 ایسنا :معاون اجتماعی وزیر بهداشت با اشاره به تجربیات جهانی و ایرانی در زمینه
دوچرخهپذیرکردنشهرهاگفت:شهرهایایرانبایدبهسمتدوچرخهمدارشدنپیشبروندزیرا
از این طریق مشکالت محیط زیست ،حمل و نقل و سالمت برطرف یا بسیار کم میشود .دکتر
سیدمحمدهادی ایازی در مراسم روز جهانی دوچرخه گفت :افزایش بیماریهای غیرواگیر و۴۸
درصد مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی به ما گوشزد میکند که بیشتر به سمت
ورزش و دوری از کمتحرکی حرکت کنیم .وی گفت :دوچرخهسواری فقط یک ورزش نیست و
بایدیکسبکزندگیباشد.درشهرهایشمالیکشوربهویژهبسترمناسبیفراهماستوامیدوارم
در آینده نزدیک مردم از دوچرخه به عنوان یک وسیله رایج حمل و نقل و تردد استفاده کنند.

شهرهای ایران
باید به سمت
دوچرخهمدار
شدن پیش
بروند

گزارشخبری
رییس هیات دوچرخهسواری

قانونی که بگوید دوچرخهسواری بانوان
ممنوع است ،نداریم
 پاسارگاد« :قانونی را که بگوید دوچرخهسواری
یزاده
بانوانممنوعاست،منندیدهام».اینرامحمدمعتمد 
رییس هیات دوچرخهسواری سیرجان میگوید .او معتقد
است؛«دوچرخهسواری بانوان ممنوع نیست و ممنوعیت
فقط در بحث رفتارهای ساختارشکان ه وجود دارد که بعضا
ت ایجاد میکند» .او ادامه میدهد«:در دو سالی که
حساسی 
بندهرییسهیاتدوچرخهسواریهستماینحساسیتها
کمتر از قبل است .ما آمدیم به گروههای دوچرخهسواری
گفتیم که چون بحث بیشتر روی حجاب خانمهاست
سعی کنند با حجاب کامل روی دوچرخهبنشینند».
یزاده از پیگیریهایش میگوید؛«بارها در
معتمد 
جلسات گفتیم خانمها هم بخشی از جامعه هستند و برای
آنها باید امکانات و زیرساختهایی فراهم شود ،متاسفانه
شهرمامشکل زیرساخت دارد مثال یک فضایی باشد که
خانمهابهراحتیبتواننددوچرخهسواریکنندوجودندارد،
چون دوچرخهسواری محوطه باز برای مانور میخواهد،

یکجاییکهخانمهابتوانند 4-3کیلومترراحترکابزنی
داشته باشند ،چون این زیرساخت را نداریم خانمها مجبور
به دوچرخهسواری در مکانهای عمومی هستند».
او با بیان اینکه در بحث دوچرخهسواری بانوان
متولی هیات است ،میگوید «:هیات دو بخش دارد؛
دوچرخهسواری عمومی و حرفهای که ما در بخث عمومی
تا جایی که توانستیم در جاهای مختلف گفتیم اگر با
دوچرخهسواری بانوان مخالفید حداقل دنبال زیرساخت

