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شهروند|  یکی دو روز مانــده به بهار، شهر شلوغ 
می شد؛ پارک بزرگ شهر را صدای ترانه های ُکردی، پُر 
می کرد. لباس های رنگ به رنگ زنان و مردان می گفت 
بهار آمده. موسیقی و رنگ و رقص های گروهی محلی 
فریاد می زد، عید شده. هر سال، آخرهای زمستان که 
می شد، کرمانشاه، حتی دورافتاده ترین روستاهایش 
هم مثل هــر جای دیگر، بوی عیــد می گرفت، بوی 
خرید ســفره هفت سین؛ ســبزه و ماهی و سنبل و 
ســمنو و .... جرینگ جرینگ صدا می داد لباس ها و 
شــال های زنان و دختران به تکان پولک ها. خانه ها 
بوی نویی می گرفت، بوی تمیزی. فرش ها از پشت بام 
آویخته می شد، پرده ها کنار می رفت، شیشه ها را برق 

می گرفت. 
زنان و مردان هنــوز در صف هــا منتظرند؛ صف 
دستشــویی، صف حمام، صف نانوایی، صف ورودی 
فالن ســازمان و فالن ارگان و فالن نهاد، تا وسایلی 
بگیرند، مثل مواد غذایی یا آب و بخاری جدیدی که 
جایگزین بخاری سوخته قبلی شود، در صف وامی که 
معلوم نیست داده می شود، داده نمی شود. دست زنان 
کبود است، از آب ســردی که هر روز روی ظرف های 
کثیف و لباس هــای کثیف می ریزند و می ســایند. 
دلشان هم کبود است، مثل دست ها، مثل صورت ها. 
از رنجی که می کشند، از خانه هایی که دیگر نیست، 
از زندگی هایی که به باد رفت و خیلی از آدم هایش را 
برده. هنوز خیلی ها رخت عزا به تن دارند، رسمشان 
است، یک سال سیاهپوشند در غم از دست دادن عزیز. 
نه عید دارند، نه سفره هفت سینی، نه ماهی و سبزه 
و سمنویی. نه عیدی، نه خانه تکانی. خانه تکانی هم 
باشد، مگر چه دارند که بتکانند، چه رختی، چه فرشی. 
لباس ها همان لباس های چند ماه پیش هستند که 
هر بار شسته می شوند و دوباره به تن می روند. زندگی 

همان است که از چهار ماه، روی دیگری نشانشان داد.

چهار ماه پیش که زلزله آمد و اهالی کرمانشــاه را 
آواره کرد، هیچ کس تصور نمی کرد، آنها همین مردم 
زلزله زده کرمانشاه، قرار است سفره هفت سین شان 
را در چادرها یا کانکس هایی که حاال خانه شان شده، 
پهن کنند، روی فرشی که کهنه است و به زحمت از 
زیر آوار زلزله بیرون آمده. زلزله زده های کرمانشــاه، 
هنوز در حسرتند، در حسرت روزهای رفته. از محمد 
سهرابی می پرسم، حالتان چطور است، حال وهوای 
عید؟ پاسخ می دهد: »خواهرم، عید کجا بود، ما عید 
نداریم که.« از اهالی ســرپل ذهاب است که حاال دو 
ماهی می شود از چادر به کانکس نقل مکان کرده، با زن 
و سه فرزندش. خانه اش روی زمینی که مسکن مهر 
از آن باال رفته بود، خراب شد، مثل خیلی های دیگر، 

همسایه ها و هم محلی هایش. 
حاال کانکس های ســفید که در مقابل 5 میلیون 
تومان وام اســکان موقت بــه آنها داده شــد، خانه 
جدیدشان اســت که همان چند تکه وسیله ای که 
چند روز بعد از زلزله، در فضای سبز خیابان، پهن شده 
بود هم در آن جایش نمی شود. سهرابی می گوید که 
کارگرها چند روزی است دســت از کار کشیده اند، 
کارگرانی که روی ساختمان های مسکن مهر کار  و 
دیوارها را خراب می کردند تا بلکه بعدا، آن جا را دوباره 
بسازند، چه موقعش را خدا می داند: »شهر مدیریتی 
نــدارد.« چهار ماه از زلزله 7.3 ریشــتری شــامگاه 
بیســت ویکم آبان می گذرد و انگار همین دیروز بود 
که ویرانی آمد و سرپل ذهاب را تکان داد و روستاهای 
زیادی را ویران کرد. شهر کرمانشاه لرزش را احساس 
کرد، امــا خرابی اش را شــهرهایی 150کیلومتر آن 

