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مدیرکلپزشکیقانونیاستان
اصفهانخبرداد:

افزایش آمار مصدومین و تلفات
حوادث ترافیکی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:
آیتا ...هاشمی رفسنجانی آزادگی و صراحت
داشت و همیشــه نظراتش را در زمان امام(ره) و در
سالهای اخیر میگفت ،ولی هیچگاه صراحت بیانش
در مســیر ضد انقالب نبود چون معتقد به پیروی از
رهبری و والیت بود .محســن رضایی که در مراسم
بزرگداشت رحلت آیتا ...هاشــمی رفسنجانی در
مسجد صادقیه کاشان ســخن می گفت ،به استناد
گزارش ایسنا اظهار کرد :هیچوقت یادم نمیآید که
هاشمی چیزی خالف فرمایشات امام(ره) و رهبری
گفته باشد یا به آن عمل کند .وی همیشه تابع بوده و
در مســیر آنها حرکت میکرد.وی افزود :باید تالش
کنیم وحدت و برادری را در مســیر انقالب حرکت
دهیم ،چون دهه آینده بســیار عجیبی داریم و دعا
کنیم که عمر رهبری طوالنیتر شود.رضایی گفت:
اگر امروز از نقاط مختلف ایران برای وداع با ایشان به
تهران میآیند ،این تشییع نشاندهنده وابستگی دلی
و عمیق مردم و مســئوالن نظام جمهوری اسالمی
است.وی افزود :این تشییع باشکوه ما را به وحدت،
مجاهدت و انقالبیگری در دوره اول انقالب برگرداند
که بر این اساس باید شکافهای امروز در نظام را به
هم نزدیکتر کرده و پشت سر رهبری و ارزشهای
انقالب حرکت کنیم.رضایی با بیان اینکه هاشــمی
رفسنجانی یک مجاهد نستوه و مبارز خستگیناپذیر
بود ،گفت :ایشان همه وجودش را برای نظام تقدیم
کرد و هیچ شرایط سختی در انقالب وجود ندارد که

ایشان حضور نداشته باشــند.دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام ادامه داد :قبــل از انقالب در حوادث
دوران شاهنشاهی در شکنجهها حضور داشت و در
روزهای ســخت پیروزی انقالب و در سالهای اول
انقالب در زمان حضور تروریستها و کودتاچیان ،در
اطراف کشور برای حفظ آرامش نقشآفرینی کرد.وی
گفت :در دفاع مقدس و در زمــان حمله رژیم بعثی
عراق به ایران عالوه بــر فرماندهی جنگ در هنگام
پذیرش قطعنامه الجزایر ،صدام حسین برای هاشمی
نوشتند ،من پذیرفتم که مرزهای ایران را به رسمیت
بشناسم و جنگ تمام شد .هاشمی در هنگام وداع با
امام خمینی(ره) و جانشینی ایشان نقش تاثیرگذاری
داشــتند و هرجا سختی و فشــار برای کشور بوده،
هاشمی حضور داشته است.رضایی با خواندن آیهای
از قرآن ،گفت :بر اســاس آیات قرآن دو بعد ایمان،
حفظ رفاقت و برادری و دشــمنی و مبــارزه علیه
استکبار است .بنابراین باید رفاقت و برادری را که جزو
ارزشهای انقالب و احکام الهی و سنت پیامبر(ص) و
مسیر ائمه اطهار(ع) است ،حفظ کنیم.دبیر مجمع
تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه آیت ا ...هاشمی
رحلت خوبی داشتند ،گفت :مرگ ایشان غافلگیرانه و
جانکاه بود؛ چون ما ظهر یکشــنبه در کمیســیون
زیربنایی مجمع تشــخیص مصلحت که با ریاست
ایشان برگزار شد ،در مورد کمبود انرژی برق و تامین
نیازهای مردم جلسه داشتیم.وی افزود :در این جلسه
بیان شد که کشــور  7هزار مگابایت برق باید طی 5

