اخبار

کوتاه

آیتاهللالعظمیمظاهری:

زاینده رود و چهار سد دیگر
کشور زیرخط قرمز تامین آب
مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران
گفت :پنج سد از مجموع ســدهای کشور در
شــرایط بحرانی و زیــر خــط قرمز تامیــن آب شــرب قرار
دارند.
به گزارش ایمنــا محمد حاج رســولی ها با بیــان اینکه
این ســدها شــامل ســد دوســتی در اســتان خراســان
رضــوی ،درودزن و مالصدرا در اســتان فــارس ،زاینده
رود اصفهــان و شــمیل و نیــان و مینــاب در اســتان
هرمزگان هستند ،اظهار داشت:در برخی شهرها نظیر
کرمان ،یزد و بیرجند نیز با مشــکالت تامین آب شــرب
از منابع آبــی زیرزمینی مواجه هســتیم که مقرر شــده
است در این شهرها کارگروه هایی از سوی وزارت نیرو و
سازمان برنامه و بودجه برای رفع مشکالت برگزار شود.
وی تصریح کرد :بودجه و اعتبارهای الزم برای تامین
آب شرب پایدار برای این شهرها و عبور از مشکالت آبی
نیز در این جلســات کارگروه تعیین خواهد شــد.مدیر
عامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران همچنین با
اشــاره به جریانات آب سطحی کشــور ،تصریح کرد :در
ســال آبــی جــاری ،ورودی آب به ســدهای کشــورپنج
میلیارد و  960میلیون مترمکعب بود که در همسنجی
با سال آبی گذشته  34درصد کاهش دارد.
مدیرعامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران افزود:
از نظــر جریــان بــارش هــا ،در ســال آبــی  1395 -96در
مقایســه بــا  48ســال گذشــته در رتبــه چهــل و دوم
قــرار داریــم و امســال دهمیــن ســال متوالی اســت که
بارند گــی کشــور در مقایســه بــا میانگیــن  48ســاله
پایین تر اســت و بــه عبارتی ،خشکســالی هــای پیاپی
در ایــران  10ســاله شــد .حــاج رســولی هــا نیــز پیشتــر
اعالم کرده بود 53 ،ســد تا پایان امســال (ســال پایانی
برنامــه پنجــم) بــه بهــره بــرداری رســیده یــا آبگیــری
می شــوند که با حجم مخازن  14میلیــارد مترمکعب،
باالتریــن رکــورد در همه برنامه های توســعه کشــور به
حساب می آید.

اخبار

آیت اهلل العظمی مظاهری با صدور پیامی ،رحلت
آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی را تســلیت گفت.به
گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل العظمی مظاهری،
در پیام تسلیت رییس حوزه علمیه اصفهان آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«إنا هلل و إنا الیه راجعون»
پیام به مناســبت ارتحال اســفنا ک مجاهد نســتوه حضرت
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی«رضواناهللعلیه»
ارتحال اسفنا ک چهره تابنا ک اسالم و ایران ،مفسر نوپرداز
قرآن کریــم ،مجاهد نســتوه آیــتاهلل آقــای حاج شــیخ ا کبر
سســره» ضایعهای بــس عظیم و
هاشــمی رفسنجانی«قد 
مصیبتیجبرانناپذیراست.شخصیتتاریخسازیبهلقای
پروردگار رحمانورحیمشتافت کهدر تمامدورهعمرپربرکت
خود ،تنها به اعتالی اسالم و سربلندی ایران میاندیشید و

در ایناندیشهبلند،تمامتوانخودرادر عرصههای گونا گون
ن
به کار گرفــت و بیهیچ واهم ـهای به مصــداق «وال یخافو 
لومه الئم» تا پایان عمر ،از صراط مستقیم خدمت به اسالم
نســاز
نهــای متعالــی آن ،تخطی ننمــود .نقش دورا 
و آرما 
یســبیلاهلل در نهضت شــکوهمند امام
این عالم مجاهد ف 
راحــل عظیمالشأن«قدسسرهالشــریف» و قرابــت فکری و
روحی او با آن امام عزیز تا بــدان پایه بود کــه او را باید به حق
در ردیف یکی از معماران انقالب و جمهوری اســامی ایران
به شــمار آورد ،معمار هنرمندی که آثار فکــر مدبرانهاش ،در
سرتاســر تاریخ انقــاب اســامی ،آشــکار اســت .قدرتفکری
و هوشــمندی عمیق و سیاس ـتورزی همراه بــا عقالنیت و
اعتدال ایشان در کنار روح صفا و مهربانی و اخالص و ایمان
حقیقی ،از این عالم آ گاه و سیاس ـتمدار مدبر ،شــخصیتی
ساختهبود کهاحدینتوانستتابدینحد،اعتمادعمیقو

