 #من  -ماسک  -میزنم
پیام تسلیت رهبر انقالب اسالمی
در پی درگذشت
حجتاالسالمجعفری

وزیر ارشاد با تأکید بر نقش رسانهها:

تقویتاعتمادعمومی
اعتماد به نفس ملی را افزایش میدهد

در صفحه اجتماعی بخوانید

در صفحه سیاسی بخوانید
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دستور مهم به استانداران

واکنش جهانگیری
به تخریب خانه
زن بندرعباسی
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سوخت توسعه آتی ایران از زبان رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد

2

خباز با انتقاد از مصوبه مجلس
به «ایران» گفت:

فروش نفت صرف هزینههای جاری دولت نمیشود
افزایش درآمدهای نفتی صرف تقویت زیرساختهای توسعهای میشود

نمایندگان اگر پول
دارند خودشان اموال
دولت را بخرند

8

گزارش «ایران» از همکاری و همراهی مردم
در اجرای محدودیتها از ساعت  9شب

2

تصویر غریب
شبهای شهر

درگذشت عمو راستگو
بعد از  35سال کار
برای بچهها

تقوا و خیانت
در سیاست خارجی

وداع با جامعه شناس
خودمانی

سعید سجادی  /فارس

خاموشی
صدایی جاودانه

شــنبه ،نخســتین روز از اجــرای
گـــزارش
حمیده امینی فرد طــرح محدودیــت هــای هوشــمند وفریبا خان احمدی ســختگیرانه در  160شــهر کشــور بــود.تهــران از صبــح روز اول ،امــا یــک شــهر خلــوت بــود .اگــر
تصویــر حملونقــل عمومــی ،بزرگراههــا و معابــر اصلــی
بــاران زده و ســوپرمارکتها و فروشــگاههای مــواد غذایــی
را از چهــره تهــران حــذف کنیم ،بــه یک تصویــر هماهنگ
آرام از شــهری میرســیم کــه ایــن روزهــا ،آرامســتانش بــا

15

خطــر جدی دفن بیش از دهها فوتی کرونایی مواجه شــده
است! بنابراین باید پرسید شــما بهعنوان یک شهروند ،در
نخســتین روز از اجرای طــرح محدودیتهای جدید ،تاچه
انــدازه وظیفهشــناس بودهایــد؟ اگــر صاحب یک کســب و
کار غیرضروری باشــید ،قطعاً با پایین کشیدن کرکرهها ،در
صف اولین شــهروندان مســئول قرار گرفته اید! مشاهدات
میدانــی ما تأییــد میکند کــه در مناطق مختلــف تهران از
ســاعتهای صبحگاهی و تا نزدیکیهای  21شب روز شنبه

بستههای مقابله با کووید 19در ایران
از نگاه صندوق بینالمللی پول

یک بانوی کارآفرین
 4000شغل ایجاد کرد

تسنیم

رونق اشتغال روستایی
با نوآوریهای زنان
اصفهانی

14

15

صفحه  5را بخوانید

مادرم را من کشتم

7

اجرایموسیقی
در هیاهوی شهر

شب ،بجز خودروهای شخصی که با عجله مشغول سبقت
گرفتن برای رسیدن به خانه بودند ،تعداد انگشت شماری
از شــهروندان در خیابانها تــردد میکردند .با این همه در
خیابان شــیخ بهایی و حوالی میدان ونک ،سوپرمارکت ها
و نان فروشــیهای صنعتی بســیار شلوغ بود و جالب اینکه
مردم بــرای خرید در صف ایســتاده بودند .عــدهای نگران
بودند که این فروشگاهها نیز بسته شود.

روایتی از مسافران دوره کرونا

 14درصد تولید
ناخالصداخلی
صرف مقابله با کرونا شد

اهالی هنر در گفتوگو با «ایران» از
محدودیتهای اجرای کنسرت و عدم
استقبال از کنسرت آنالین میگویند

و همینطور دیروز ،بجز تعداد انگشــت شــماری از اصناف
غیرضــروری ،تقریبــاً همــه آنهــا در یک حرکــت هماهنگ
بســته بودنــد .میــدان تجریــش حــول و حــوش ســاعت 6
عصر اولیــن روز ،یک تصویر کامالً متفــاوت از خود برجای
گذاشــت .بهرغــم اینکه این میدان حتــی در ایام نوروز هم
جــزو شلوغترینهاســت ،امــا محدودیتهــای جدید ،پای
خریــداران را از بازار ســنتی و مغازههای اطراف کامالً جمع
کــرده بــود .کمی آن طــرفتر از ایــن میدان ســاعت 7:30