راه

سال آینده داشته باشد که برای این 5 ،میلیون یورو
پول الزم است و  5میلیون یورو پول برای رساندن برق
به مردم نیاز است که ایشان پیشــنهاد دادند برای
تامین آن ،صرفهجویی کنیم کــه برای راهکارهای
اتخاذشده جلسهای با رهبری تشکیل شود.رضایی
افزود :در این جلسه ایشان خاطرهای از دوران ریاست
جمهوریاش بیان کرد که هرگاه برنامهای برای کشور
قرار بود اتخاذ شــود ،ابتدا با مقــام معظم رهبری
جلســهای برگزار کرده و تایید آن را میگرفت و با
حمایتهای همهجانبه ایشان آن تصمیم را به مرحله
اجراء میگذاشتند.دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام افزود :هاشــمی رفســنجانی در این جلسه بر
انسجام بین قوای سهگانه و رهبری تاکید داشت تا
کارهای بزرگی با آن انجام شود ،مانند صرفهجویی 7
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نسلفردا:درپیوصولشکایاتیمبنیبرسرقتازداخلخودرودرمحدودهپایگاهشرقپلیس
آگاهی ،تحقیقات ویژه ای انجام و پرده از راز چندین فقره سرقت برداشته شد .رئیس پلیس
آگاهی استان اصفهان از دستگیری دو سارق حرفهای داخل خودرو و کشف 696میلیون ریال
سرقت خبر داد .سرهنگ ستار خسروی در این رابطه اظهار داشت :در پی وصول شکایاتی مبنی
بر سرقت از داخل خودرو در محدوده پایگاه شرق پلیس آگاهی رسیدگی به موضوع در دستور
کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت .وی افزود :کارآگاهان تحقیقات خود را در این زمینه
آغاز و دو سارق حرفهای را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی آنها را دستگیر کردند .این مقام
انتظامی خاطر نشان کرد :در تحقیقات صورت گرفته متهمان به  696میلیون ریال سرقت از
داخل خودروی همشهریان در حوزه شرق شهر اصفهان اعتراف کردند .وی افزود :متهمان پس
از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند .رئیس پلیس
آگاهی استان به همشهریان توصیه کرد :هنگامی که برای بازدید فنی یا پنچرگیری از خودرو
خارج میشوید ،دربهای خودرو را قفل و وسایل شخصی (کیف و اسناد و مدارک) و اموال با
ارزش خود را داخل خودرو ،به ویژه روی صندلی در معرض دید نگذارید.

اختصاصی نسل فردا

از گروگان گیری آران و بیدگل

 12ساعت التهاب

امام(ره) و انقالب حرکت کنیم.
وی با بیان خاطرهای از اولین دیدار خودش با هاشمی
رفسنجانی در قبل از انقالب ،گفت :در سال  57و در
زمان اعتصاب کارگران نفت ،ایشان از طرف شورای
انقالب برای تقویت اعتصاب کارکنان به اهواز آمد که
باهم آشنا شدیم.رضایی ادامه داد :ایشان در این سفر
پیام امام(ره) را خواند که نگذارید اعتصاب شــرکت
نفت شکسته شــود؛ چون آن موقع ایران با تولید 6
میلیون بشــکه نفت مقام دوم را در اوپک داشت و
بخشی از نفت ایران به رژیم غاصب اسراییل میرفت
و این مســئله مهمی بود که اگر اعتصاب شکســته
میشد ،شاه قدرت پیدا میکرد و اگر اعتصاب ادامه
داشــت ،پیامی برای آمریکا بود که شاه دیگر قدرت