خبر

اولون از مجاهدان و خدمتگذاران به ملت مسلمان ایران
یشــک ملت قدرشــناس و فهیــم ایران
ثبت خواهد شــد .ب 
از این خادم راســتین صالح دلســوز خود و از بیش از  60سال
تالش و مجاهــدت صادقانــه و خدمت و ّ
همــت خالصانه او
تجلیل خواهند کرد .اینجانب با قلبــی اندوهگین و متألم،
م الشــأن ایران و رهبری
ضمن عرض تســلیت به ملت عظی 
معظم و بیــت محترم و همه خانــدان و بازماندگان ایشــان،
از خداونــد متعــال ،علو درجــات این عالــم مجاهــد و بزرگوار
را مســألت کرده و رحمــت و مغفرت و رضــوان ابــدی را برای
ایشــان خواســتارم و از پیشــگاه آن خداوند قادر ،متضرعانه
طلب میکنم که این ضایعه سنگین را با فضل عمیم و لطف
کریمانه خــود ،برای ملــت و نظام جمهــوری اســامی ایران
جبران فرماید .انه ولی النعم.
حسینالمظاهری
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استاندار در نشست خبری عنوان کرد:

پرداختتسهیالتحمایتیبه 900واحدتولیدی
شدنمصوبات کارگروهتسهیلورفعموانعتولیدراخوب
ارزیابی و اظهار کــرد :بانک های نیمــه دولتی همکاری
متوســطی دارنــد و بانک هــای خصوصی نیــز همکاری
کاملــی ندارند.اســتاندار تا کیــد کــرد :بــه همیــن دلیــل
بانک های خصوصی کارت زرد گرفته اند و این موضوع
در جلســه ای که با وزیــر اقتصاد داشــتم ،بــه اطالع وی
رسیدهاست.زرگرپور در خصوصآخرینوضعیتصنایع
اصفهان نیز گفــت 30 :درصد صنایع در رکــود کامل50 ،
درصد نیز با 60درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند.
وی در پاســخ ســوال اصفهان زیبــا در خصــوص چرایی
طرح پرونــده فرودگاه اصفهــان در شــورای عالی امنیت
ملی نیز اظهار داشت 300 :هکتار از طرح توسعه فرودگاه
شــهید بهشــتی مربوط بــه اراضــی نظامی می شــود ،به
همین دلیل این موضوع را از طریق شورای عالی امنیت
ملی ،وزیر دفاع و یک کانال دیگر پیگیری می کنیم.