ســالم

بــرای «مقصرها» حرف زدن راحت نیســت .همهاش عذاب اســت و خودخوری و یــک آرزوی محال کهایکاش زمان به
عقب برگردد .تازه از بیمارســتان مرخص شــده و هنوز حال خوشــی ندارد .تمام روزهای این چند هفته گذشته حاال مثل
کابوسی روی قلبش سنگینی میکند« :خدا خودش میداند که اگر یک درصد فکر میکردم اینطور میشود ،محال بود
بقیه را راه بیندازم ».منظورش از بقیه ،دو خواهر و دامادها و بچههایشان ،سه برادر و عروسها و بچههای برادرش است،
به اضافه مادر .اسم مادر را که میآورد صدایش به وضوح میلرزد.
«هر ســال تولد پســرم را تهران میگرفتیم .امســال گفتیم کروناســت نمیشــود میهمانی گرفت ،تصمیم گرفتیم همه
خانواده را ببریم ویالی شــمال و آنجا یک جشــن خانوادگی بگیریم .پیش خودم گفتم همه مدتهاست از تهران بیرون
نرفتهاند و این فرصت خوبی است .پسر من امسال  10ساله شد اما این تولد به کاممان زهر شد .مادرم».
این بار دیگر گریه امانش نمیدهد .صدای گریه و سرفه درهم میآمیزد ،معذب میشوم .میگویم میتوانم وقت دیگری
مزاحم شوم ،یا اصالً اگر نمیخواهید.
صفحه  6را بخوانید
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هر روز با شما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و میخوانیم و بازگو
می کنیم .با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید

ëëکتابفروشــان را در گروه یک قــرار دهید/
نظــــــر
آقــای حســابی از میبد یــزد :از ســتاد ملی
مـــردم
مقابله بــا کرونا درخواســت دارم حداقل
بــرای طرح پاییزه کتاب ،کتابفروشــان را جــزو گروه یک قرار
دهیــد تا حداقل مــردم بتوانند حداقل در خانــه با خواندن
کتاب خود را سرگرم کنند.

تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

ëëنایاب بودن علوفه زمســتانی /آقای کاسب :علت نایاب
بودن علوفه زمستانی چیست؟ از مسئوالن محترم جهاد
کشاورزی درخواست پیگیری و رسیدگی داریم.
ëëرتبهبنــدی معلمان /نســرین تکراری :طــرح رتبهبندی
معلمــان بــه کجــا رســیده؟ چــرا ایــن طــرح عملــی
نمیشود؟
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ضمیمه امروز «ایران»

ویژهنامه
افتتاح آزاد راه
شرق سپاهان
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سال بیستوششم
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تحقق آرزوی  ۴۴ساله مردم
اصفهان توسط صندوق بازنشستگی
با افتتاح آزادراه شرق سپاهان