هم باشید .اگر بنا باشد ما فقط یک چیزی را منع کنیم و
زیرساخت آن را آماده نکنیم ،یک دوگانگی پیش میآید».
یزاده؛«من در نهادهای تصمیمگیرنده
به گفتهی معتمد 
عضویتی ندارم و شاید آنها هم دالیل خاص خودشان
را داشته باشد .مثال موضوعی که دوسال پیش در بحث
دوچرخهسواری بانوان پیش آمد و باعث محدودیتهایی
شد مربوط به بحثهای اخالقی میشد ،چندین بار دفاع
کردموگفتمکهمابایدزیرساختهاراآمادهکنیمتاخانمها
راحت بتوانند دوچرخهسواری کنند ».از نظر او؛«پارک
بانوان فضایش کوچک است و آنجا پیادهروی هم هست
و بانوان نمیتوانند دوچرخهسواری کنند .مجموعه ورزشی
گلگهر دارای پیست دوچرخهسواری است که خانوادهها
راحت میتوانند دوچرخهسواری کنند ولی متاسفانه از
این پیستها داخل شهر نیست ».وی افزود«:چون ایجاد
پیستدوچرخهسواریهزینهبرداراستخیلیازمسئوالن
زیربار آن نمیرود .در فوتبال این همه هزینه میشود اما
برای دوچرخه هیچ» .او در
جواب این سئوال که مخالفت
بیشتر از سمت کدام ارگان
است،گفت؛«متولی شورای
امربه معروف و نهی از منکر
است ،که رییس آن آقای
امام جمعه ،دبیر آن ناحیه
مقاومت سپاه است ،فرماندار،
دادستان ،اداره اطالعات،
فرماندهنیرویانتظامیوتمام
نهادهای شورای تامین آنجا
حضور دارند .تصمیم گروهی
است .شاید آنها یکسری صالحها را ببینند که ما نبینیم،
ی از فرهنگها هنوز در شهر ما جا نیفتاده است ،و
بعض 
خود خانمها هم در عذاب هستند».او با بیان اینکه من
خودم هم موافق محدودیت دوچرخهسواری بانوان نیستم،
اذعان داشت؛«ما اعتقاداتی داریم که این اعتقادات یکسری
خطقرمزها دارد ،به هرحال باید یک چیزی را بپذیریم در
جامعهای که یکسری خطقرمز وجود دارد ما نمیتوانیم از
آنها عدول کنیم».

سرکار خانم دکتر درخشنده اسدی
و جناب آقای دکتر محمد امینیان

مصیبــت وارده را خدمتتان تســلیت و تعزیت گفتــه و برای
آن مرحــوم علــو درجات را از درگاه باریتعالی خواســتاریم.

هیئت مدیره نظام پزشکی سیرجان و شهربابک

جناب آقای دکتر حریفی
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گروه جامعه
عاشق دوچرخهسواریست و سالها
توگوی پاسارگاد
گف 
بدون توجه به جنسیت و محدودیتها
با نجمه عماد بانوی دوچرخهسوار سیرجانی
رکاب م یزند .معتقد است زن بودن مانع
از دوچرخهسواری نیست و هرکسی
عاشق این ورزش باشد میتواند موانع را از
جلوی پایش بردارد« .نجمه عماد» از سال
 92دوچرخهسواری را آغاز کرده است و
همچنان با جدیت ادامه میدهد و در حال
احداث یک باشگاه دوچرخهسواری است تا
بتواندبهزنانشهرشخدمتکند.اومعتقد
استاینکهبگوییمبهصرفخانمبودنهیچ
خانمی در دوچرخهسواری یا کوهنوردی تا
به حال موفق نشده اصال درست نیست.
تنها رکاب میزنید یا در قالب
یک گروه؟
ابتدا در قالب گروه برنا بود ،اما بعد از آن
کهیکسریمحدودیتهابرایخانمهاپیش
آمد،تنها رکاب م یزنم .البته با باشگاههای
استانهایدیگرهمکارمیکنم.
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
مثلکداماستانها؟
مثال من با باشگاه شیراز ،اصفهان ،کرج رکاب زدم ،همنورد هستم .با بچههای شهرداری هم گاهی در یک روز و نیم 260کیلومتر رکاب زدیم.
یکبار هم آذرماه سال قبل به کرمان دعوتشان کردیم کوهنوردیمیروم.
 260کیلومتردریکروزسختنیست؟
و آنها را بردیم شهداد ،از کرمان تا شهداد را رکاب
دوچرخهسواری را به صورت حرفهای
خیلیسختاست.درمسیراصفهانمنتوییک
زدیم و شب هم در شهداد کمپ زدیم ،دوباره روز بعد دنبالمیکنید؟
سرباالیی شیب آنقدر سرعتم زیاد بود که کال از روی
بزنیداشتیم.
همرکا 
طبیعتاافرادی که مسیرهای برونشهری را رکاب دوچرخهپرتشدم.وقتیتویشیبباسرعتحرکت
درسیرجانباچهگروهیکارمیکنید؟
م یزنند نمیشود نامشان را ناحرفهای گذاشت ،مثال ما میکنی نباید جفت ترمز بگیری چون دوچرخه بلند
از ابتدا که دوچرخهسواری را شروع کردم با آقای که مسیر 510کیلومتر تا شیراز را رکاب زدیم ،یک فرد میشود،منچوننم یدانستمجفتترمزگرفتموکال
مداحیانوگروهبرنابود.بعدازآنکهیکسریمشکالت آماتورنمیتواند.
پرت شدم ،خیلی بد بود ،همه فکر میکردند من مردم.
برای خانمها به وجود آمد ،بچههای گروه برنا شاخه
چندروزطولکشید؟
در این سالها غیر از این مورد اتفاقی
شاخه شدند و گروه دوچرخهسواری مستقل تشکیل
حدود  6روز .در آن سفر فقط دوتا خانم بودیم .و برایتاننیفتادهاست؟
دادند مثل گروه آسمان سمنگان ،آسمان سبز و .با طبیعتا یک مسیر 510کیلومتری رکابزدن کار آدم
منفقطدوبارواسممشکلپیشآمد؛یکیهمین
بعضی از ای ن گروهها تا شیراز ،اصفهان و بندرعباس مبتدی نیست اینکه باید روزی  100کیلومتر رکاب بود که در اصفهان اتفاق افتاد ،یکی دیگر هم چند روز
رکاب زدیم.
بزنی ترکید که باز
بزنی عالوه بر مسیر شیراز ،مسیر بندرعباس را هم بعد الستیک دوچرخهام حین رکا 
غیر از دوچرخهسواری ورزش دیگری هم رکاب زدیم ،جزایر جنوب را رکاب زدیم ،مسیر کرمان -آن هم خداروشکر در شیب نبودم .هر دو مشکل فنی
انجاممیدهید؟
شهداد را رکاب زدیم ،سال گذشته مسیر تفلیس تا بودند.
سوارکاری ،کوهنوردی ،کوهنوردی هم با گروه باتومی را رکاب زدیم .مسیر اصفهان را رکاب زدیم و
اخیرا دوچرخهسواری بانوان خیلی باب