طرف تر به چشــم دیدند. جاهایی مثل روستاهای 
کوییک که با خاک یکسان شــدند و مناطقی مثل 
سرپل ذهاب که خیلی از محله هایش، زیر و رو شد و 
ویرانی را به ثالث باباجانی و ازگله و روانسر و جوانرود 

و... هم رساند.
همین چند روز پیش، برای ساکنان قبلی مسکن 
مهر، پیامکی آمد، از بانک مسکن که نسبت به پرداخت 
قسط هشــدار داده بود، اهالی، دست و پایشان را گم 
کردند، وقت قسط دادن نبود، قسط خانه های ویران 
شده. سهرابی می گوید چند ســاعت بعدش، بانک 
مسکن دوباره پیام داد که »معذرت می خواهیم. فعال 
نیازی به پرداخت نیست.« سهرابی شوکه شده بود: 
»ما هیچ پولی نداریم، یک ریال هم نداریم، خیلی ها 
بعد از زلزله کارشان را از دســت دادند، فقط آنها که 
کارمند بودند سرکارشان برگشتند، یک عده ای هم که 
کارگر بودند، االن مشغول به کارهایی هستند، اما اغلب 
زلزله زده ها بیکارنــد. از آن طرف هم قرار بود به ما وام 
داده شود، اما هنوز خبری از وام نیست. من ندیدم به 
کسی پولی داده شود، 5 میلیون تومان بود که قرار بود 
برای اسکان موقت پرداخت شود، اما وقتی کانکس ها را 

دادند، دیگر آن 5 میلیون تومان تعلق نگرفت.« 
همه گرفتارند، زلزله زده ها، نه بوی عید را می شنوند و 

نه در انتظارش هستند: »همه در فکر بدبختی هایشان 
هســتند، فکر آب گرم، فکر گرمای  سال دیگر، فکر 

خانه هایی که معلوم نیست چه 
موقع تعمیر می شــوند.« شهر 
تمیز نیست، شهرداری زباله ها 
را خوب جمــع نمی کند، حمام 
و دستشــویی ها درســت کار 
نمی کنــد، یک روز باز اســت و 
یک روز بسته. اهالی گالیه زیاد 
دارند: »بچه ها شپش گرفته اند، 
آب برای شست وشو و حمام گرم 
نیست، خیلی ها دیربه دیر حمام 
می رونــد، چاره ای هــم ندارند. 

کسی به فکرشان نیست.«
اهالی سرپل ذهاب می گویند 
که شهرشــان حال وهوای عید 
ندارد، ُکردهــا از یک هفته قبل 
از عید، شادیشان برای رسیدن 

بهار را شروع می کردند، رقص محلی داشتند، ساز و 
آواز داشتند، لباس های رنگی به تن می کردند، شهر 
پر گردشگر می شد، شــهر رنگ ورویی پیدا می کرد، 
حاال چه؟ ســوت و کور اســت. نظری، یکی از اهالی 

زلزله زده سرپل ذهاب اســت که آوارگی او را به شهر 
کرمانشاه کشانده: »شهر خاموش است، پارک بزرگ 
شــهر که قبال جایی برای تجمع 
مردم و شادیشــان بود، حاال پر از 
کانکس اســت، اگر جای سوزن 
انداختن باشــد، همــان جا یک 
کانکس از روی زمیــن باال آمده. 
فاضالب سرویس های بهداشتی 
وارد رودخانه می شود و چند ماه 
دیگر، فاجعه ای محیط زیستی رقم 
می خــورد. بیماری ها هم زیادند، 
مردم االن گرفتار سالک شده اند.« 
نظــری می گوید که مســئوالن 
شــهری برای نــوروز برنامه ای 
ندارند، شــهر آذین بندی نشده، 
هیــچ چیز بوی عیــد نمی دهد، 
مــردم خموده اند، خســته اند، 
چیــن صورت شــان عمیق تــر 
شده، چشم هایشان خسته اســت و دست هایشان 

