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افزایش نرخ بلیت مترو و اتوبوس 
تصویب شد

الیحــه افزایش نرخ 
کرایه حمل ونقل عمومی 
در صحن شــورای شهر 
تهــران بــارأی مثبت 
اعضای شورا به تصویب 

رسید و نرخ کرایه های مترو، تاکسی و اتوبوس از اول 
اردیبهشت 1400 تغییر می کند. به گزارش فارس، 
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر 
گفت: با توجه به کاهش مسافران و افزایش هزینه ها 
در شرایط کرونا قیمت تمام شده بلیت مترو در سال 
1400، 19 هزار و 859 تومان برآورد شــده اســت 
که سهم شهروندان را از این قیمت 9 درصد در نظر 
گرفته ایم. محمد علیخانی افزود:  همچنین نرخ کرایه 
خطوط اتوبوس از ابتدای اردیبهشت 1400 افزایش 
می یابد که شهرداری پیشنهاد افزایش 35 درصدی 
داده ولی نظر ما متوسط افزایش نرخ 25 درصد است.

    
تکمیل واکسیناسیون کرونای 

سالمندان تا تیر ۱۴۰۰
معــاون بهداشــت 
وزارت بهداشت با اشاره 
بــه برنامه ریزی هــای 
صــورت گرفتــه برای 
تزریق واکسن کرونا به 

ســالمندان، گفت: بســته به ورود واکســن های 
تولید داخل، پیش بینی می کنیــم از فروردین ماه 
واکسیناســیون این افراد را آغاز و تــا آخر تیرماه 
به اتمام برســانیم.به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا 
رئیسی گفت::در سطح کشور حدود 8 میلیون نفر 
فرد باالی ۶5 ســال داریم که این تعداد در فاز دوم 
واکسیناســیون قرار گرفتند. در این فاز  به ترتیب 
افراد باالی 80 سال، ۷5 سال، ۷0 سال و باالی ۶5 

سال واکسن دریافت می کنند.
    

آمار عجیب کرونا در خوزستان: 
سه هفته پیش هر بیمار، ۱۵۹ نفر را 

بیمار می کرد
ســخنگوی ســتاد مدیریت کرونای اســتان 

خوزستان گفت: اکنون 
به ازای هر بیمار کرونایی 
در اســتان، 123 بیمار 
تولید می شود و تا زمانی 
که این عدد بــه کمتر 

100 نرســد، شــیب بیماری در خوزستان نزولی 
نمی شود. به گزارش ایرنا، دکتر فرهاد ابول نژادیان 
افزود: ســه هفته پیش در خوزســتان به ازای هر 
بیمار 159 بیمار دیگر تولید می شــد که با اعمال 
محدودیت های گســترده و همراهی بیشتر مردم 
این رقم در هفته گذشته به 134 بیمار رسید. قطعاً 
اعمال محدودیت ها و فاصله گذاری اجتماعی در این 

موضوع نقش مهمی دارند.
    

دفاتر مشاوره ازدواج و خانواده 
شناسنامه دار شدند

مدیرکل برنامه ریزی 
و توســعه اجتماعــی 
جوانان گفــت: تهیه و 
تدویــن بانک اطالعات 
مراکز تخصصی مشاوره 

ازدواج و خانواده از اقدامات مهم جامعه جوانان بود 
که سبب شد، این مراکز شناســنامه دار شوند. به 
گزارش ایرنا، اعظم کریمی بیان کرد: تهیه و تدوین 
بانک اطالعات مراکز تخصصی مشــاوره ازدواج و 
خانواده از اقداماتی بود که باعث شد مراکزی که هیچ 
اطالعاتی از آن ها در دست نبود، شناسنامه دار شوند 
و همین بانک اطالعات باعث شد نام مدیران و مراکز 
تخصصی را تهیه کرده و بر روی ســایت قرار دهیم 
تا جوانان بتوانند به مراکز معتبــر مراجعه کنند. 
پیش ازاین نیز 350 مرکز تخصصی مشاوره ازدواج 
و خانواده با مجوز وزارت ورزش و جوانان در سراسر 

کشور فعالیت می کردند.
    