محدودیتیبرای
زنان دوچرخهسوار
وجود ندارد

هرکس کشورش را دوست دارد
باید موانع پیش روی دوچرخهسواری را بردارد
 پاسارگاد:محمد درویش فعال محیطزیست با
تاکید بر این که درزمینه دوچرخهسواری بانوان نه تنها
هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت فعالیت خانمها نداریم،
گفت :ما تیم ملی دوچرخهسواری بانوا ن را داریم که
با پوشش اسالمی در مجامع ملی و بینالمللی حاضر
میشوند و افتخارآفرینی میکنند ،بنابراین از نظر

جناب آقای دکتر گلمحمدی

درگذشــت والــده محترمتــان را خدمــت شــما و
خانــواده گرامیتان تســلیت عــرض نمــوده ،از خداوند
منــان بــرای شــما صبــر و شــکیبایی آرزومنــدم.

حمید شهسواری

جناب آقای محسن مکیآبادی

مصیبــت وارده را خدمــت شــما و خانــواده گرامــی
تســلیت عــرض مــی کنــم .خداونــد روح آن مرحومه را
قریــن رحمــت فرمایــد.
دکتر علیرضا پورابراهیمی

مصیبــت وارده را بــه شــما تســلیت عــرض
مینمایــم .مــا را در غــم خــود شــریک بدانیــد.

جنابآقایان
عباس ،وحید و علی محمودآبادی

جناب آقایان قاسم مظفری
نایبرییس هیئت کاراته
و اخوان گرامی
و جناب آقای محسن مکیآبادی

درگذشــت خواهــر گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض مینماییــم .خداونــد روح آن
مرحومــه را قریــن رحمــت فرمایــد.

جواد دهیادگاری -مصطفی عزتآبادی

هوالباقی

جناب آقای
مهنـدسحـریـفی
درگذشــت والــده بزرگوارتــان را
خدمــت شــما و خانــواده محتــرم
تســلیت عــرض مینمایــم .خداونــد
روح آن مرحومــه را قریــن رحمــت
خویــش گردانــد و دیگــر بازمانــدگان
را در زمــره صابــران قــرار دهــد.
بابک سعیدی -رییس سازمان سیما،
منظر و فضای سبز شهرداری

سالمت 5

شورای شهر سرچشمه و شهرداری

مصیبــت وارده را خدمــت شــما بزرگــواران
تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه ایــزد منان
بــرای شــما صبــر و شــکیبایی و بــرای آن
مرحــوم رحمــت و غفران الهی خواســتاریم.

