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احیای دوچرخه سواری بانوان در اصفهان

آغازمرمت آرامگاه خیام در نیشابور

ایجاد مسیرهای خاص و خرید دوچرخه مخصوص بانوان در دستور کار شورای شهر اصفهان قرار دارد
شیما جهان بخش

جملهدوچرخهسواریشرکتکنند.
ëëقانونــی بــرای منــع دوچرخه ســواری
بانواننداریم
«مهدی مقدری» ،سخنگوی شورای شهر
توگو
اصفهــان در ایــن خصــوص در گف 

با «ایران» اظهار داشــت :طبــق ماده «»2
قانون مجازات اســامی ،هر فعل یا ترک
فعلــی که برای آن مجازات تعیین شــده
باشــد ،جــرم محســوب میشــود و هیــچ
قانونیمبنیبرممنوعیتدوچرخهسواری

بانــوان وجود ندارد .وی خاطرنشــان کرد:
رسولزرگرپوراستانداراصفهاننیزچندی
پیش در نشست خبری خود گفته بود که
دوچرخه ســواری بانوان با رعایت قوانین
اشکالی ندارد و آنان میتوانند از دوچرخه

جشن باستانی
«قوچگدار»
در «نیمور» محالت

گــروه ایــران زمین /جشــنی باســتانی
«قوچگــدار» یــا جشــن زایــش کــه هــر
ســال همزمــان بــا اوایل مهرماه در شــهر
باســتانی و تاریخــی «نیــمور» بخــش
مرکزی شهرستان محالت از توابع استان

مرکــزی برگزار میشــد ،امســال به علت
تقــارن با مــاه محــرم ،کمی زودتــر برگزار
میشــود«.مهدی لعلبار» عضو شورای
شــهر نیمور با اشــاره بــه اینکه ایــن آیین
قدمت چندهــزار ســاله دارد ،گفت :پس

از فصــل جفتگیری در اواخر اســفندماه
فصل زاد و ولد میرســد و به همین دلیل
به جهت برکتی که این روز برای دامداران
دارد و منجــر به زاد و ولد و افزایش تعداد
دام در آینــده میشــود ،گلــهداران ایــن

عکس :علی محمدی

سالهایگذشتهبودکهبهدنبالرونمایی
از نمــاد پویش مردمی ترافیک با شــعار
«هوای اصفهــان را داریم» ،سهشــنبهها
تــردد خــودرو در خیابانهــای شــلوغ
اصفهــان چون«چهارباغ» ممنوع شــد
و طرحی با عنوان «سهشــنبههای بدون
خودرو» که هدفش جلب مشارکتهای
مردمی برای کاهش آلودگی هوای کشور
بــود در این اســتان آغاز شــد .این طرح از
ت نهادهای دولتی
همان ابتدا با حمایــ 
مختلــف روبهرو شــد و تشــویقها چنان
بــاال گرفــت کــه مســئوالن اســتانی هــم
بارهــا در این طرح شــرکت کردند،حتی
تصویر«مهــدی جمالــی نژاد» شــهردار
وقت اصفهــان هنگامی که بــا دوچرخه
بــه محل کارش میرفت در رســانههای
مختلف و شــبکههای اجتماعی دســت
ب ه دســت شــد و این امید که میشــود با
ادامه این طرح هم شــهری ســالم و هم
شهروندانی سالم داشته باشیم در دلها
جوانــه زد ،اما نکته جالــب این طرح این
بــود که نیمــی از شــهروندان نمیتوانند
از آن بهــره ببرنــد .ایــن بــار بحثهــا بــر
ســر دوچرخه ســواری زنان بــاال گرفت تا
جایی که بســیاری از رســانهها ریشــه این
محدودیــت را پوشــش زنــان و مســائل
ایــن چنینی مطرح کردنــد .این موضوع
در حالــی مطرح میشــود که بســیاری از
دختــران ما بــا حجاب کامــل در میادین
بینالمللی ورزشی تاکنون موفقیتهای
بیشماری را به دست آوردهاند .باید باور
کنیمکهباداشتنپوششاسالمی،بانوان
میتواننــد درهمه رشــتههای ورزشــی از