دستگیری مسافر اتوبوس با  490گرم تریاک

نسلفردا :ماموران ایست و بازرسی شهرستان سمیرم در هنگام ایست و بازرسی یک دستگاه
اتوبوس با مشکوک شدن به یکی از مسافران توانســتند جلوی حمل مقداری مواد مخدر را
بگیرند ،در بازرسی از این مسافر که شک ماموران را به خود جلب کرده بود ،نزدیک به 500گرم
تریاککشفورانندهنیزدستگیرشد.فرماندهانتظامیشهرستانسمیرمدررابطهبااینپرونده
با تاکید بر اینکه ماموران مقدار 490گرم تریاک در بازرسی بدنی از مسافر یک دستگاه اتوبوس
در محور سمیرم-شهرضا کشف کردند گفت :این پرونده تحویل مراجع مربوطه شد .سرهنگ
غالمرضا براتی ادامه داد :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سمیرم حین کنترل
خودروهای عبوری در محور سمیرم-شهرضا به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک وآن
را متوقف کردند .وی ادامه داد :ماموران به یکی از مسافران مشکوک و در بازرسی از او مقدار490
گرم تریاک را کشف کردند .این مقام انتظامی اذعان داشت :در این خصوص پرونده تشکیل و
متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
سرهنگبراتی درپایان خاطرنشانکرد:نیروی انتظامیبا قاچاقچیان مواد مخدربرخورد قاطع
و قانونی خواهد کرد و اجازه جوالن به آنها نخواهد داد.
یلداتوکلی
گروه اصفهان

«زنگمدرسهبهصدادرآمد
و مثل هر روز بچهها با شوق

فرمانده نیروی انتظامی آران و بیدگل گفت:
متهمانی که دختر بچه  10سالهای را درآران و
بیدگل گروگان گرفته بودند بعد از  12ساعت
دستگیر شدند.
دخترم را آدم رباها ربودهاند
عصــر روز دوشــنبه  20دی مــاه
دختربچه آران و بیدگلی هنگام برگشــت از
مدرسه ربوده شد ،زنگ مدرسه به صدا در آمد
و مثل هر روز بچهها با شوق و اشتیاق پس از
باز شدن دربهای مدرسه به سمت خانه روانه
شدند ،دخترک نیز مثل هر روز به سمت خانه
حرکت کرد اما در این عصر ســرد زمستانی
انگار اتفاقــی قرار بود رخ دهــد ،انگار تلهای
پیش پای دخترک قرار گرفته بود ،انگار قرار
بود او به خانه نرسد ،چرا که ماشینی به سرعت
جلوی پای دخترک ایستاد و در یک چشم بر
هم زدن چند نفر او را به داخل خودرو کشانده

مزاحم اینترنتی در اصفهان دستگیر شد

نسلفردا:فردیکهدرفضای مجازیبرای مردم مزاحمتایجاد میکرد توسط مامورانپلیس
فتایاصفهانشناساییودستگیرشد.
سرهنگسیدمصطفیمرتضویرئیسپلیسفضایتولیدوتبادلاطالعاتفرماندهیانتظامی
استان اصفهان بیان داشت :در پی شکایت فردی مبنی بر اینکه در یکی از شبکههای اجتماعی
مجازی با ارســال پیامهای توهین آمیز و غیراخالقی برای وی مزاحمت ایجاد شده بررسی
موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتای اصفهان قرار گرفت .این مقام مسئول عنوان داشت:
با انجام تحقیقات و بررسیهای الزم در محیط مجازی متهم که فردی 40ساله بود شناسایی
و دستگیر شد .وی افزود :در بررسیهای به عمل آمده مشخص شد این فرد برای افراد دیگر نیز
در شبکههای مجازی مزاحمت ایجاد کرده بود .در این خصوص پرونده تشکیل و متهم پس از
تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد .رئیس پلیس فتای
استان اصفهان خاطر نشان کرد :کاربران شبکههای اجتماعی در مراودات خود در این فضا باید
مراقب خود باشند و یاد بگیرند هویت اکثر افراد در شبکههای اجتماعی جعلی است و به هیچ
عنوان به افراد غریبه که برای آنها پیام ارسال میکنند اعتماد نکنند.