افزایش آمار جراحی  زیبایی بینی 
همزمان با شیوع کرونا

فوق تخصص جراحی پالســتیک و زیبایی با 
اشــاره به افزایش آمار جراحی های زیبایی بینی 
هم زمان با شــیوع کرونا گفت: دورکاری بسیاری 
از کارمنــدان و غیرحضوری بودن دانشــگاه ها و 
همچنین داشتن وقت اضافه سبب شده که تمایل 
به انجام جراحی های زیبایی در شرایط کرونا بیشتر 
شــود. به گزارش ایلنا، محمد علی پور اظهار کرد: 
حداقل سن جراحی بینی در دختران 1۷ سال به باال 
است البته برخی از جراحان معتقد هستند که از 15 
سال نیز می توان این جراحی را در افراد انجام داد به 
شرطی که شرایط جسمی کامل وجود داشته باشد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

نام اصفهان همیشه با تاریخ و فرهنگ 
و هنر به گوشمان خورده است. شهری 
که با تاریخ غنی و ســازه های قدیمی و 
سنتی اش لقب نصف جهان را از آن خود 
کرده است و پیش از آمدن کرونا هر ساله، 
افراد زیادی در داخل و خارج کشــور را 

به سوی خود می کشاند. 
در سال های اخیر اما نام اصفهان را زیاد 
شنیده ایم، آن هم نه برای فرهنگ و تاریخ 
و هنرش، بیشتر با خبرهای بدی که قلب 
و روحمان را به درد آورده اســت. برخی 
رفتارهای افراطی توسط گروهی باعث 
شده تا هم ســاکنان اصفهان احساس 
آرامش و امنیت خود را از دست بدهند 
و هم مســافران برای بازدید از این شهر 

تاریخی به شک بیافتند. 
اسیدپاشی های سریالی چند سال 
پیش، حواشی دوچرخه سواری بانوان در 
این شهر که دوچرخه یکی از نمادهای آن 
است و حاال هم ضرب و شتم ورزشکاران 
و تهمت های ناروایی که به صخره نوردان 

نسبت داده  شده است.
ضرب و شتم و درنهایت به پستو 

کشیدن زنان
اجازه دهید بررسی موارد یادشده را 
از تازه ترین خبر جنجالی که از اصفهان 
منتشر شــده یعنی ضرب و شتم گروه 
صخره نوردی بانوان شروع کنیم. فیلمی 
در شــبکه های اجتماعی منتشر شده 
است که بر اســاس آن فردی از فعالیت 
یک گروه کوهنــوردی در محل »کوه 
سفید« شهر »درچه« از توابع شهرستان 
خمینی شهر در غرب اصفهان ممانعت 
می کند؛ بر اساس اطالعات منتشرشده، 
اعضای این گروه در حال تمرین و آموزش 
صخره نوردی بودند. این البته اولین حمله 
به این گــروه نیســت و هفته های قبل 
هم گروهی لباس شــخصی، با حمله به 

صخره نوردان در کوه سفید درچه و ضرب 
و شتم آن ها مانع تمرین این افراد شدند.

اظهارات عجیب امام جمعه شــهر 
درچه استان اصفهان درباره ورزشکاران 
صخره نورد و حاضران در فضای مجازی 

هم در همین راستا خبرساز شد.
او گفته اســت: »10 تا دختــر و 5 تا 
پسر با ماشــین های ســواری رفته اند 
صخره نوردی. حاال حســاب کنید در 
ماشین ســواری این همه آدم، چجوری 
می شــود! خیلی کثافتکاری است! بعد 
هم صخره نوردی با کوهنــوردی فرق 
می کند؛ با طناب می روند باال و می آیند 
پایین! اکثر این هایی که در فضای مجازی 
حرف می زنند، فاســد هســتند! نباید 
آدم های نجس و کثیف اصفهان بیایند 
در فضای مجازی با هــزار گناه کبیره، 
بگویند درچه ای ها فالن بودند و... معلوم 
شده تشکیالت ورزشی اصفهان، از این 
کثافتکاری ها زیاد دارد؛ ما به مسئوالن 