پروژه ملی آزادراه
شرق سپاهان که از در مصرف
سوخت ،کاهش تصادفات و که
 44سال
از آزادراه نطنز -کاشان -اصفهان آغاز
گذشته طراحی و مطالعات تلفات
آن
جانی ناشی از آن ،ارتقای جایگاه و
انجام شده بود ،سرانجام در دولت
به آزادراه اصفهان -شیراز ختم میشود.
استان اصفهان در حوزه ترانزیت مسافر
تدبیر و امید توسط حسن
قطعههای یک و دو این آزادراه به طول
روحانی ،و بار و کمک به توسعه
رئیس
گردشگری نقش  ۶۳کیلومتراست
جمهوری از طریق ویدئو کنفرانس قابل
توجهی دارد و در عین حال ،فاصله با
به بهرهبرداری رسید.
بهرهبرداریازآزادراهکنارگذرشرقمسیر
تهران به شیراز را هشتاد دقیقه و فاصله
این پروژه در سال  ۱۳۵۵طراحی و در
استانهای جنوبی کشور و بخش جنوبی
تهران به اصفهان را چهل دقیقه کوتاه
سال ۱۳۸۱
استان اصفهان به تهران ۵۰کیلومتر کوتاه
عملیات اجرایی آن آغاز شد میکند.
و تا سال
میشود؛ همچنین کاهش  ۸۰دقیقهای
 ۱۳۸۵تنها ۲9درصد پیشرفت وی
با بیان اینکه «فایده این پروژه برای
فیزیکی داشت ،که از سال  ۱۳۸۵به مدت
زمان سفر بین استانهای شمالی و
بازنشستگان کشوری چه بوده است؟»
۱۰
سال متوقف ماند .تا اینکه با حمایت
جنوبی ،کاهش  ۳۵کیلومتری مسیر
تأکید کرد :نرخ بازدهی سرمایهگذاری
صندوق
اتصال شمال به جنوب اصفهان،کاهش
بازنشستگی کشوری تفاهم نامه در این
پروژه۱9 ،درصد پیشبینی شده 4۰
تأمین
دقیقه فاصله تهران به اصفهان،
مالی،اجراوبهرهبرداریبینوزارت که
با ارائه سرویسها و خدمات جانبی
راه و شهرسازی و
کاهش مصرف سوخت ساالنه بالغ بر
شرکت سرمایهگذاری بینراهی و
بزرگراهی به  ۲۶درصد بالغ ۱۵
آتیه صبا وابسته به
صندوق
بازنشستگی
میلیون لیتر و ۷۳۰میلیون لیتر در دوره
خواهد
شد.
 ۷۰درصد سرمایهگذاری
کشوری در سال۱۳9۵به امضا رسید و
بهرهبرداری  ۲۰ساله ،کاهش سوانح و
توسط هلدینگ آتیه صبا و  ۳۰درصد
عملیات اجرایی این پروژه بهطور جدی از
تلفاتجادهایاستانوکاهشآالیندههای
توسطوزارتراهوشهرسازیصورتگرفته
سرگرفتهشد.
زیستمحیطی و آلودگی هوای شهر
است .بدینترتیب ،صندوق بازنشستگی
به
گفته اکبر افتخاری مدیرعامل صندوق
اصفهان از مهمترین مزایای این پروژه
کشوری افزون بر کمک به توسعه کشور،
بازنشستگی
است.برپایهآمارهایموجودروزانهحدود
کشوری،آزادراهشرقاصفهان سرمایه
به
گذاری پایدار و مطمئنی را به ۸۰
عنوان یک محور مواصالتی اصلی
هزار وسیله نقلیه از مسیرهای تهران،
انجام رسانده که سود حاصل از آن صرف
در
مرکز ایران نقش اساسی در توسعه
کاشان ،نطنز ،قم و دلیجان به اصفهان
پرداخت حقوق و ارائه تسهیالت رفاهی و
کشور دارد ولی در  ۱۱سال تنها ۵۵
درصد
وارد میشوند که بارسنگین ترافیک را به
معیشتی
به
بازنشستگان و وظیفهبگیران
پیشرفت فیزیکی داشت و
شمالاینکالنشهرتحمیلمیکند.ازاین
در طول  9ماه کشوریخواهدشد.
رو
اخیر 4۵درصدپیشرفتفیزیکیراتجربه
با بهرهبرداری کنارگذر شرق بارسنگین
همچنینبهگفتهسیدعلیرضاعظیمیپور،
کرد و به بهرهبرداری رسید.
ترافیک شمال اصفهان مرتفع میشود
افتخاری افزود :روند اجرای این پروژه تا مدیرعامل هلدینگ آتیهصبا :در پروژه و
این آزادراه ،شریانی مهم برای ارتباط
مذکور سعی شده از تکنولوژی بهروز و
بهمنماه سال  9۸از پیشرفت مطلوبی
هرچه بهتر و سریعتر ترافیک جنوب به
رئیسجمهوری:
هوشمند استفاده شود .بر این اساس
ً
برخوردار نبود
جادههای منتهی به مرکز و شمال کشور
و نهایتا به  ۵۵درصد دریافت
عوارض از این آزادراه به صورت است.
پیشرفت میرسید که اینجانب توفیق
الکترونیکی انجام میشود .همچنین
خدمت به
بازنشستگان
عزیز
را
پیدا
کردم.
عملیات اجرایی آزادراه کنارگذر شرق
با
رایزنی
با وزارت راه و شهرسازی ،نرخ
بنابراین ،تکمیل این پروژه در اولویت قرار
اصفهان که در سالهای گذشته متوقف
عوارضبراساستصمیمکارگروهذیربط
گرفت و
رئیسجمهوری در
شده بود با هدف کاهش زمان سفر،
موانع پیشرفت آن با تمهیدات با
آیین افتتاح پروژه ملی است که
نرخ منصفانه در نظر گرفته میشود
آلودگی شهر برای ما بسیار اهمیت
آزادراه شرق
گوناگون برداشته شد .در
جلوگیری از تردد وسایط نقلیه سنگین و
اصفهان گفت :پروژههایی که دارد و
نتیجه ،پروژهای تا رانندگان با هزینه
پروژه آزادراه شرق اصفهان در واقع
امسال و سال آینده
که در طول ۱۱
معقولی از خدمات دودزا به درون
سال
تکمیل
محیط
فقط
می
شهری
۵۵
شوند
نیاز
درصد
اصفهان
و
یک
آزادراه
پروژه
استفادهکنند.
محیط زیستی برای سالمت مردم
به کمک بیشتری دارند و
پیشرفت داشت ،در طول  9ماه4۵ ،
کاهشآلودگیهواودرپیآنایجادسفری
دولت در حد توان اصفهان است.
برای
مدیرعامل آتیه صبا افزود :آزادراه شرق
تسریع این پروژهها کمک میکند.
درصد پیشرفت دیگر را تجربه کرد و به
پاک با همکاری سازمان بازنشستگی
رئیس
اصفهان در حوزه حملونقل و توزیع کاال
جمهوری درباره افتتاح فاز سوم پروژه
حجتاالسالم دکتر
بهرهبرداریرسید.
کشوری وبا مشارکت بخش خصوصی
در
حسن روحانی در آیین ملی
کشور و اقتصاد منطقه نقش مؤثری
وی
آزادراه شرق اصفهان خاطرنشان کرد:
افتتاح پروژه آزادراه
درباره ویژگیها و شاخصهای مهم
اجرا شد .برای احداث این آزادراه یک
شرق اصفهان اظهار امیدوارم
خواهد داشت ،ضمن اینکه در توسعه
همه این پروژهها را با همت بلند
داشت :گزارش کاملی
این ابرپروژه اظهار کرد :احداث آزادراه
میلیون متر مکعب خاکبرداری ،هشت
ارائه شد و امیدواریم وزارت راه
صنعت گردشگری میتواند در منطقه
و شهرسازی و همچنین شرکتهای
تا پایان سال آینده و در
شرق اصفهان به عنوان
میلیون مترمکعب خاکریزی ۱۶۵ ،هزار
این دولت بخش خصوصی
نقطه اتصال نقش خوبی را ایفا کند.
به نتیجه برسانیم و هر موردی که
تن
بزرگی از این پروژه
کریدور شمال به جنوب کشور در کاهش
بتن ریزی و  ۷۰۰هزار تن آسفالت
ها را افتتاح کنیم که برخی برای
گفتنی است ؛آزادراه شرق سپاهان نقطه
امسال و سال آینده نیاز به کمک بیشتری
آالیندههای محیط زیست،
موارد اهمیت ویژهای برای ما دارد.
انجام و حدود  ۱۸هزار میلیارد ریال هم
دارد
صرفهجویی اتصالکریدورشمالبه
او افزود:
مطرح شود ،چراکه دولت در حد توان
جنوبکشوراست هزینه شده است.
اصفهان شهر بسیار بزرگ و مهم ما
برای تسریع این پروژهها کمک میکند.