و اشتیاق پس از باز شدن دربهای مدرسه به سمت خانه
روانه شدند ،دخترک نیز مثل هر روز به سمت خانه حرکت

و از محل گریختند ،همه چیز خیلی ســریع
رخ داد و زمانی که پدر و مــادر او نگران دیر
آمدنش شدند و مدام ساعت را مینگریستند
و سراغش را از همکالسیهایش میگرفتند
اتفاقی غیر قابل منتظره افتاد.
پس از چند ســاعت از ناپدید شدن دخترک
تلفن پدر به صدا در آمد و صدایی از آن سوی
خط خبر از ربوده شدن دخترک داد.
ربایندگان بــا پدر دختر بچه تمــاس برقرار
کردند و بــا تهدید از او خواســتند که 400
میلیون تومان پول نقد در ازای آزادی فرزندش
پرداخت کند ،پدر دختر پس از شنیدن این
درخواست فورا پلیس آگاهی را در جریان این
حادثه گذاشــت و گفت آدمرباها دخترم را
دزدیدهاند.
ماموران در جستوجوی دختر 10
ساله

کرد ،اما در این عصر سرد زمستانی انگار اتفاقی قرار بود رخ
دهد انگار تلهای پیش پای دخترک قرار گرفته بود انگار »...

سرهنگ مســعود ســپهوند فرمانده نیروی
انتظامی آران و بیدگل در رابطه با این پرونده
گفت :گزارش گروگانگیــری دختری 10
ساله ،ســاعت  18و  40دقیقه روز دوشنبه
 20دیماه به پلیــس انتظامی آران و بیدگل
مخابره شد و به دنبال دریافت گزارش ربوده
شدن دختر بچه به سرعت پروندهای تشکیل
و تیم عملیاتی نیروی انتظامی شهرستان آران
و بیدگل وارد عمل شده و تحقیقات ویژهای را
انجام و توانستند رد پای ربایندگان را کشف
کنند .با به دست آمدن سرنخی از آدم رباها در
کمتر از  12ساعت افراد گروگانگیر شناسایی
و عملیات دستگیری آنها به سرعت انجام شد.
شناســایی محل نگهداری
دخترک در یکی از دشتهای
زراعی آران و بیدگل
کارآگاهــان دختــرک را در یکــی از

دشتهای زراعی آران و بیدگل که توسط
ربایندگان در اتاقی زندانی شده بود پیدا
کردند و صحیح و ســالم به خانواده وی
تحویل دادند .با رهایی دختر بچه آدم رباها
نیز دستگیر و به جرم خود اعتراف کردند.
سرهنگ مسعود سپهوند فرمانده نیروی
انتظامــی آران و بیدگل به شــهروندان
هشــدار داد :خانوادهها فرزندان خود را
توجیه کنند که برای رفتوآمد در مسیر
خانه تا مدرســه ،محلهای پررفتوآمد
را انتخاب و از تــردد در محلهای خلوت
و همراهــی با افــراد ناشــناس و غریبه
بپرهیزند.
وی ادامــه داد :در صــورت وقوع هرگونه
حوادث اینچنینی ،شهروندان به پلیس
اعتماد کامل را داشته باشند و در نخستین
فرصت موضوع را به  110اطالع دهند.

