأله 
مهم را جدی بگیرید.« شهره لرستانی، دیگر بازیگر 
تلویزیون نیز در این مراســم حضور داشــت. او در 
توصیف هالل احمر گفت: »من دوســت دارم برای 
یک بار هم شده لباس هالل احمر را  بر تن کنم.« این 
نخستین جمله شهره لرستانی بازیگر سینما تئاتر و 

تلویزیون در همایش کمپین نه به تصادفات جاده ای 
بود. محمدلقمانیان عروسک گردان صداپیشه نیز در 
این برنامه از هالل احمری شــدن عروسک لقمه در 

آینده نزدیک خبر داد.
مهران مدیری، سفیر کمپین نه به تصادفات 

جاده ای
در میان هنرمندان حاضر، هنرمند غایب »مهران 
مدیری«، به عنوان ســفیر کمپین نــه به تصادفات 
جاده ای انتخاب شــد. »مدیری«، در پیامی صوتی 
ضمن عذرخواهــی از عدم حضــور در همایش، این 
کمپین را یک حرکت ارزشمند عنوان کرد. مدیری از 
همه افراد خواست هم به تبلیغ این کمپین بپردازند 
و هم در این کمپین شــرکت کنند. در این مراســم 
مهران مدیری به عنوان سفیر کمپین »نه به تصادفات 
جاده ای« انتخاب شد و او که در این مراسم نتوانست 

حضور پیدا کنــد، در پیام صوتی حرکــت جوانان 
جمعیت هالل احمــر را باارزش دانســت و در مورد 
کمپین گفت: این کمپین بسیار ارزشمند است و باید 
هم خودمان در آن شــرکت کنیم و هم دیگران را به 
شرکت در آن تشویق کنیم. آمار سوانح بسیار باالست 
و امیدوارم با این حرکت همه مــا بتوانیم این آمار را 
به شــدت کاهش بدهیم. مدیری اضافه کرد: حدود 
۲۰ هزار جوان به صورت داوطلبانه امسال در جاده ها 
به مردم کمک می کنند و این حرکت بسیار باارزشی 
است که آنها در ایام نوروز درحالی که مانند ما می توانند 
کنار خانواده هایشــان باشــند، در جاده ها فعالیت 
می کنند. گفتنی اســت که نمایندگانی از یونیسف، 
وزارت بهداشــت و پلیس راهور حضور داشــتند و 
از 9محصــول فرهنگی ســازمان جوانان جمعیت 

هالل احمر رونمایی شد.

هجدهمین کمپین نه به تصادفات جاده ای با حضور هنرمندان، ورزشکاران، مسئوالن لشکری و دولتی آغاز به کار کرد

همه با هم برای تغییر رفتار در رانندگی 
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سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، عملکرد بانک 
پارسیان در حوزه های اشــتغال زایی، تولید و همچنین 
کمک به بخــش کشــاورزی را مثبت ارزیابــی کرد. به 
گزارش روابط عمومی بانک پارسیان؛رحیم زارع با اشاره 
به عملکرد یک ساله بانک پارســیان، گفت: این بانک در 
میان بانک های خصوصی کشور با ورود به حوزه تسهیالت 
دهی قرض الحســنه کارنامــه مثبتی از خــود به جای 
گذاشته است. ســخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با 
بیان اینکه ورود بانک های خصوصی به امور عام المنفعه 

عایدی چندانی در بر ندارد، افزود: حضور بانک پارســیان 
در این حوزه نشــان از دغدغه مداری و مشــتری مداری 
آن دارد. نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شــورای 
اسالمی، حمایت ویژه از بخش کشاورزی به عنوان حوزه 
استراتژیک کشور با خرید تضمینی گندم در ۲ سال اخیر 
یکی از اقدامات زرین این بانک در راســتای توسعه کشور 
بوده اســت، تصریح کرد: هیچ یک از بانک های خصوصی 
به اندازه این بانک دغدغه رشد کشاورزی کشور به عنوان 

یکی از پایه های توسعه اقتصادی را نداشته است.