پوسته پوسته از سرماست.
خانه نظری هم خراب شده، آن قدر که فقط سقفش 
مانده و در گروه خانه های تعمیری نوع یک قرار گرفته، 

تاکنون اما خبری از ساخت وساز نیست، آنها مستاجر 
هستند و براساس نظر استانداری کرمانشاه، تعمیر 
خانه مســتاجران با مالکان اســت. نظری می گوید 
که تعداد مستاجران در ســرپل ذهاب باالست و در 
برنامه اســتانداری به این گروه تنهــا وام 5 میلیون 
تومانی بالعوض تعلق می گیرد و خبر خوبی که او و 
زلزله زده ها را خوشــحال کرده، تعلق گرفتن عیدی 

200 هزار تومانی به 30 هزار خانواده زلزله زده است. 
روند ســاخت خانه ها کند اســت و به تابســتان 
نمی رسد، گرمای سرپل ذهاب خیلی زودتر از جاهای 
دیگر شــروع می شود، تابســتانش گرم نیست، داغ 
اســت و خدا می داند در دمــای 45درجه ای خرداد، 
وضع بهداشــتی مردم چه خواهد شد. با این همه اما 
نظری که یکــی از فعاالن اجتماعی ســرپل ذهاب 
است، می گوید که سازمان های مردم نهاد، برنامه های 

نوروزی برای اهالی زلزله زده در نظر گرفته اند. 

فرزاد نســیمی پور، مســئول کمیسیون فعاالن 
غیردولتی اســت که از چند و چــون کارهایی که 
قرار است در عید برای اهالی زلزله زده سرپل ذهاب 
انجام شــود، خبر دارد و به »شــهروند« می گوید 
که برنامه های نوروزی امســال، در این شهرستان 
دو بخش دارد، یکی برنامه های همیشــگی دولت 
است که هر ســاله انجام می شود، مثل استقبال از 
مسافران نوروزی و ... بخش دوم هم مربوط می شود 
به برنامه هایی که بعد از زلزله در نظر گرفته شــده: 
»در آســتانه نوروز یک کمیته مردمــی نوروز در 
سرپل ذهاب تشکیل شــد، این کمیته متشکل از 
اعضای سازمان های غیردولتی و نماینده سمن ها 
و خیران اســت، حتی نماینده هنرمندان و اداره ها 
هم از اعضــای این کمیته هســتند.« کودکان در 
اولویت فعالیت این سمن ها هســتند، شعارشان 
هم »با کودکان تا بهار« اســت و قرار بر این شده تا 
پوشاک و کفش میان کودکان زلزله زده توزیع شود 
که به گفته نسیمی پور، برخی از این کاالها توزیع 
شــده و برخی هم درحال تهیه شدن است: »عالوه 
بر این اقدامات قرار است یک سلسله فعالیت های 
فرهنگی و هنری هم در این شهرســتان برپا شود، 
اجرای جشــنواره موســیقی ســنتی و عشایری 
و همچنیــن برگــزاری غرفه هایی بــرای نمایش 
مستندهای زلزله و برنامه های شاد برای کودکان 
با دعوت از هنرمندان ملی، در گروه این فعالیت قرار 
می گیرد.« نسیمی پور، یکی از اعضای این کمیته و 
فعال مدنی است و می گوید که کمیسیون فعاالن 
غیردولتی، در فرمانداری ســرپل ذهاب شــکل 
گرفته، اما در تالش اســت تا از هر گونه وابستگی 
دولتی دور باشــد: »بعد از زلزله مــا تالش کردیم 
سازمان های مردم نهادی که پس از این اتفاق برای 
کمک به زلزله زده ها وارد کار شــدند را جمع کنیم 
و هر هفته برای تبادل نظر و فعال ســازی سمن ها، 
جلسه هایی برگزار می کردیم.« فرمانداری سرپل 
ذهاب برای عیــد برنامه هایی دارد، یکــی از آنها 
برپایی نوروزگاه در ورودی ســرپل ذهاب اســت؛ 
زمینی به وســعت 2 هزار متر که غرفه های فراوانی 
دارد و برنامه هــای هنری و فرهنگــی در آن اجرا 