عکستزیینیاست

نسل فردا :اگر وارد خانه شده و متوجه سرقت
شدید ،بدون اینکه به چیزی دست بزنید ،فورا
خارج شده و با پلیس تماس بگیرید .بررسیها
نشان میدهد سارقان در موارد بسیاری با استفاده
از کلید وارد خانههای افراد میشوند .دقت کنید
که هیچ گاه کلیــد خــود را روی در ورودی جا
نگذارید و در صورت جابهجایی منزل یا مفقود
شدن کلید ،سریعا نسبت به تعویض توپی قفل
در اقدام کنید ،همچنین از مخفی کردن کلید در
بیرون از خانه خودداری کنید.
وانمود کنید همیشه یک نفر در خانه
حضور دارد
اگرمیخواهیدبهمسافرتبرویدیامجبوریدچند
روزی خانه را خالی بگذارید ،یکی از تایمرهای
ارزانقیمتراخریداریکنید.اینتایمرهاباتوجه
به زمانی که روی آنها تنظیم میکنید ،وسایل
برقی را به صورت اتوماتیک روشــن و خاموش
میکنند .آنها را به چراق اتاقها ،رادیو و تلویزیون
وصل کنید تا این وسایل در طول شبانهروز روشن
و خاموش شوند .از بستن پردهها نیز پرهیز کنید،
زیرا این کار در طول ساعات روز غیرطبیعی به
نظر میرسد و نشان ه این است که شما در منزل
نیستید.همچنینبهتراستخطتلفنمنزلخود
را به شماره تلفن همراهتان انتقال دهید.
با همسایههایتان ارتباط دوستانه برقرار
کنید
همسایههای امین میتوانند زمانی که شما در
خانه نیستید ،مراقب اوضاع باشند ،این کار باید
در غیاب آنها توسط شما نیز انجام شود ،با این
حال مراقب باشید افراد ناشناس و غیرمطمئن را
ازبرنامهسفرخودمطلعنکنید.
میتوانید از دوربینهای مداربســته
استفادهکنید
دوربینهای حفاظتی در هر قسمتی از خانه قابل
نصب هستند ،میتوانید آنها را به رایانه شخصی
خودوصلکردهوحتیزمانیکهدرخانهنیستید،
فضای داخلی و محوطه بیرونی را کنترل کنید.
هشدار :اگر وارد خانه شــده و متوجه سرقت
شدید ،بدون این که به چیزی دست بزنید فورا
خارج شده و با پلیس تماس بگیرید.

پرونده سارقان داخل خودرو با  696میلیون ریال سرقت

هزار مگابایت برق که همکاریهای دولت و مردم را
نیاز داشــت و این امر را تنها با قرارگرفتن در محور
والیت و مردم ،امکانپذیر میدانست.وی گفت :بعد از
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام ،ایشان به خانه
میرود و برای ورزش از خانه خارج میشود که این
حادثه ناگوار برای ایشان پیش میآید و بیشتر از دو
ســاعت هم طول نمیکشــد که دار فانــی را وداع
یگویند.رضایی گفت :تشییع جنازه باشکوه وی به
م
ما نشان داد که اعتبار ما به ادامه راه انقالب ،دلسوزی
و فداکاری است و اینگونه است که انقالب به اهداف
و آرمانهایــش میرســد.دبیر مجمع تشــخیص
مصلحــت نظام گفــت :اســتقبال امروز مــردم و
نقشآفرینی صدا و سیما و مراجع و علما در کنار پیام
رهبری ،قدرت واقعی ما را نشان داد به شرطی که در
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هشدارهای پلیسی
از کلید خانه خود به خوبی
مراقبتکنید