زارع با بیان اینکه ورود این بانک در حوزه مشارکت در 
امور تولیدی و صنعتی از دیگــر اقدامات حائز اهمیت آن 
است، افزود: این نوع اقدامات از سوی بانک پارسیان نشان 
می دهد که بانک هــای خصوصی تنها به فکر منافع خود 
نیستند. سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی، با تاکید بر ضرورت تشویق بانک ها و موسسات 
موفق از ســوی بانک مرکزی، گفت: دولت باید با تشویق 
بانک هــای موفق در حوزه اقتصاد کشــور همچون بانک 

پارسیان به ادامه روند فعالیت های آن ها کمک کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: کارنامه موفق بانک پارسیان در سال 96 مثال زدنی است
ویژه

آماده برای خدمت رسانی بی مزد
ابوالفضل امینی  هرندی| دبیر مجمع کشوری کانون های جوانان| 
هجده  سال است که جوانان هالل سرخ بهترین ایام سال را در خدمت هموطنان 
خود هستند. در ایام آغاز  سال و تعطیالت نوروزی که مسافرت ها و گذران وقت 
در کنار خانواده و دید و بازدیدها به باالترین ســطح خود می رســد، آماده باش 
خدمت به خلق بوده و هستیم.امسال هجدهمین طرح ملی ایمنی و سالمت 
مسافرین نوروزی با گردهمایی آموزشی توجیهی کارشناسان و همیاران طرح 
ملی و رابطان خبری استان ها به میزبانی جمعیت هالل احمر استان اصفهان آغاز 
و در ادامه مفاهیم آموزشی در سطح استان ها توسط ساختار شبکه ای متشکل 
از دبیران کانون های دانشجویی و جوانان به افراد منتقل شد و در سراسر کشور 
شاهد نشست های گســترده، تبادل آموزه ها و اســتخراج ایده هاي خالقانه و 
ابتکارات جوانان بودیم تا گلچینی از بهترین ها به اجرا درآید. مانور توانمندی های 
سازمان امدادونجات و سازمان جوانان جمعیت هالل احمر هم پرتوان و پرقدرت 
اجرا شد تا به هموطنان بگویم با تمام امکانات پای کاهش آالم تان ایستاده ایم.روز 

گذشته در کمترین زمان ممکن با تمام توان برنامه فراگیر و بزرگ کمپین ملی 
#نه- به- تصادفات جاده ای در سالن همایش های کتابخانه ملی تهران با حضور 
منتخبان استانی برگزار شــد.همه آمدند تا با حمایت مسئوالن، هنرمندان و 
ورزشکاران بگویند هستیم تا گامی در راستای کاهش تصادفات برداریم و بهترین 
نوروز را پشت سر گذاریم. همگی متحد، یکدل و همصدا آمده ایم تا میثاقی دوباره 
را با هم مرور کنیم و امنیت و آسایش را میهمان دل هموطنان عزیز در ایام نوروز 
کنیم . با بیش از ۱۰۰۰پست ثابت و سیار ایمنی و سالمت مسافرین نوروزی در 
سراسر کشور در هوای با طراوت بهاری ایستاده ایم تا بهار زندگی عزیزانمان خزان 
نشود و با اجرای برنامه های متنوع با رفع خواب آلودگی رانندگان، سفری ایمن 
برایتان رقم بزنیم. بی صبرانه منتظر  بیست وهشتم اسفندماه برای آغاز خدمت 
داوطلبانه خود هستیم و تا چهاردهم فروردین گام به گام در کنارتان خواهیم بود. 
منتظر حضور همه مسافران عزیز در پست های ایمنی و سالمت و پیوستن به 

کمپین ملی #نه- به - تصادفات- جاده ای هستیم. 
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