اخطار می دهیم!«
متعاقب این پیام تهدید آمیز و پر عتاب 
و خطاب؛  مهدی نصر اصفهانی، رئیس 
هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
استان اصفهان نیز با انتشار بیانیه ای در 
کانال اطالع رسانی اخبار و رویدادهای 
کوهنوردی ورزشــی، اعالم کرد که این 
حادثه به نمایندگی از کوهنوردان برای 
احقاق حق و جلوگیری از تکرار چنین 
اقداماتی به طور قانونی پیگیری خواهد 
شد. بر همین اســاس قرار شده است تا 
تمرینات صخره نوردی بانوان ازاین پس 
در سالن ورزشی برگزار شود. بااین حال 
قســمت تلخ ماجرا این اســت که چرا 
باید یک عــده به خود اجــازه توهین و 
تهدید به گروهی ورزشــکار را بدهند؟ 
چرا فدراسیون کوهنوردی باید با حمله 
و توهین گروهی که معلوم نیســت که 
هســتند و از کجا تغذیه می شوند، زنان 
ورزشکار که هیچ جرم و گناهی مرتکب 
نشده اند را به سالن های ورزشی تبعید 
کند؟ چرا امام جمعه یک شــهر به خود 

اجازه می دهد بدون رعایت شأن و جایگاه 
خود و بی آنکه خود را ملتزم به رعایت ادب 
و اخالق اسالمی بداند، به زنان و مردان 
کشــور نســبت های ناروا بدهند و چرا 
هیچ کس نیست تا از زنان حمایت کند 

و آن ها را به پستو نکشاند؟
اسیدپاشی در اصفهان و 

بی توجهی به قربانیان
مهرماه 93 بود که اسیدپاشــی های 
سریالی در اصفهان آغاز و از همان ابتدا 
گمانه زنی هایــی در رابطه با بدحجابی 
قربانیان مطرح شد. اواخر مهرماه سال 
1393، جانشــین رئیس پلیس ایران 
تایید کرد که 4 مورد اسیدپاشی به زنان 
و دختران رخ داده است. گزارش ها حاکی 
از آن بود که همه قربانیان پشت فرمان 
خودرو بوده اند و حجاب آن ها نیز کامل 
بوده اســت. داســتان اسیدپاشی ها در 
جامعه بازتاب زیادی داشت. ناامنی در 
تمام خیابان ها و کوچه پس کوچه های 
اصفهان موج مــی زد و زنان و دختران از 
ترس اینکه قربانی اسیدپاشی نشوند از 

خانه خارج نمی شدند. 
در آن زمان یکی از موضوعاتی که در 
شبکه های مجازی بازتاب گسترده ای 
داشــت این بود که با توجــه به آن همه 
دوربینی که در خیابان ها وجود دارد چرا 
شناسایی متهمان طوالنی شده و کسی 

آن ها را پیدا نمی کند درصورتی که اگر 
مســئوالن بخواهند طی چند ساعت 

می توانند متهم را دستگیر کنند. 
بی توجهی به ایــن موضوع تا جایی 
بود که دیه قربانــان هم از »صندوق دیه 
بیت المال« پرداخت شــد اما همچنان 
تالش ها برای شناسایی متهم اسیدپاشی 
بی نتیجه ماند تا باالخره پس از سه سال 
مقصر معرفی شــد. البته بســیاری از 
رسانه ها گفتند فرد معرفی شده شخصی 
نبوده است که اقدام به اسیدپاشی کرده و 
مجرمی سابقه دار است که پیش تر نیز 
موارد اتهامی متعددی متوجهش شده 
و به نوعی دم دستی ترین مقصر در تمامی 

حوادث ریزودرشت به شمار می آید. 
از سوی دیگر همان زمان محمدرضا 
مقیمی، رئیس پلیــس آگاهی نیروی 
انتظامی معرفی دیرهنگام این فرد که 
نمی توانیــم با اطمینــان بگوییم واقعاً 
همان فرد اسیدپاش است یا نه را به گردن 
شــبکه های اجتماعی انداخت و گفت: 
»مطمئناً اگر فضای جامعه در شــرایط 
آن هنــگام آرام تر بود و فضا به  شــکلی 
در رســانه ها پیش نمی رفت که مجرم 
احساس خطر کند، قطعاً از محل اختفای 
خود خارج می شد و ما قادر به دستگیری 
او می شدیم، ولی متأسفانه برخی حرف ها 
که الزم به گفتنشان در آن زمان نبود در 
رسانه ها مطرح شــد و مجرم بااحساس 
خطری که کــرد، از محل اختفای خود 
خارج نشد و دست به عمل بعدی نزد.« 
این در حالی است که یکی از دالیلی که 
این موضوع همگانی و باعث شــد متهم 
دست از تالش های بعدی بردارد همین 