ëëسخنگویشورایشهراصفهان:طبقماده«»2قانونمجازاتاسالمی،هرفعلیاترکفعلیکهبرای
آنمجازاتتعیینشدهباشدجرممحسوبمیشودوهیچقانونیمبنیبرممنوعیتدوچرخهسواری
بانوانوجودندارد

نیم نگاه

ëëرسولزرگراستانداراصفهانچندیپیشدرنشستخبریخودگفتهبودکهدوچرخهسواریبانوان
بارعایتقوانیناشکالینداردوآنانمیتوانندازدوچرخهبراحتیاستفادهکنند
ëëباید زمینه را برای اســتفاده همه افراد جامعه از دوچرخه مهیا کنیم تا با ایجاد تحرک ،سالمت افراد
تأمینشود

ëëاگربخواهیمفرهنگاستفادهازدوچرخهرادرهمهشهرهایکشورگسترشدهیمنمیتوانیمبگوییم
نیمیازافرادجامعهکههمانزنانهستندحقاستفادهازدوچرخهراندارند

لزوم توجه به مشکالت پیشوا

عکس :مهر

پیشــــــــوا – خبـــــــرنگار«ایران»/
زیرســاختهای پیشــوا درشــأن یــک
شهرســتان نیســت و ارتقــای ایــن
زیرســاختها نیازمنــد آن اســت که همه
مردم و مسئوالن دست بهدست هم دهند
تا رونق اقتصادی و توسعه در این منطقه
تحقــق یابــد« .محمدکــرم محمــدی»
فرمانــدار پیشــوا در جلســه آغــاز بــه کار
پنجمین دوره شورای اسالمی شهر پیشوا
با تأکید بر اســتفاده از ظرفیتها و رعایت
اولویتها در این شهرســتان گفت :پیشوا
از نظــر زیرســاختها بــا شهرســتانهای
همجــوار فاصله زیــادی دارد .این منطقه
در مقایســه بــا شهرســتانهایی با قدمت
باالتــر ماننــد ورامیــن حداقــل  50ســال
فاصله داشته و نسبت به شهرستانهایی

که همزمان با پیشــوا تبدیل به شهرستان
شدهاند ،به دلیل نزدیکی آنها به پایتخت
و برخورداریشــان از زیرســاختها ،از
اختــاف زیــادی برخــوردار اســت و ایــن

موضــوع ،وظیفه همــه مســئوالن را برای
خدمــت بــه مــردم و رفــع محرومیتهــا
مضاعف میکند .محمدی گفت :بیشــتر
ادارات شهرســتان از فضــای اداری و