می شود. 
عید که می شود، بهار که می آید، سرپل ذهاب، پر 
از گردشگر می شد، دیدنی های کرمانشاه فراوان است، 
آبشار پیران و نقش برجسته آنوبانی نی، تنها بخشی از 
این دیدنی هاست که هر سال، گردشگران زیادی را به 
خود می بیند، حاال چند روز مانده به عید، نسیمی پور 

می گوید که پیش بینی می شود بعد از زلزله، خیلی ها 
تمایل داشته باشند برای سفر به این استان و به طور 
مشــخص به مناطق زلزله زده بیایند، از آن طرف هم 
برخی معتقدند به دلیل زلزله، شــمار گردشگران به 
این مناطق کم شود، با این همه مسئوالن کرمانشاه بر 
این نظرند که نوروز امسال، گردشگران بیشتری وارد 

استان شوند. 

جمعیت امام علی)ع( قرار اســت عید امســال در 
کنار زلزله زده های کرمانشاه باشد، برایشان اتوبوس 
شادی بیاورد، بسته های نوروزی میانشان توزیع کند 
و کالس های آموزشی برگزار کند. جعفر دانش پرور، 
نماینده جمعیت امام علی)ع( در کرمانشاه است و از 
فعالیت های اعضای این جمعیت در مناطق زلزله زده 
کرمانشاه به »شــهروند« می گوید: »برای شب عید 
خانواده های ســرپل ذهاب تا ثــالث باباجانی، 700 
کیسه در نظر گرفته شــده که با اولویت خانواده های 
آسیب دیده و کم برخوردار توزیع می شود، همچنین 
قرار اســت کارناوال شــادی راه اندازی شود که برای 
زلزله زده ها برنامه های شــادی اجرا کنــد.« داخل 
کیســه ها، برنج، روغن، رب گوجه فرنگی، ماکارونی، 
آجیل، تنقالت شــب عید و مواد غذایی دیگر است 
که بین 700 خانواده نیازمند ســرپل ذهاب تا ثالث 
باباجانی توزیع می شود. به گفته دانش پرور، این مناطق 
شرایط بحرانی تری نسبت به مکان های زلزله زده دیگر 
کرمانشاه دارند. به همین دلیل در اولویت کمک ها قرار 
گرفتند. گروه هدف کارناوال های شــادی، کودکان 
هستند، اتوبوس هایی که از ســرپل ذهاب شروع به 
حرکت می کنند و به ثالث می رسند و در تمام مسیر 
برای کودکان، موسیقی پخش می کنند و برنامه های 
شاد اجرا می کنند. توزیع هدیه هم در برنامه های این 

کارناوال قرار می گیرد.
پیش از این کالس های آموزشی و هنری برای اهالی 
زلزله زده در نظر گرفته شده بود و از روز جمعه، کانکس 
خیاطی هم به آن اضافه شد: »ما پایگاه هایی متشکل 
از چند کانکس در کنار هم داریم که شــب عید، این 
کانکس ها فعال خواهند شد. از آن طرف هم قرار است 
ساخت مجتمع چند منظور در ســرپل ذهاب آغاز 
شود تا مجموعه ای با هدف توانمندسازی مادران در 

راستای اشتغال و آموزش کودکان شکل بگیرد.«
اما این تمام اقداماتی نیســت کــه جمعیت امام 
علی)ع( برای زلزله زده های کرمانشاه دارد. راه اندازی 
پایگاه فروش محصوالت صنایع دستی خانواده های 
زلزله زده هــم از دیگر برنامه هاســت. پایگاهی که 
محصوالت دست ســاز اهالی را به نمایش می گذارد 
تا فروخته شــوند. این پایگاه درســت کنار ســفره 
هفت سینی برپا می شود که ورودی شهر سرپل ذهاب 