«اردوگاه سازی» ،برنامهای
برای ترک اعتیاد اجباری
رییس سازمان بهزیستی کشور گفت :اردوگاه
سازی نمیتواند یک نسخه بلندمدت برای
حل و یا کاهش آســیب اعتیاد در کشــور باشد ،اما یک
اقدام موقتی اســت کــه باید انجام شــود .انوشــیروان
محســنیبندپی در گفتوگو با ایســنا ،اظهــار کرد :ا گر
مرا کــز تــرک اعتیــاد اجبــاری در کشــور وجود نداشــته
باشــد ،معتــادان متجاهــر در جایــی چــون گورســتان
نصیرآباد شهریار و در اشکالی همچون گورخوابی خود
را نشان میدهند.
وی در ادامه ضمن انتقاد از آنکه انتشار چنین تصاویر
و ساختن واژههایی همچون گورخوابی و  ...سیاسی
کــردن مســائل اجتماعی اســت گفــت :ا گر مرا کــز ترک
اعتیــاد اجباری در کشــور وجود نداشــته باشــد برخی
از معتادان متجاهر به این شــکل ظهور کــرده و مدتی
بعد هم کسانی که به دنبال ساختن واژههای سیاسی
هستند شروع به واژه سازیهایی همچون پل خوابی،
پارک خوابی و  ...کرده تا از مسائل اجتماعی به اهداف
سیاسی خود برسند.
رییــس ســازمان بهزیســتی کشــور در ادامــه گفــت :در
حال حاضر امکان اسکان موقت برای معتادان وجود
دارد .در بعضی شــهرها نیز گرمخانه راهاندازی شده و
تمامــی افراد معتــاد متجاهر و بــی خانمــان میتوانند
شــب را در آنجا خوابیــده و در صورت تمایــل صبح نیز
مرکز را ترک کنند.
بندپــی در ادامــه تا کیــد کــرد :همــواره تــاش مــا آن
اســت کــه فــرد بــا عالقــه ،عــزم و اراده خــود وارد مرا کــز
اقامتــی و پروســه درمانــی شــوند ،امــا در حــال حاضــر
بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود ناچــار هســتیم برنامــه
تــرک اجبــاری را بــرای بر خــی از گرو ههــا اجرا یــی
کنیم.
وی در ادامــه ضمن اشــاره به گورخوابی در گورســتان
نصیرآ بــاد شــهریار گفــت :در شــهرهای کو چــک
ممکــن اســت چنیــن مــواردی بــروز کنــد ،امــا آنچــه
مســلم ا ســت آن ا ســت کــه در حــال حا ضــر تما مــی
دســتگاههای کشــور بــرای ســاماندهی ایــن افــراد و
کاهــش آســیبهایی هم چــون کارتــن خوابی بســیج
شدند.

بررسی آخرین وضعیت
تونل سوم کوهرنگ

ارتحالآیتاهللرفسنجانیضایع هایبسعظیمومصیبتیجبرانناپذیر است
محبت بینظیر امام بزرگوار را به خود جلب نماید و او همواره
در قبل و پــس از انقالب ،امیــن بیبدیل آن رهبــر کبیر بود و
در همه عرص ههــای بزرگ و کوچک از سیاس ـتگذاریهای
اصلی تا مســوولیت دشــوار دفاع مقدس و همه تصمیمات
مهم برای اداره کشــور ،مستشــار مؤتمــن آن قائــد راحل به
شمار میآمد ،همچنانکه ملت بزرگ ایران نیز بارها و بارها
در صحنههای گونا گون تقنینی ،اجرایــی و غیر آن ،نصابی
باال از اعتماد خویش را به این خادم نستوه و با اخالص خود
ّ
ابراز و اظهار داشتند .حق عظیم این حصن حصین انقالب
و ملت که در همه صحنههای خطیر ،سنگ زیرین آسیای
نظامجمهوریاسالمیبودوهموارهبههمدلیهرچهبیشتر
نیروهــای معتقد به اســام و انقالب مــیاندیشــید و در این
مسیرجفاهایفراوانیدید،هیچگاهاز یادتاریخایرانواسالم
نخواهد رفت و نام نیک و بلند او در صدر فهرســت سابقون

حسین
اسدی

اسـتاندار اصفهـان از تشـکیل کارگروهـی بـا حضـور اتـاق صنعـت و معـدن ،اتـاق بازرگانـی،
اتـاق تعـاون و بخـش صنعـت و کشـاورزی خبـر داد و گفت :شـش مـاه فعالیت ایـن کارگروه
منجـر بـه ثبـت نـام چهـار هـزار و  654واحد بـا ظرفیت زیـر  100کارگر شـد .رسـول زرگرپور در
نشسـت خبـری اظهـار داشـت :از ایـن تعـداد واحـد ،حدود سـه هزار واحـد شـرایط دریافت
تسـهیالت را نداشـتند ،هـزار و  753واحـد نیز هـم در کارگروه حمایتی رونـق دولت و هم در
سیستم بانکی بررسی شدند که از این تعداد  900واحد با سیستم بانکی قرار داد بستند.