ایجاد مرکز بزرگ اشتغال برای معلوالن مازندران

عکس :مهر

ســاری  -حســین خانــی /شــاید اگــر از
بیــکاری بهعنــوان بزرگتریــن معضــل
بیــش از  50هــزار معلــول مازندرانی نام
ببریــم ســخنی بــه گــزاف نگفتهایــم .هر
چند که بر اســاس قانون درصدی از افراد
ایــن جامعه آماری باید در بین فهرســت
مستخدمان دســتگاههای اجرایی باشند،
امــا باال بودن آمار این گروه باعث شــده تا
آنان همواره بــا دغدغه بزرگی به نام پیدا
نکردن کاری مناسب وضعیت جسمانی
خود دست به گریبان باشند.
«محمد» وقتی که  6ماهه بود با تزریق
اشتباهی آمپول پنی سیلین سالمت یکی
از پاهایش را از دست داد .اکنون وارد دهه
چهارم زندگی خود شــده اســت .او دانش
آموخته رشــته ادبیات اســت .ســالها به
دنبــال یافتــن کاری مناســب وضعیــت
جســمانیاش بــود اما نتوانســت توفیقی
در این مهم ب ه دســت آورد .حاال با قرض
کــردن مبلغی یــک وانت بار خریــده و در
کنــار خیابــان ،بــال میفروشــد .خودش
میگوید زندگی به خاطر معلولیت پایش
روی خــوش بــه او نشــان نــداده و اکنــون
نگران اســت ،نگران از اینکه اگر چند سال
دیگــر نتوانســت کار کنــد چه کســی خرج
زندگیاش را بدهد .او مثل هزاران معلول
دیگری که در جای جای این استان سرسبز
زندگی میکنند ،تخصص الزم برای کار در
یــک کارگاه را دارند اما هیچ وقت شــرایط
مناســب اشــتغال برایشــان ایجاد نشــده
است .بســیاری از آنان حتی وامهای خود
اشتغالی از بهزیســتی گرفتهاند اما مبالغ
دریافتی آنقدر ناچیز بود که پول دریافتی
هزینه شــد وتغییری در روند زندگی آنان

ایجاد نکرد .حاال ضــرورت ایجاد مراکزی
بــرای اشــتغال اعضای ایــن گــروه کثیر از
مردم بیش از همیشــه احساس میشود.
در اســتان قزویــن گروهــی از معلــوالن،
مرکــزی به نام «توانا» ایجاد کردهاند که با
گذشــت مدتی بیش از  600نفر از اعضای
جامعه معلوالن بهکار مشــغول شدهاند.
مدیرعامــل این مرکز چنــد روز قبل وقتی
گروهی از اصحاب رسانه مازندران را برای
بازدید از مرکز توانا به اســتان خود دعوت
کرده بود اعالم کرد که در آیندهای نزدیک
قرار اســت چنین مرکزی در مازندران نیز
ایجاد کنند .در این مرکز همه نوع معلول
با محدودیتهای مختلف جســمی اعم
از نابینــا و معلوالن حرکتی در بخشهای
مختلــف در کارگاههایــی مشــغول به کار
هستند.دراینراه،مدیرعاملیککارخانه
بزرگ شوینده که خود نیز معلول حرکتی
اســت و تقریباً بیشــتر زمان زندگــیاش را
روی ویلچر میگذراند با اعضای این مرکز
همــراه شــده و بخشهایی از کار شــرکت
خود را از قبیل بستهبندی اقالم تولید شده

به ایــن توان جویان ســپرده اســت .اکنون
کارکنــان برخــی از بخشهــای ایــن مرکز
چنــان تخصصــی پیــدا کردهانــد که حتی
راندمان کاریشــان از افراد ســالم نیز باالتر
رفته بــه طوری کــه بنا بر اعــام مدیریت
تولید این کارخانه در حالی که اســتاندارد
تولید بهطور متوســط باید  75تا  90باشد،
با تــاش کارکنان این مرکز راندمان تولید
در بخشهایی که معلوالن را به کارگیری
کردهاند تا  93هم رسیده است.
بایکزنجوانکهدربخشبستهبندی
توگو کردم تا
این کارخانه کار میکــرد گف 
دلیــل این همــه تالش و کار ســخت را از او
جویا شــوم .او گفت :از اینکه فرصتی برای
کار به من داده شــده و برخالف وضعیت
موجــود در اغلــب افــراد جامعــه ،به من
اعتماد شــده تــا در تولید این کشــور نقش
آفرینباشمخیلیخوشحالم.اینجاتقریباً
بیشــتر افراد حاضر وضعیتی مثل خودم
دارند.خــوب کار میکنــم تــا شــرایط برای
به کارگیری معلول دیگر نیز فراهم شــود.
اطمینــان دارم کــه با خــوب کار کردن من