هیئت کاراته شهرستان سیرجان

جناب آقای گلمحمدی

ریاست محترم اداره ورزش و
جوانان شهرستان سیرجان
درگذشــت مــادر بزرگوارتــان را خدمــت
شــما و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض
نمــوده ،از درگاه قــادر متعــال بــرای آن
مرحومــه رحمــت و مغفــرت خواهانیــم.

هیئت کاراته شهرستان سیرجان

قانونی هیچ منعی وجود ندارد .او در گفتگو با پاسارگاد
میگوید؛«اما در برخی از شهرهای ایران در حال برخورد
با این مساله هستند که این به مالحظات فرهنگی خاصی
که در آن شهر وجود دارد برمیگردد و خوب است بانوان
در این شهرها با رعایت پوشش اسالمی و شرعی به
ورزش خودشان بپردازند.

شدهاست،دلیلاستقبالبانوانچیست؟
اولین کسی که واقعا در این شهر دوچرخهسواری
را برای همه باب کرد گروه برنا بود ،من با آنها در
مسیرهای مختلف رکاب زدم واقعا حرفهای هستند،
بچههای گروه برنا فرانسه ،روسیه ،گرجستان ،ترکیه
و . .رکاب زدند .البته ما میخواستیم در سفر روسیه با
آقای مداحیان همگروه شویم ولی محدودیتهایی که
بهوجودآمد،مخالفتهاییکهبادوچرخهسواریبانوان
شد ،مانع گردید ،اما من خودم تابستان گذشته مسیر
گرجستان-تفلیس -باتومی را با یک باشگاه مشهدی
رکاب زدم.
تجربه دوچرخهسواری در ایران و سایر
کشورهاچهتفاوتیدارد؟
خیلیمتفاوتاست،درکشورهایدیگربرایمردم
دوچرخهسواریخانمهاخیلیعادیست.
چرا هنوز فرهنگ دوچرخهسواری

این فعال محیطزیست با بیان اینکه در شرایط فعلی
نه تنها دوچرخهسواری باعث کاهش آلودگی هوا میشود،
گفت«:بلکه با توجه به اینکه کشور ما جز کمتحرکترین
جوامع محسوب میشود باید این ورزش گسترش پیدا
کند» .او به آمارها متوسل میشود؛ «طبق آمار نوجوانان
ایرانی زیر 12سال با مشکل چاقی مفرط روبهرو هستند و
باافزایشاینمعضلبیماریهایینظیردیابت،سکتههای
قلبی و مغزی ،بیماریهای ریوی و ...افزایش مییابد.
از نظر درویش هرکسی که ایران و مردمانش را دوست

بانوان در کشور و شهر ما جا نیفتاده
است؟
داشتن فرهنگ دوچرخهسواری
بستگی به شهرها دارد ،در شهرهای بزرگ
که دوچرخهسواری میکنی شاهد خیلی از
حواشی نیستیم ،اما هرچه وارد شهرهای
کوچکتر میشوی بیشتر میشود ،چون
دیدگاهها خیلی بستهتر است .از طرفی
بعضی آدمها یکسری ضعفهای درونی
دارند که حس میکنند باید آنها را با
پوشششان جبران کنند همین حاشیهها
دامن ما را هم گرفت.من خودم هم دارم
یک باشگاه دوچرخهسواری در سیرجان
ثبت میدهم ،مربیانمان هم شیرازی
هستند،انشاهللتایکماهدیگراستارتباشگاه
را در سیرجان م یزنم سعی میکنم خیلی
از مشکالت را کم کنم.
به نظر میرسد به
دوچرخهسواری بیشتر به عنوان
تفریح نگاه میشود؟
دقیقا همین است .چون هرکسی تو
خونهاش یک دوچرخه دارد ،و همین باعث چنین
دیدگاهی شده است.
در شهر ما برای دوچرخهسواری بانوان
محدودیتزیادیوجوددارد
آدمها ذاتا دنبال عالقههایشان میروند ،هیچ
محدودیتی وجود ندارد ،اینکه بگوییم به صرف خانم
بودن هیچ خانمی تو دوچرخهسواری یا کوهنوردی تا
به حال موفق نشده اصال درست نیست ،کسی که
واقعا عالقه به این داستان داشته باشد و دنبال دیدگاه
حرفهای برود ناخودآگاه پوشش و مسائل جانبی را
رعایت میکند ،اینکه ما بخواهیم قانون بگذاریم که
حتما با فالن پوشش دوچرخهسواری کنید فقط به
آدمها جهت میدهد و موثر نیست .من خودم زمانی
در سیرجان با دوچرخهسواری بانوان مخالفت کردند
رفتم با گروه دوچرخهسواری شهرهای دیگر رکاب
زدم .من اینها را محدودیت نم یدانم.