آزادگی و صراحت هاشمی
در مسیر انقالب بود

عکستزیینیاست

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت :آمار
مصدومینوتلفاتحوادثترافیکیاستاناصفهان
در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با
افزایش روبه رو بوده است.
علی ســلیمانیپور در گفتوگو با مهر با ارائه آمار
هشتماهه تصادفات جادهای استان اصفهان اظهار
داشت :در هشتماهه امسال ۷۹۳نفر در تصادفات
استان اصفهان ،جان خود را از دست دادند که۱۷۹
نفر از آنها زن و ۶۱۴نفر نیز مرد بودند.
وی بابیان اینکه در ســال گذشته در هشتماهه
نخست در حوادث ترافیکی  ۷۸۶نفر جان خود را
از دست دادند ،ابراز داشت :بر این اساس در مقایسه
آمار ،شاهد افزایش ن ه دهم درصدی تلفات حوادث
ترافیکی استان هستیم.مدیرکل پزشکی قانونی
استاناصفهان ،بابیاناینکهبیشترینتلفاتحوادث
ترافیکی اســتان اصفهان با ۴۷۶نفر در جادههای
برونشهری ۲۸۰،نفر در مسیرهای درونشهری و
 ۱۲نفر درجادههای روستایی بوده است ،اضافه کرد:
همچنین مرگ  ۱۱نفر مربوط به جادههای خارج
استان و ۱۴نفر نیز در سایر موارد گزارششده است.
وی در خصوص آمار مصدومین حوادث ترافیکی
استان اصفهان نیز گفت :در هشتماهه امسال۱۷
هزار و  ۹۳۵مصدوم حوادث ترافیکی به اداره کل
پزشکی قانونیاستاناصفهانومراکز تابعهمراجعه
کردندکهازاینتعداد ۴۷۷۳نفرزنو ۱۳هزارو۱۶۲
نفرمردهستند.سلیمانیپوراضافهکرد:الزمبهذکر
استآمارمصدومینحوادثترافیکیدرهشتماهه
سالجاریدرمقایسهبامدتمشابهسالقبل۱۱.۷،
درصد افزایش داشته است.

accident

آن در هیچ جای کشــور وجود ندارد .رئیس اداره انهار و
مادیهای شهرداری اصفهان ،عنوان کرد :از ابتدای سال
جاری تاکنون  80درصد از مادیهای شــهر ساماندهی
شــدهاند .عمرانی اعالم کرد :یکی از مشکالت شهرداری،
آبیاری درختان اطراف این مادیهاست؛ چراکه این درختان
به آبیاری دائمی عادت کرده اند ،اما با خشکی زایندهرود
شهرداری مجبور است با تانکر ،لولهکشی و حفر چاه ،آبیاری
درختان را انجام دهد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان،
از  3برابر شدن جریمه قطع درختان شــهر خبر داد .احمد
سلیمانی پور در جلسه هماندیشــی با همیاران فضای سبز
اصفهان اظهار کرد :جریمههای قطع درخت ،در جلوگیری
از قطع درخت تأثیری نداشت به همین منظور طرحی برای
افزایش جریمه افرادی که چه بهعمد و چه با مجوز اقدام به
قطع درختان میکنند ،ارائه کردهایم که بر اســاس آن رقم
فعلی جریمه  3برابر میشود تا قدرت بازدارندگی بیشتری

داشته باشد.به گفته وی ،در برخی شهرها برای قطع درخت
جریمههای ســنگینی حتی تا  79میلیــون تومان در نظر
گرفتهشده است .مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز
شهرداری اصفهان در ادامه با اشــاره به تصویب طرح خرید
اکسیژن در شورای عالی کالنشهرها گفت :این طرح از سوی
سازمان پارکها پیشنهاد شده و زوایای مختلف آن از سوی
کارشناسان بررسیشده است .وی افزود :در گام اول طرح در
 ۲۰۰هکتار از فضای ناژوان بهصورت پایلوت اجرا میشود.

محسن رضایی در مراسم بزرگداشت رحلت آیتا...
هاشمی رفسنجانی در مسجد صادقیه کاشان:

خبر ویژه

حوادث

رئیس اداره انهار و مادیهای شــهرداری اصفهان گفت:
تاکنون  80درصد از مادیهای شهر اصفهان ،ساماندهی
شده اند .سید جالل عمرانی در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد:
 275کیلومتر مادی در شهر اصفهان وجود دارد که بر اساس
برنامهریزیها ،ساماندهی ساالنه ۳۰کیلومتر از مادیها در
دستور کار قرار دارد.
وی افزود :مادیها در اصفهان از قدمت تاریخی برخوردارند
و نماد عدالت  ۴۰۰ساله در تقسیم آب هستند که نمونه

 3برابر شدن جریمه قطع درختان شهر
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پیشرفت  80درصدی ساماندهی مادیهای شهر

نصفجهان