فیزیکــی خوبــی برخــوردار نیســت و ایــن
موضوع موجب نارساییهایی در عملکرد
مدیران شــده که امیدواریم این مشکل با
همت مردم و همه کســانی که دل در گرو
خدمت به این شهرستان دارند رفع شود.
وی واریــز مبالــغ ارزش افــزوده بــه
حســاب دهیاریهــا و شــهرداریها را از
افتخــارات ایــن دولــت دانســت و افــزود:
این دولت افتخار دارد بهعنوان نخســتین
دولت در نظام جمهوری اســامی ،مبالغ
ارزش افــزودهای را بــه طــور مســتقیم به
حساب دهیاریها و شهرداریها واریز کند
و شــوراها و همه مدیران باید بدانند آنچه
کــه انجام میدهند برای مردم و مصداق
حق الناس است و هدر دادن بیت المال،
گناهی بزرگ خواهد بود.

صندلی دیگــری برای عضــوی از جامعه
معلوالن ایجاد خواهد شــد .شــاید فراهم
آمدن بسترهای مناسب برای ایجاد چنین
مکانهایــی بتوانــد محمــد و محمدهای
دیگــر را بــه ادامــه زندگــی دلگرمتــر کند.
بایــد بــه جای ماهــی دادن بــه ایــن افراد،
ماهیگیریرایادشانبدهیم.
براســاس نتایــج سرشــماری ســال
 ،90نزدیــک بــه یــک میلیــون و 50هــزار
نفــر از هموطنانمــان دچــار معلولیــت
هســتند؛ حدود  350هزار نابینا و ناشــنوا،
600هــزار فرد دارای معلولیت جســمی و
حرکتی و  350هزار ایرانــی دارای اختالل
ذهنــی هســتند .از طــرف دیگــر ،برخــی
کارشناســان آمــاری معتقدنــد کــه آمــار
واقعی معلولیت بیشــتر است ،زیرا بویژه
در روســتاها و شــهرهای کوچــک ،برخــی
خانوارهــا «معلولیــت» را نوعــی نقــص
بــرای کل خانواده میدانند و در نتیجه در
پاسخ پرسشهای آمارگیر حاضر نیستند
اظهــار کنند کــه یکــی از اعضــای خانواده
آنهــا دچار معلولیت اســت .اکنــون افراد
دارای معلولیت در آستانه آغاز کار دولت
دوازدهم همچنان چشــم امیــد به تدبیر
مســئوالن دارند و همواره بر این باورند که
بزرگترین بزرگداشــت انسانها ،رعایت
حقــوق و ایجاد شــغل بــرای آنان اســت.
براســاس آمارها  ۳درصد از افراد جامعه
دچــار ناتوانــی هســتند کــه البتــه تمامی
آنان نیــاز به دریافت خدمــات ندارند و از
حدود  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار فرد ناتوان در
کشور ،یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر نیازمند
دریافــت خدمــات بــوده و در مراکز تحت
پوشش سازمان نگهداری میشوند.
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براحتی اســتفاده کنند .مقدری ادامه داد:
فرهنگاستفادهازدوچرخهازگذشتههای
دور در این اســتان رایج بوده و اصفهان به
شهر دوچرخه معروف بوده است .سرانه
دوچرخه ســواری در این استان  12درصد
بــوده ،اما متأســفانه در زمــان حاضر این
رقم به 4درصد رسیده و اگر بخواهیم این
رقم افزایش پیدا کند نمیتوانیم بگوییم
کــه تنهــا مــردان میتواننــد از دوچرخــه
اســتفاده کنند و زنان حق استفاده از آن را
ندارند.
ویافزود:مسألهآلودگیهواامروزگریبان
بســیاری از شــهرهای بــزرگ را گرفتــه و
بیشترکارشناسانبراینباورندکهاستفاده
از وســایل نقلیــه غیــر موتــوری میتواند
تــا حد قابــل مالحظــهای ایــن آلودگی را
کاهــش دهد .با آغاز طرح سهشــنبههای
بدون خودرو در خیابان چهار باغ نهضت
اســتفاده از دوچرخــه بــه منظــور کاهش
آلودگــی هــوا در اســتان رقم خــورده ،اما
بایــد اصالحاتــی صــورت بگیــرد تا همه
شــهروندان اعم از زنان و مــردان بتوانند
بــدون دغدغــه از ایــن طرح بهــره ببرند.
سخنگوی شــورای شــهر اصفهان گفت:
قصد داریم خطهای ویژه دوچرخه را در
دیگر محورهای این شهر مانند «ناژون»
و حاشــیه زاینــده رود گســترش دهیــم.
برنامهریزیهــا در خصــوص اســتفاده
بانوان از دوچرخه در این مســیرها انجام
شــده و بــزودی با همکاری دســتگاههای
مرتبطزمینههایالزمآمادهمیشود.
ëëضرورتتخصیصبودجهبهروانسازی
بستردوچرخهسواری
وی افــزود :نــگاه بــه دوچرخــه ســواری