قرار است پهن شود.
دانش پرور، سال هاست در این منطقه فعال است و 
حاال با گذشت چهار ماه از زلزله می گوید که معضل 
اساســی زلزله زده ها، از زمانی آغاز می شود که فصل 
گرما از راه برســد: »وضع بهداشتی منطقه اورژانسی 
است، خیلی از خانه ها تعمیری هستند و با یک تعمیر 
جزیی می توانند قابل سکونت باشــند، این گروه از 
خانه ها، 50 درصد خانه های شهر را تشکیل می دهند 
و اگر مردم تا قبل از شروع فصل گرما به خانه هایشان 
برنگردند، اوضاع شهر نابسامان خواهد شد.« گزارش 
موارد زیادی از سالک و شپش ازجمله این معضالت 
بهداشتی است که با شــروع گرما به مواردش افزوده 
می شود: »خدا نکند وبا بیاید که اگر بیاید، مردم خیلی 

اوضاع بدی پیدا می کنند.«

 »شهروند« از حال وهوای زلزله زده های کرمانشاه و فعالیت سازمان های مردم نهاد
 در شب های عید گزارش می دهد

در انتظار روزهای روشن
   نماینده جمعیت امام علی)ع( در کرمانشاه: 700 کیسه کاالهای ضروری با اولویت خانواده های آسیب دیده توزیع می شود

   مسئول کمیسیون فعاالن غیردولتی : کمیته مردمی نوروز در سرپل ذهاب
 با شعار »با کودکان تا بهار« تشکیل شد

شهروند|  چند سالی اســت که در آستانه عید 
باستانی فارسي زبان، کمپین ها و پویش های متفاوتی 
در ایران ایجاد می شود و معموال هم با استقبال فراوان 
در فضای مجازی و تا اندازه ای زندگی واقعی روبه رو 
می شوند؛ امســال هم از چندین هفته قبل از پایان 
 سال ۹۶، این پویش ها به راه افتادند و در زمینه حفظ 
محیط زیست و سفرهای امن نوروزی هشدار دادند و 
تبلیغ کردند؛ البته بعضی از این چالش ها هیچ گاه با 
همراهی کارشناسان روبه رو نشد و حتی انتقاداتی را 
به هم همراه داشت؛ »نه به سبزه عید« و »نه به ماهی 

قرمز« مثالی از این دست پویش ها است.
 »نه به تصادفات جاده ای«
 به همت داوطلبان هالل

روزانه 43 ایرانــی در جاده ها و بر اثر تصادف جان 
خود را از دســت می دهند و 1۶ برابــر این عدد هم 
مصدوم به جا می ماند؛ این آمار وحشتناک که تلفات 
و خســارات آن دســت کمی از یک جنگ سنگین 
ندارد، هالل احمر و جوانان ایرانی داوطلب را مشتاق 
کرد تا بار دیگر کمپین »نه به تصادفات جاده ای« را 
از ســر گیرند تا در کنار تجربیات سال های گذشته، 
نهایت تالش خود را برای کاهش تصادفات جاده ای 
به کار گیرند. امسال این کمپین حمایت و عضویت 
بسیاری از چهره هاي شناخته  شــده از هنرمندان 
را در کنــار خود دارد. »مهران مدیری« ســفیر این 
کمپین است و بســیاری از بازیگران مطرح سینما 
هم تاکنون به آن پیوسته اند و از همه مهمتر، تا حد 
زیادی هم با استقبال مردم روبه رو شده و در فضای 
مجازی هم مدام تبلیغ می شود. امسال و در مراسم 
افتتاحیــه این کمپیــن، در کنار حضــور مدیران 
سازمان هالل احمر، نمایندگانی از وزارت بهداشت، 
پلیس راهور و همچنین تعدادی از ورزشــکاران و 
هنرمندان ازجمله شهره لرستانی، محمد بحرانی، 
شــراره رخام، محمد لقمانیــان، علیرضا افتخاری، 
ســروش صحت، حســین زرگر و پیمان نصیری 
حضور داشتند اما این نخستین سالی نیست که این 
کمپین فعالیت می کند هر چند که امسال فعالیت 
آن بسیار چشــمگیرتر از ســال های گذشته بوده 