پروژه آزادراه شرق
اصفهان یک پروژه محیط زیستی
برای سالمت مردم است

استانداراصفهان:

افتتاح آزادراه
شرق سپاهان حاصل اقدامهای
دولت و صندوق بازنشستگی است

استاندار
اصفهان گفت :از سال  ۱۳۸۲این پروژه
باعث کاهش آلودگی اصفهان خواهد شد.
آغاز شده که تا سال
 ۱۳۸۵تنها ده درصد پروژه استاندار
اصفهان گفت :در این پروژه هدف کاهش
انجام شد و در این دو
دولت از سال  ۱۳9۵با اقدام تلفات
جادهای و ایمنی سفر را هم داشتهایم که
صندوق بازنشستگی
کشوری رونق بهتری گرفت طی پیش
و به نتیجه
بینی انجام شده توسط کارشناسان این
رسید .عباس رضایی اظهار داشت:
تلفات تا  ۱۵درصد کاهش مییابد.
آلودگی هوا یکی از
مسائل اصلی استان اصفهان وی
خاطرنشان کرد :کاهش مصرف سوخت و از
است ،یکی از اقدام
هایی که برای حل این مسأله همه
مهمتر سالمت مردم ،مسأله اصلی برای
انجام شد ،انجام این پروژه
بود که حجم ترافیک ما است که
بارها هم گفتهایم سالمت مردم را
را از این قسمت کم میکند.
با هیچ
چیزی عوض نمیکنیم به همین دلیل
استاندار اصفهان ادامه
داد :به دلیل اینکه تریلرها مسأله
کاهش تصادفات یکی دیگر از معیارهای
و ماشینهایی که به
سمت جنوب کشور میروند از ما است.
منابع مهم
همچنین این پروژه عظیم در توسعه
آلودگی شهر اصفهان بودند ،این پروژه
گردشگری استان نیز تأثیرگذار خواهد بود.

