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به پیشواز  سال نو می رویم
عبد الرسول وصال
مدیرمسئول

سال 1395 نیز با تمام خاطرات خوش و ناخوش 
آن، روزهاي آخر خود را می گذراند. به طور قطع از 
نظر طبیعی تفاوت چندانی میــان اول فروردین و 
سی ام اســفند وجود ندارد، ولی به لحاظ قراردادي 
و اعتباري که ما به ایــن دو روز می دهیم، هرکدام 
در دو ســال متفاوت هســتند و این نشانه اي است 
از قدرت قرارداد و مفاهیم اعتباري نزد انســان. ما 
موجوداتی هســتیم که توان نمادســازي داریم و 
فرهنگ ما نیز محصول همین قدرت نمادســازي 
ماســت. در میان نمادهــاي ســنتی و تاریخی ما 
هیچ کدام دیرپاتر و بادوام تر از نوروز نبوده اند. نوروز 
که مقطعی مهم در طبیعت براي عبور از زمســتان 

و سرما و ورود به بهار اســت، همواره مورد احترام 
تمامی اقوام ایرانی بوده است و حتی با آمدن اسالم 
نیز نه تنها این نماد فراموش نشد، بلکه با همراهی و 

حمایت این دین جدید نیز مواجه شد.
براي درك اهمیت نوروز کافی اســت که در یک 
لحظــه تصور کنیم که نــوروز به معنــاي نمادین 
آن وجود نمی داشــت و زندگــی در اول و روزهاى 
بعــد فروردیــن به طور دقیــق ادامــه زندگی در 
روز آخر اســفند و روزهاي پیــش از آن بود. تصور 
چنین فرضی براي یک ایرانــی که با فرهنگ ایران 
بزرگ شده، بسیار ســخت است، چه رسد به اینکه 
بخواهد چنین وضعی را تصدیق کنــد. با توجه به 
اینکه جامعــه ایرانی و تمام کســانی کــه در این 
منطقه از فرهنگ و تمدن ایرانی تأثیر پذیرفته اند، 
به اســتقبال نوروز می روند و ســالی نو را با امید و 
آرزوهایی ارزشــمند براى خودشان و دیگران آغاز 
می کنند و شــور و نشــاط و شــادي را در زندگی 

خود دامن می زنند، بی مناســبت نیســت که چند 
نکته ضروري را بــراى رفتارمــان در این روزهاى 

مسرت بخش با یکدیگر مرور کنیم.
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پــس از آنکه ســهم هزینه هاي خــودرو و 
حمل ونقل در مقایسه با مجموع درآمدهاي 
خانوار کاهش یافــت و تعــداد خانوارهاى 
صاحب خودرو بــه بیش از نیمى از مردم رســید، 
گرایش به سفرهاي سیاحتی نیز روند رو به رشدي 
را تجربه کــرد. کافی اســت که گفته شــود طی 
6 ســال یعنی از  ســال 1387 تا 1393، تعداد نفر 
- ســفرهاي فصل بهار در ایران به نحو بی سابقه اي 
افزایش یافــت و از رقم 31/6 میلیون نفر ســفر به 
174/9 میلیون نفر ســفر با اقامت شــبانه رسید و 
این متفاوت از ســفرهاي بدون اقامت شبانه است 
که آن نیز حدود 60 درصد این رقم می شــود. این 
حجم از ســفر که عموما با خودرو انجام می شــود، 
موجب بروز تصادفــات زیادي اســت هرچند که 

پلیس راه و سایر نیروها در این دوره زمانی یعنی از 
25 اسفند تا 15 فروردین نظارت و کنترل بیشتري 
بر رفت وآمدهاي برون شهري اعمال می کنند، ولی 
تعداد کشته ها و مصدومان ناشــی از تصادفات در 
این ایــام به نحو ملموســی بیش از ســایر مقاطع 
 سال اســت، بنابراین نخستین توصیه این است که 
اقدامی نکنیم که  سال نو براي صدها خانواده ایرانی 
به جاي آنکه منبع شــادي و نشاط باشد، منشأ عزا 
و مصیبت شــود. اینکه در این تعطیالت 20 روزه، 
حدود یک  هزار نفر به دلیل تصادفات کشته و ده ها 
برابر این رقم، مصدوم و معلول می شــوند، شایسته 
روح و فرهنگ نــوروز و آغاز بهار ایرانیان نیســت. 
غم جانکاه ناشــی از این تصادفات لحظه اي و حتی 
میان مدت نیست، بلکه در طول زندگی افراد با آنان 
همراه است، بنابراین وقتی که ده ها  سال شاهد این 
حجم از تلفات ناشی از تصادفات باشیم، نوروز براي 
ده ها هزار خانــواده یادآور و همراه با غم از دســت 