فضای مجازی بوده است.
از سوی دیگر امام جمعه اصفهان یکی 
از چهره های جنجالی این سال هاست. 
فردی که انگار بســیار جدی با فعالیت 
زنان مشکل دارد. او در رابطه با اسیدپاشی 
نظراتی داده بود که باعث واکنش های 
زیادی شد ازجمله اینکه گفته بود باید 
جامعه را بــرای این عــده )به زعم خود 
زنان بدحجاب( ناامن کنیم. او همچنین 
خواستار این شده بود که برای این افراد 
شعبه های مخصوص به ناهنجاری های 
اخالقی در دادگاه صورت بگیرد. یوسف 
طباطبایی نژاد اما از آسیب های واردشده 
به دختران جوان کشور چیزی نگفت و در 
اظهارنظرهایش این را مطرح کرد که نگاه 
قضات هم باید در جهت حمایت از آمران 

به معروف و ناهیان از منکر باشد.
دوچرخه سواری جرم نیست

یکی دیگــر از موضوعاتــی که نام 
اصفهان را ســر زبان ها انداخت موضوع 
دوچرخه ســواری بانوان بود. اصفهان 
یکی از شهرهایی اســت که به واسطه 
بافت ســنتی و مذهبی آن هرازگاهی 
ســختگیری های زیادی در آن اعمال 
می شــود درحالی که اصفهان شهری 
مدرن با افراد تحصیل کرده است و زنان 
در این شــهر جایگاه اجتماعی دارند و 
برخی رفتارها باعث می شود تا احساس 

خوبــی نداشــته باشــند. ممنوعیت 
دوچرخه ســواری زنان هم یکی از این 
محدودیت هاست که حس خوبی به زنان 

و دختران نمی دهد. 
اردیبهشــت ماه بود که دادســتان 
عمومی و انقالب اصفهــان اعالم کرد: 
»طبق قانون، دوچرخه ســواری زنان 
در فضاهــای عمومی حرام اســت و به 
نیروی انتظامی اعالم شده، اگر مواردی 
از دوچرخه سواری بانوان در سطح شهر 
دیده شــد، اول خیلی محترمانه تذکر 
بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او 
بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد 
را توقیف کنند.« علی اصفهانی گفته بود: 
»مدت زیادی بود که ائمه جمعه و خانواده 
شهدا نسبت به دوچرخه سواری بانوان در 
اماکن عمومی معترض بودند و همچنین 
تعرض و مزاحمت هایی برای این بانوان 

ایجادشده بود.«
دوچرخه ســواری زنان در اصفهان 
بارها خبرساز شده. در مردادماه سال 95 
در اصفهان طرحی به نام »سه شنبه های 
بدون خودرو یا سه شنبه  های پاک« به 
اجرا گذاشته شــد. این طرح که در ابتدا 
حمایت خوب چندین نهــاد دولتی، از 
سازمان محیط زیست گرفته تا شهرداری 
را به همراه داشــت، با ابــراز مخالفت با 

دوچرخه سواری زنان به بن بست رسید.
دادســتان عمومــی و انقــالب 
اصفهان گفته اســت: »بر طبق فتوای 
علمــا و همچنین بــر اســاس قانون، 
دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی 
فعل حرام است.« اما قانون دراین باره چه 
می گوید؟ طبق »ماده 2 قانون مجازات 
اســالمی«، »هر فعل یا ترک فعلی که 
برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم 
محسوب می شــود.« بر پایه این ماده از 
قانون، ازآنجاکه هیــچ قانونی در مورد 
ممنوعیت دوچرخه سواری زنان وجود 
ندارد، در حقیقت نهادهــای اجرایی یا 
انتظامــی نیز نبایــد محدودیتی برای 
دوچرخه سواری زنان در سطح شهر به 
وجود بیاورند. در نظریه شماره۷/5152 
مورخ ۷9/۶/5 اداره حقوقی قوه قضائیه 
هم در این خصــوص آمده اســت: »با 
توجه به اصــل قانونی بــودن جرائم و 
مجازات ، چون جهت استفاده از کراوات، 
دوچرخه سواری دختران در خیابان های 
اصلی و نحوه اصالح موی سر پسران در 

قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی درنظر 
گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور، قانوناً 

جرم تلقی نمی شود.«
بااین حال این سؤال مطرح می شود 
که دوچرخــه راندن در تهران و ســایر 
شهرهای ایران مشــکلی نیست اما چرا 
زنان اصفهانی نمی توانند سوار دوچرخه 
شوند؟ شواهد نشــان می دهد زنان این 
شهر برای دوچرخه سواری بسیار مراعات 
می کنند؛ از نوع پوشش تا راندن دوچرخه 
در خیابان های خلوت و کــم تردد. این 
موضوع نشــان می دهد دست گروهی 
در کار است. گروهی از اقلیت که چشم 

دیدن رهایی زنان را ندارند. 
 بی محابا به رئیس جمهور 

توهین می شود
آن گروه اندک که باعث ایجاد رعب و 
وحشت در اصفهان شده اند و خودشان 
تصمیــم می گیرند و اجــرا می کنند و 
کسی هم جلودارشان نیست همچنان 
می تازند. در 22 بهمن امسال بی محابا 
شعار »مرگ بر روحانی« سر می دهند 
و برای رئیس همین جمهوری اسالمی 
که به تعبیر قانون اساسی در اصل 113 
»عالی ترین مقام رســمی کشور پس 
از مقام رهبری« اســت طلــب مرگ و 
نابودی می کنند؛ موضوعی به خودی خود 
قابل تأمل و حاکی از اطمینان این گروه 
به اینکه هیــچ گزند و تعقیبــی در کار 

نخواهد بود. 
بالفاصله بعدازاین اتفاق نخســتین 
واکنش رسمی از سوی علیرضا معزی، 
معاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر 
رئیس جمهور، منتشر شد که با تأکید بر 
»اتفاقی و خودسرانه« نبودن این اقدام، 
آن را »نافرمانی از دســتور ولی« و ادامه 
»ســریال هتاکی ها به رئیس  جمهور« 
توصیف کرد.  همچنین دستور پیگیری و 
شناسایی این افراد صادر شد، اما اقدامی 

در این راستا صورت نگرفت. 
به هر حال آنچه مسلم است تندروها 
در اصفهان ترکتازی می کنند و بیشترین 
درد آنها آزاد زیســتن زنان است و هیچ 
نهادی اجازه و توان مقابله با این اقلیت را 
ندارد. اقلیتی که به خود اجازه می دهد از 
رئیس جمهور تا افراد عادی را در تیررس 
حمالت خود قرار دهد و از مجازات هم 

ترسی نداشته باشد.

صخره نوردی زنان اصفهان به سالن های ورزشی محدود شد

کارآیی تندروی و توهین در نصف جهان!

خبر

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 
شهرداری تهران گفت: بر اساس اطالعات موجود تنها ۶0 تا 80 
درصد زنان و مردان مراجعه کننده به گرمخانه های شهرداری 
تهران اعتیاددارند و مابقی آن ها تنها به علت بی ســرپناهی به 
آنجا مراجعه می کنند. این در حالی اســت که پایش سالمتی 
هم در گرمخانه ها صورت نمی گیرد و اطالعات فقط بر اســاس 

خوداظهاری هاست.
  اعتیاد6۰ درصد از زنان 

و 8۰ درصد مردان ساکن گرمخانه ها
به گزارش ایلنا، مالک حســینی بابیان اینکه امســال در 
گرمخانه ها کرونای فراگیر نداشــتیم، گفت: امســال با یک 

برنامه ریزی مناسب ازنظر بهداشــتی کرونا کنترل شد. بعد از 
شیوع کرونا در گرمخانه ها ماســک توزیع شد و روزانه 3 مرتبه 
سطوح ضدعفونی می شود. حســینی بابیان اینکه همه زنان و 
مردان مراجعه کننده به گرمخانه اعتیــاد ندارند، عنوان کرد: 
۶0 درصد از زنان و حدود 80 درصد مــردان مراجعه کننده به 
گرمخانه ها  اعتیاددارند. او تعداد گرمخانه های تهران را 20 باب 
عنوان کرد و گفت:  از این میزان 4 باب برای زنان و 1۶باب برای 
مردان است. طی 2سال گذشته به هیچ عنوان با مشکل کمبود 