از 2منظــر کاهــش آلودگــی و ســامت
جســمانی افراد جامعه مهم و ضروری
اســت .باید زمینه را برای اســتفاده همه
افــراد جامعه از دوچرخه مهیا کنیم تا با
ایجاد تحرک ،سالمت افراد تأمین شود.
بایــد در آینــده بودجــه روانســازی بســتر
دوچرخه سواری در سرانه بودجه استان
لحاظ شــود تا بتوانیم دوباره اصفهان را
پاکوسالمتببینیم.
مقدری خاطرنشــان کــرد :در نظر داریم
با همکاری کمیسیونهای حمل و نقل و
محیط زیست و فرهنگی شورای اسالمی
شــهراصفهان شــرایط را برای اســتفاده
بانــوان از دوچرخــه مهیــا کنیــم .در این
خصــوص  2طــرح که یکی ایجاد مســیر
خــاص دوچرخه ســواری برای بانــوان و
دیگریخریددوچرخهمخصوصبانوان
از کشــورهای دیگر اســت مطرح شده که
امیدواریــم با همــکاری اعضای شــورای
شهر این طرحها اجرایی شود.
ســخنگوی شــورای شــهر اصفهان تأکید
کــرد :اگــر بخواهیــم فرهنگ اســتفاده از
دوچرخــه را در همــه شــهرهای کشــور
گسترشدهیمنمیتوانیمبگوییمنیمی
ازافرادجامعهکههمانزنانهستندحق
استفاده از دوچرخه را ندارند .باید در این
خصوص تدابیر الزم اندیشــیده شــود تا
ضمن رعایت اصول اسالمی در پوشش
بانوان،مسألهامنیتآناننیزلحاظشود.
استفاده از وسایل حمل نقل غیر موتوری
ماننددوچرخههمبامحیطزیستوهم
با ســامت افراد جامعه در ارتباط است
وضرورت دارد در این خصوص اقدامات
اصولی انجام شود.

روز را جشــن میگیرنــد و از مــردم دعوت
میکنند تا بهعنوان میهمان در این جشن
شــرکت کننــد .در ایــن روز گوســفندها را
رنــگ میکننــد و طی مراســمی قوچها از
یــک بلنــدی به ســمت میشهــا حرکت

میکننــد و در درهای بــه هــم میرســند.
معمــوالً  2تا 3هــزار نفر برای شــرکت در
این مراســم حضور پیــدا میکنند .هزینه
این آیین توســط گلهداران و از خود مردم
یشود.
جم عآوری م 

عملیــات مرمــت و بازســازی بنــای آرامگاه خیــام در
کوتاه
از ایران
نیشابور با اعتبار 3میلیارد و 500میلیون ریال آغاز شد.
به گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیما «محمــد رحیم
رهنمــا» مدیــر کل میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشــگری خراســان رضــوی گفت :اعتبــارات ملی و
تملک دارایی برای بازســازی و مرمت آثار و بناهای تاریخی ثبت شده با تعداد
این آثار فاصله بسیاری دارد .با توجه به اینکه از پنج روز ملی ثبت شده در تقویم
رسمی کشور  2روز یعنی روز ملی خیام و روز ملی عطار متعلق به نیشابور است
باید به حوزه میراث فرهنگی نیشابور بیشتر توجه شود.