است؛ 18 سال است که این فعالیت صورت می گیرد 
و از ابتدا محور اصلی آن آگاهی بخشی به مردم بوده 
است و در چند  ســال گذشــته ایمنی در راستای 
کاهش تصادفات محور اساسی این طرح شده است. 
نکته بارز دیگری از فعالیت های این کمپین، اعداد و 
اطالعاتی است که آگاهی دقیقی به مردم می دهد. 
آن طور که مدیران هالل در مراسم افتتاح این کمپین 
اعالم کردند و براســاس اعــالم مرکز پژوهش های 
مجلس، 35 تا 50 هزار میلیارد تومان بار اقتصادی و 
اجتماعی تصادفات جاده ای است که حدود هفت تا 

هشت درصد از تولید ناخالص ملی است. نکته دیگر 
عامل تصادفات جاده ای اســت که براســاس اعالم 
پلیس علت ۶0 درصد از این تصادفات عامل انسانی 
است؛ یعنی اگر ما بتوانیم تغییری در رفتار رانندگان 
ایجاد کنیم، یقینا شاهد کاهش تصادفات جاده ای 
خواهیم بود. اگر چه کیفیت پایین برخی خودروهای 
موجود در ایران و همچنین ضعف راهداری بر کسی 
پوشیده نیست اما در این شرایط می توان دست کم 
خطای انســانی را کاهش داد تا از بســیاری از این 
تصادفات جلوگیری شود. نکته آخر این که در آلمان 

میزان تلفات در طول 20  سال از 24 هزار نفر به 3 هزار 
نفر رسید و در راستای این کاهش آمار 700 دستگاه 
مختلف با هم همکاری کردند و در همه این سال ها 

مردم هم اصلی ترین نقش را برعهده داشتند.
 #بی_زباله؛ #از_خودمان_شروع_کنیم

چالشی فراگیر که حاال چند  میلیون عضو دارد و به 
نظر می  آید تأثیر آن در عید امسال و حتی در سال های 
آینده به وضوح آشکار خواهد شد؛ بی زباله. این چالش 
اگر چه ابتدا بین مدیران و هنرمندان دست به دست 
می شد و هر کسی سه چهار نفر از دوستان، همکاران یا 

چهره های شاخص یک حوزه را به آن دعوت می کرد، 
حاال در بین مردم هم جا باز کرده و فضای شبکه های 
مجازی ازجمله اینستاگرام و تلگرام را پرکرده است. 
خبرها به این صورت است که »رضا یزدانی بازیگر و 
خواننده به دعوت میترا حجار به چالش #بی_زباله 
پیوست و بهاره کیان افشــار، محسن تنابنده، رضا 
صادقی و علی اوجی را هم به چالش بی زباله دعوت 
کرد.« یا این که »شــهیندخت موالوردی به دعوت 
کاوه مدنی به چالــش #بی_زباله پیوســت و با 
شــعار #از_خودمان_شــروع_کنیم، معصومه 
ابتکار، ترانه علیدوستی، پروانه سلحشوری و حسن 
قاضی زاده  هاشمی را به این چالش دعوت کرد.« اما 
تمام خبرها به چهره های شناخته شده فرهنگ، هنر 
و سیاست خالصه نمی شود و بســیاری از مدارس 
کشور یا افراد عادی در صفحات خود در شبکه های 
اجتماعی از پیوستن به این چالش نوشته اند. هدف 
این چالش حفظ محیط زیست در سفرهای نوروزی  
و به طورکلی همه روزها اســت. کســی که به این 
چالش می پیوندد، در طبیعت زباله نخواهد ریخت 
و از همــه مهمتر این که در حد توان از کیســه های 
پالستیکی اســتفاده نخواهند کرد. نقطه قوت این 
کمپین فراوانی و گستردگی اعضای آن است که از 
دانش آموزان مدارس دورافتاده ای در اســتان های 
کهگیلویه و بویراحمد و ایالم تا سفیر اکوادر در ایران 
یا برانکو ایوانکویچ، ســرمربی پرسپولیس را شامل 