فضا مواجه نبودیم و 20درصد ظرفیت خالی نیز داشتیم.
گرمخانه های شبانه روی با سه وعده غذا در تهران

حســینی درباره برنامه پایش بیماری در گرمخانه ها گفت: 
امکان پایش در گرمخانه ها وجود ندارد، پرونده های مددکاری 
براساس خوداظهاری آن ها تنظیم می شود. اگر موردی مشاهده 
شود و یا در اظهارات مشخص شود بیماری خاصی وجود دارد از 
اورژانس کمک می خواهیم و یا به پزشکان گرمخانه که به صورت 

دوره ای با مراکز کارمی کنند، ارجاع می دهیم.

او از اجرای طرح پایش سالمت زنان در مرکز شوش خبر داد 
و گفت: این ساختمان مشــترکا کاربری مددسرا و مرکزجامع 
کاهش آسیب زنان را دارد و بعضاً در این مرکز پایش سالمت انجام 
می شود. اما مسئله این است که امکان اجرای مستمر این پایش 
وجود ندارد و مراجع حضور مداوم در گرمخانه ها ندارند. مدیرعامل 
سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران 
گفت: در اداره گرمخانه ها شعار این است که کسی در تهران از 
بی سرپناهی درمعرض خطر جانی قرار نگیرد، چه از حیث سرما 
و چه از حیث تغذیه و مسائلی ازاین دست. یعنی درواقع کسی را 
نداشتن و بدون پشتوانه بودن را در تهران احساس نکند. در حال 
حاضر نیز هر فردی داوطلب حضور در گرمخانه ها باشد بدون 
محدودیت می تواند در آنجا بماند، گرمخانه ها شبانه روزی شده 

است و سه وعده خدمات تغذیه ای و پوشاک ارائه می شود.
بسیاری از زنان به دلیل بی خانمانی  به گرمخانه می آیند

او همچنین از اجرای طرح بهداشت و درمان در غالب کمک 
خیرین خبرداد و گفت: مشکالت دهان و دندان یکی از مشکالت 

زنان معتاد است. با توجه به اینکه زیبایی برای زنان مهم است، 
شــهرداری تهران از طریق خیرین کارهــای درمانی آن ها را 

پیگیری می کند. 
حســینی او دربــاره مشــاهداتش از احــواالت 
مراجعه کننــدگان بــه گرمخانه هــا توضیــح داد: بیش از 
40 درصــد زنانــی کــه در گرمخانه ها حضــور دارند اصاًل 
اعتیاد ندارند و خیلی از آن ها انســان های شــریفی هستند 
که بی ســرپناه مانده اند. به طــور مثال اگر کســی خانواده 
نداشته باشد و یا فرض بر این باشــد که با همسرش مشکلی 
پیدا کنــد و اصالتاً تهرانی نباشــد این فرد اگر شــب بیرون 
بماند، بی خانمان تلقی می شــود. این فرد یک شــب بدون 
ســرپناه بماند با مشــکالت بســیاری روبه رو می شود. ما 
ازاین دســت افراد، تعــداد قابل مالحظه ای داریم کســانی 
که آبرودار هســتند و بنا بر جبر زمانه بی خانمان شدند. لذا 
 این گونه تصور نکنیم افرادی که وارد گرمخانه ها می شــوند 

بزهکار هستند.

گرمخانه ها پایش سالمت ندارند؛

۴۰ درصد زنان مراجعه کننده به گرمخانه ها معتاد نیستند

متعاقب پیام تهدید آمیز و 
پر عتاب و خطاب امام جمعه 

درچه اصفهان درخصوص 
صخره نوردی بانوان؛  

رئیس هیئت کوهنوردی و 
صعودهای ورزشی استان 
اصفهان با انتشار بیانیه ای 

اعالم کرد که تمرینات 
صخره نوردی بانوان 

ازاین پس در سالن ورزشی 
برگزار شود

اخیرا فیلمی در شبکه های 
اجتماعی منتشر شده است 

که بر اساس آن فردی از 
فعالیت یک گروه ورزشی 

در محل »کوه سفید« 
شهر »درچه« از توابع 

شهرستان خمینی شهر 
در غرب اصفهان ممانعت 
می کند؛ اعضای این گروه 
در حال تمرین و آموزش 

صخره نوردی بودند
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