نمایش آداب و رسوم خطه آذربایجان
در فصل برداشت انگور

ارومیــه  -خبرنــگار «ایــران» /آداب و رســوم مردم خطــه آذربایجان
هنگام برداشــت انگور و پخت دوشــاب ،با برگزاری نمایشگاه صنایع
دستی و میراث فرهنگی در پنجمین جشنواره انگور ارومیه به نمایش
گذاشــته شــده اســت .مردمان این دیار بویــژه زنان هنگام برداشــت
انگور و پخت دوشاپ (شیره انگور) آداب و رسومی همچون پذیرایی
میهمانان با شــیره انگور ،درســت کردن ماســت و دوغ محلی توسط
نهره (مشــک) و تهیه بلغور گندم با وســیلهای از جنس سنگ به نام
«دســتر» را به نمایش میگذاشتند که این مهم در قالب موزه مردم
شناسی جشنواره انگور به تصویر کشیده شده است .همچنین دستگاه
منگنه متعلق به صد ســال گذشــته از جنس چــوب که هنگام پخت
دوشــاب اســتفاده میشــد ،در موزه مردم شناســی این جشــنواره به
نمایش گذاشته شده است .برگزاری نمایشگاه معرفی آداب و رسوم
و صنایع دســتی آذربایجان غربــی و بویژه ارومیه در قالب جشــنواره
انگور فرصتی است تا ظرفیتهای گردشگری این دیار شناخته شود
و شــاهد توســعه صنعت گردشــگری و رونق اقتصــادی این منطقه
باشــیم .این جشــنواره تا  24شــهریور مــاه در منطقه «چی چســت»
ارومیه آماده بازدید عالقهمندان است.

سرانه ورزشی دانشآموزان البرزی فقط  6سانتیمترمربع

کرج-خبرنگار«ایران» /برای ایجاد زیرساختهای ورزشی ،آموزشی و فرهنگی،
نیــاز به ایجاد یک موج مشــارکتی از ســوی مســئوالن کشــوری ،اســتانی و خیران
برای دانشآموزان در اســتان البرز اســت .ســید حمید طهایی اســتاندار البرز در
آســتانه بازگشایی مدارس با اشاره به مشکالت آموزشی گفت :بر اساس گزارش
کارشناســان حوزه ورزش ،ســرانه ورزشــی دانشآموزی در اســتان  6.4سانتیمتر
مربع اســت؛ برای کاهش فاصله ســرانه ورزشــی بــرای دانشآموزان نســبت به
میانگین کشــوری که  24ســانتیمتر مربع اســت ،الزم اســت اقدامات گستردهای
در بخــش ورزش دانشآموزی صورت گیرد .وی تصریــح کرد :در دولت تدبیر و
امید اقدامات مناســبی در زمینه تقویت زیرســاختهای ورزشی در حوزه ورزش
دانشآمــوزی و جوانــان در ایــن اســتان انجام شــده ،اما به دلیــل محرومیتها
و تعــداد زیــاد دانشآمــوزان با کمبود فضا و تجهیزات ورزشــی روبهرو هســتیم.
اســتاندار البرز به رویکرد قهرمان پروری ورزشــی در حوزه آموزش و پرورش البرز
پرداخت و خاطرنشــان کرد :باوجود همه کمبودهای فضا و امکانات ورزشــی به
لطف الهی و همت واالی دانشآموزان و مربیان تربیت بدنی در  4سال گذشته
شــاهد کســب مدالهای رنگارنــگ از ســوی دانشآمــوزان فعال در رشــتههای
تخصصی ورزشی در سطوح کشوری و بینالمللی بودهایم.