می شود. 
  بیایید پشت فرمان هوای همدیگر را 

داشته باشیم
هنگام رانندگی هوای همدیگر را داشــته باشیم 
و اخالق عمومی را رعایت کنیم، اشتباهات دیگران 
را ببخشیم و اگر جایی کســی نیاز به کمک داشت 
از او دریغ نکنیم؛ بعید است کســی با این جمالت 
اخالقی ساده مشکل داشته باشد اما هنگام رانندگی، 
رعایت نکــردن همین بدیهیات، چه آســیب های 
جســمی و روحی که ایجاد نمی کند. به  طور ساده 
کمپین »با اخــالق رانندگی کنیــم« که انجمن 
مــددکاری اجتماعی ایران در راه انــدازی آن نقش 

داشته، می خواهد جامعه ایران به این سمت نزدیک 
شود. این کمپین  که امسال چهارمین  سال خود را 
تجربه خواهد کرد، هم در روزهای گذشته با استقبال 
فراوان روبه رو شده که »سیدحسن موسوی چلک« 
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در معرفی آن 
گفته است: »منطق مدیریت ترافیک ایجاد می کند 
که بر روی عامل انسانی به طور ویژه ای تمرکز کنیم. 
آموزش و آگاهی رسانی به رانندگان برای رعایت نکات 
اخالقی که الزاما به بایدها و نبایدهای قانونی مرتبط 
نیستند، نقش محوری در پیشــگیری از تصادفات 
دارد.« موســوی چلک در ادامه با بیان این که شعار 
امسال انجمن مددکاری نیز با موضوع اخالق انتخاب 
شده است، گفت: »این کمپین امسال به دنبال تحقق 
شعار اخالق در رانندگی است. بسیاری از رفتارهای 
مــا در رانندگی ربطی به رعایــت قوانین و مقررات 
رانندگی ندارند، اما رعایت آنها فضایی سالم تر، آرام تر 
و لذت بخش تر در رانندگــی ایجاد می کند. در حال 
حاضر آمار کشته شــدگان تصادفات رانندگی برابر 
سقوط چندین هواپیما در ماه است و ما نباید به راحتی 
از کنار آن رد شویم.« نگاه و نقطه  اثر این چالش، رفتار 
و اخالق عمومی مردم ایران است و به  نظر می آید که 
اگر این پویش بتواند تا اندازه ای رفتار ایرانیان هنگام 
رانندگی را اصالح کند، بار بزرگی از روی دوش این 
جامعه برداشته شود. چالش ها و کمپین ها به همین 
موارد خالصه نمی شــود و کار تا جایی پیش رفته 
که گروهی از مردم خواستند از سبزه، ماهی قرمز و 
حتی سمنو هم استفاده نکنند که البته این چالش با 
انتقاداتی از سوی کارشناسان و مسئوالن روبه رو شد 
و به  نظر می آید با اســتقبال چندانی روبه رو نشدند؛ 
هر چند که همه معتقدند رفتار با سبزه ، ماهی و هر 
فرهنگ نوروزی دیگر باید به شیوه ای همساز با حفظ 
محیط زیست ایران باشد. در هر صورت نوروز می آید و 
روزهای دلنشین دگرگونی طبیعت به پایان خواهند 
رسید و آنچه خواهد ماند، محیط زیست در معرض 
ویرانی ایران و مردمی است که این روزها بیشتر از هر 
زمانی اثر بحران های زیست محیطی را بر روی زندگی 

خود احساس می کند. 

در آستانه  سال جدید، کمپین های زیادی برای امنیت سفرهای نوروزی و حفظ محیط زیست ایجاد شده است 

نوروزی امن، سالی نو، بدون  زباله
»نه به تصادفات جاده ای«، »بی زباله«، »از خودمان شروع کنیم« و»بااخالق رانندگی کنیم« از کمپین هایی اند که برای نوروز 97 راه اندازی شده اند 

 برای کودکان زلزله زده از 
سرپل ذهاب تا ثالث باباجانی 

کارناوال شادی راه اندازی 
می شود

 پایگاه فروش محصوالت 
صنایع دستی خانواده های 

زلزله زده در کنار سفره 
هفت سین برپا می شود

 به مناسبت عید نوروز 
پوشاک و کفش میان کودکان 

زلزله زده توزیع می شود
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