دارد باید موانع پیش روی دوچرخهسواری به خصوص
دوچرخهسواری بانوان را بردارد .به گفتهاو طبق آخرین
آمار وزارت بهداشت روند چاقی در زنان ایرانی رو به
افزایش است که آن هم ناشی از کمتحرکی زیاد آنهاست
و باتوجه به اینکه زنان نسل زایشگر هستند اگر سالم و شاد
نباشندنسلبعدیبطورقطعنسلیافسردهوبیمارخواهد
بود .پس باید برای زنان جامعه فضایی با امنیت و آرامش
تامین کنیم که آنها بتوانند بدون حاشیه ورزش از جمله
دوچرخهسواریکنند.

جناب آقای دکتر گلمحمدی

ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان

مصیبــت وارده را بــه شــما و خانــواده محترمتــان
تســلیت عــرض مینماییــم .مــا را در غــم خــود
شــریک بدانیــد.
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

همکار گرامی جناب آقای مکیآبادی
درگذشــت پــدر گرامیتــان را خدمــت شــما و خانــواده
محتــرم تســلیت عــرض نمــوده ،بــرای آن عزیــز علــو
درجــات الهــی را مســئلت میداریــم.

عبدالرضا عطایی و خانواده

تقدیر و تشکر
ایــزد منــان را سپاســگذاریم کــه در غمنــاک تریــن روزهــای زندگــی مــان مــا را از
نعمــت حضــور اقــوام ،دوســتان ،ســروران و همکارانــی مهربــان بهــره منــد ســاخت کــه
همــدردی شــان التیامــی اســت بــه دلهــای داغدیــده مــا.
هــر آنچــه کــه خداونــد بــزرگ مقــدر مــی فرمایــد ،هیــچ بنــده ای را تــوان تفســیر آن
نیســت و بــه آنچــه کــه حکمــت متعالــی اش تعلــق مــی گیــرد ،هیچ کــس را جــرات تعبیر
و تعدیــل نمــی باشــد .لــذا بــه آنچــه کــه مــی دهــد شــاکریم و بــه نــداده هایــش صبــر
مــی کنیــم .امــا تحمــل ایــن مصیبــت بــا همراهــی شــما دوســتان ،همــکاران و خانــواده
هــای دور و نزدیــک و آشــنایان کــه در مراســم تشــییع ،تدفیــن ،ترحیــم و چهلــم

مرحومه خانم جمیله عباسی

شــرکت نمــوده ایــد و یــا بــا ابــراز همــدردی ،ارســال پیامــک ،تمــاس تلفنــی و چــاپ
بنــر موجــب تســلی خاطرمــان شــدید ،صمیمانــه تقدیــر و سپاســگذاری مــی نماییــم.
امیــدوارم خداونــد بــزرگ عنایــت فرمایــد تــا بتوانیــم لطــف و زحمــات یکایــک عزیــزان
را جبــران کنیــم و در پایــان جــا دارد از حضــور کــم نظیــر مــردم و بــه ویــژه:
نماینــده محبــوب مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلس-فرمانــدار محتــرم و معاونین و
کارکنــان فرمانداری-شــهرداران محترم شهرســتان ،هیات رئیســه و همــکاران محترم
دانشــکده علــوم پزشــکی سیرجان-ریاســت محترم بیمارســتان امام رضا(ع)-ریاســت
محتــرم دانشــکده شــهید کرانی-ریاســت محتــرم شــعب بانــک رفــاه شهرســتان-
ســازمان نظــام پزشــکی-مدیرکل محتــرم ،معاونیــن و کارکنان مدیریت بودجــه و پایش
عملکــرد وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی تقدیــر و تشــکر نماییــم.

خانواده های عباسی و یاراحمدی