آزادراه شرق سپاهان

احداث ،نگهداری و بهرهبرداری

 1/800/000/000/000تومان

کاهش ۴0

دقیقهای فاصله اصفهان به تهران

ایــن روزهــا خبــر اول
اکثر شــبکههای خبری
یادداشت جهانی درباره افزایش
شــدید میزان مبتالیان
بــه کرونا اســت .از هند
و مکزیــک و امریـــــــکا
و کشــورهای اروپایــی
معصومه ابتکار
معاون رئیسجمهوری گرفتــار آن هســتند تــا
در امور زنان و خانواده کشــوری مثــل ژاپن که
تصور میرفت کووید  19را به کنترل درآورده و
حتی سوئد که تاکنون در مقابل محدودیتها
بشــدت مقاومت میکرد .کشــورهای گرفتار
ناامنی و گسیختگی نظام درمانی مثل برخی
کشــورهای منطقه غرب آســیا؛ یمن ،عراق و
افغانستان هم که آمار درستی از میزان مرگ
و ابتال در اختیار ندارند تا عمق فاجعه را بشود
مشاهده کرد .این روند در همه جا سبب فشار
ســهمگین بــر کادر درمانی ،بیمارســتانها و
تختهای آی ســی یو شده و عالوه بر تبعات
بهداشتی و درمانی ،باعث لطمات شدید به
نیروی انسانی و متخصص شده است.
ادامه درصفحه 14

در  76سالگی و پس از مدتها
ابتال به سرطان درگذشت

چنگیز جلیلوند درگذشت

شهروندی جهانی باشیم
برای حفظ جان انسانها

اگــر بــا مــاک تقــوا بــه
یادداشت موضـــوع ســـــیاســــت
خارجــی بنگریــم برای
دســـتیابــــــی بــه یــــک
سیاستخارجیکارآمد
درنظامپیچیدهجهانی
مهدی ذاکریان در بــدو امــر ،نیازمنــد
استاد دانشگاه عالمــان متخصــص و
حرفهای هستیم .در واقع ،کامیابی در سیاست
خارجی مســتلزم بهرهگیری از دانــش روابط
بینالملل اســت .همانگونه که در همه جای
دنیا برای ساخت یک خانه به دانش معماری
رجوع میکنند برای ساخت سیاست خارجی
نیــز به دانــش تخصصی آن رجــوع میکنند.
توجــه یا بیتوجهی به این دانش تخصصی-
حرفــهای میتوانــد به ســعادت یا افــول یک
کشــور بینجامد .ســلطه بر نظریههــای روابط
بینالملــل از یک ســو؛ و قواعد حقوقی حاکم
بر روابط بینالملل از سوی دیگر پارادایمهای
ضروری کامیابی سیاست خارجی در جامعه
بینالمللی است که گاه برخی از بازیگران آن
به نحو پیچیده و دشواری رفتار میکنند.
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ایران سپید فراتر از یک رسانه
گامی مشخص در ایجاد عدالت
و فرصتهای برابر اجتماعی

پاییــز اگر چــه در ادبیات
رایــج بــا برداشــت از
یادداشت تأثیــر آن بــر طبیعــت،
خــزان درختــان ســبز و
برگریزان و به تعبیری
غالــب کــه البتــه بــا آن
سهیل معینی موافق نیستم فصل غم
مدیرمسئول اســت و مقدمهایاست
روزنامه ایران سپید بــر بــه خــواب رفتــن
ســبزینهها در زمســتان تــا دوبــاره بهــار را بــا
رســتن شــکوفایی آذیــن ببندند امــا در تقویم
فعالیتهــای جامعه نابینایــان و کم بینایان
کشــور فصل پاییــز در خود بهــار فرصتهای
جدیــد را در بــاغ اندیشــه شــهروندانی کــه به
تمامی یا قســمتی از فروغ چشــم بیبهرهاند
در دل نهان داشــته است .مهرماه سالروزهای
جهانی عصای ســفید و ایمنی را در خود دارد
و نیز تولد دکتر محمد خزائلی چهره بیبدیل
عرصــه ادب و بنیانگذار آموزش و توانبخشــی
نوین برای نابینایــان و کمبینایان 27 .مهر نیز
سالروزگشایشرسمیمجتمعآموزشیشهید
محبی فعلی اســت که یکــی از تأثیرگذارترین
مراکز تربیــت نیروهای انســانی تحصیلکرده
نابینایــان و کمبینایــان از ســال  1343تاکنون
است.
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