دادن عزیزان شان خواهد بود.
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به نظر می رسد که تب سفرهاي خارجی به 
مرور کمتر شده اســت. گرایش روشنی در 
تجربه زیبایی هاي کشورمان دیده می شود. 
ایران از نظر جغرافیایی بسیار متنوع است و از این 
نظر با همه کشورهاي منطقه تفاوت دارد. طبیعت 
ایران به گونه اي است که در یک نقطه آن باید کولر 
و همزمان در نقطه دیگرش وســایل گرمایشــی 
روشن باشد. اختالف درجه میان مناطق سردسیر 
و گرمســیر آن تــا 50 درجه نیز می رســد. تنوع 
محیط  زیســت و کوه، جنگل، دریا، کویر و بیابان 
و فرهنگ و زبان هاي گوناگون همچنین پوشــاك، 
غذا و صنایع دستی و آثار باســتانی متنوع، امکان 
سیر و ســیاحت و لذت بردن از این همه گوناگونی 
را فراهم کرده است. این سفرها نه تنها موجب لذت 
بردن مسافران و گردشگران می شود، بلکه وحدت 
و یکپارچگی ملی را نیز تقویــت می کند. ولى این 

حجم از ســفر در محدوده زمانى 20 روزه عوارض 
خاص خــود را دارد که باید کوشــید مانــع از این 

عوارض منفى شد یا آن را کاهش داد.
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ســفرهاي نوروزي همیشــه با این خطر 
همراه اســت کــه محیط  زیســت را نیز 
تخریب کنیم. واقعا باعث تأسف است که با 
دستان خود محیطی را تخریب می کنیم که حیات 
و زندگی ما را تأمین می کند. آلوده کردن آب، نهر، 
دریا، جنگل، مرتع و محیط هاي دیگر چون خیابان 
و شهر و... گناهی نابخشــودنی و اقدامی ضد ملی 
است. اگر امسال بتوانیم با خودمان عهد ببندیم که 
نه تنها محیط  زیست و طبیعت سخاوتمند ایران را 
آلوده نکنیم که حتی بکوشیم در پاکیزه کردن آن 

پیشقدم شویم، گام مهمی برداشته ایم. 
اگر همه ســه توصیه را در آغاز فصل بهار رعایت 
کنیم، خدمــت بزرگى بــه خودمــان و جامعه و 

فرهنگ ایران کرده ایم.
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جناب آقاى دکتر جهانگیرى
معاون اول محترم رئیس جمهورى

مصیبت وارده را به جنابعالى تسلیت عرض مى کنیم
و براى شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایى و براى آن 

مرحوم، غفران الهى خواستاریم.
روزنامه شهروند

جناب آقاى دکتر جهانگیرى
معاون اول محترم رئیس جمهورى

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبرى مى خواهد عظیم. خبر 
درگذشت جناب آقاى سیف اهللا شهدادنژاد ما را نیز اندوهگین کرد. ضمن عرض 

تسلیت، براى شما و خانواده محترم تان صبر و شکیبایى و براى آن عزیز
تازه گذشته، غفران و رحمت واسعه الهى را خواستارم.

دکتر سیدامیرمحسن ضیایى، رئیس جمعیت هالل احمر

سمفونى بهار

راهنماى  نوروز 96

در این شــماره که تمام صفحات 
روزنامه را به خود اختصاص داده 

است مى خوانید:
 

  راهنماى سفرهاى ارزان قیمت
  راهنماى سفرهاى گران قیمت

  راهنماى روستاهاى دیدنى ایران
  راهنماى شهرهاى دیدنى ایران

  راهنماى جاذبه هاى مذهبى
  راهنماى جاذبه هــاى طبیعى

و دیدنى پایتخت
  راهنماى کمک هاى امدادگران 

هالل احمر به مسافران
  راهنماى پارك هاى جنگلى

  راهنماى پارك هاى آبى و تفریحى
  راهنماى مکان هاى باستانى ایران

  راهنماى غذاهاى محلى 
  راهنماى بازارهاى خرید

و پیشنهادات اهالى هنر
براى نوروز 96: 

  چه کتاب هایى را حتما بخوانید
  به تماشاى چه فیلم هایى بنشینید

  به کدامیک از کنسرت ها بروید
  کدامیک از آلبوم هاى موسیقى را 

گوش کنید
  کدامیک از تئاترها را از دست ندهید

و 2 نکته مهم :
  در هنگام سفر چگونه باید مراقب 

دزدها بود؟
  مسافران سرگردان چه باید کنند 
و چگونــه از حقــوق قانونى خود

دفاع کنند؟

روزنامه شهروند با یک ویژه نامه پر و پیمان در آخرین 
شماره امسال خود، با شما به استقبال نوروز باستانى و 

بهار سرسبز مى رود
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