رتبه نخست استان در تسهیالت
استاندار اصفهان به بسته حمایتی رونق دولت در راستای
خروج از رکود و رســیدگی بــه واحدهای تولیدی بحــران زده
اشــاره و عنوان کرد :در این خصوص این واحدها می توانند
برایسرمایهدر گردشتاسقف 10میلیاردریالوبرایتکمیل
 30میلیارد ریال تسهیالت دریافت کنند.
زرگرپور به ســهمیه  10هزار میلیارد ریالی تسهیالت یارانه ای
برای  720واحد استان اشــاره و اظهار کرد :این تسهیالت به
 600واحد ســرمایه در گــردش و  120واحد تکمیلــی باالی 60
درصد تعلق می گیرد .استاندار از تشکیل کارگروهی متشکل
از اتاقهایصنعتومعدن،بازرگانی،تعاونوبخشصنعت
و کشــاورزی اســتان خبر داد و افزود :شــش ماه فعالیت این
کارگروه منجر به ثبت نام چهــار هــزار و  654واحد با ظرفیت

زیر  100کارگر شــد که از این حیث در کشــور رتبه اول را داریم.
مسوول ارشد اجرایی استان ادامه داد :حدود سه هزار واحد
شرایط دریافت تسهیالت را نداشتند ،هزار و  753واحد نیز
هم در کارگروه حمایتی رونق دولت و هم در سیســتم بانکی
بررسی شدند که از این تعداد 900واحد با سیستم بانکی قرار
دادبستند.ویافزود:بااینواحدها 6هزار و 800میلیاردریال
قرار دادبستهشده کهششهزار میلیاردآنتا کنونپرداخت
شــده است.اســتاندار گفــت :اصفهــان از تعــداد واحدهای
دریافت کننده تسهیالت و هم میزان تسهیالت پرداختی در
رتبه نخست کشور است.
احیای  34هزار شغل
مســوول ارشــد اجرایــی اســتان اظهــار داشــت :در اصفهان

حدود  9هزار واحد صنعتی داریم کــه از این تعداد  900واحد
یعنی 10درصد مشمول دریافت تسهیالت شدند.
زرگرپور که معتقد اســت ،ایــن اقدامــات دولت مانــع از بین
رفتن  34هزار فرصت شــغلی در اســتان شــده اســت ،تا کید
کرد :با اقدامــات صورت گرفته  14هزار فرصت شــغلی جدید
نیز ایجاد شــده است.اســتاندار اصفهان همچنین گزارشی
از واحدهای بزرگ بــاالی  100کارگر ارائــه داد .وی افزود :این
واحدها در تهران بررسی می شوند که در این راستا 142واحد
با نیاز مالی 30هزار میلیارد ریال معرفی شده اند.
وی ضمن تا کید بر اینکه اقدامات دولت مانع از افزایش آمار
بیکاران در اصفهان شد ،در خصوص آخرین بیکاران استان
عنوان کرد:در سالجاریبیشاز  15هزار نفربهبیمهبیکاری
معرفــی شــده انــد .زرگرپــور بــه تشــکیل  311جلســه کارگروه
تسهیل و رفع موانع تولید از اردیبهشت ماه سال قبل اشاره
کرد و افزود :این کارگروه تا کنون  10هزار و  803مصوبه داشته
که  17درصد مصوبات مربوط به حل مشــکالت مالیاتی12 ،
درصد مربوط به حل مشکالت بیمه ای 38 ،درصد مربوط
به تسهیالت بانکی و  32درصد نیز مربوط به دیگر مشکالت
مانندمواردزیستمحیطیواحدهایتولیدیاستاناست.
وی عملکرد بانــک های دولتی اســتان در خصوص اجرایی

این نامه نگاری ها را جدی نگیرید!
زرگرپــور در خصــوص جزئیــات ماجــرای شــاق خوردن
خبرنگار نجــف آبــادی نیــز اظهار داشــت :ایــن موضوع
به چهار مــاه قبل باز مــی گــردد و فرماندار کنونــی نیز دو
هفته پیــش مســوولیت فرمانــداری در نجــف آبــاد را به
عهده گرفته است.وی ضمن تا کید بر این نکته که بنده
و فرمانــدار نجف آبــاد از اجــرای حکم بی اطــاع بودیم،
خاطر نشان کرد :قوه قضائیه به عنوان قوه ای مستقل
اجــرای حکم کــرده اســت ،اما بــا ایــن اوصاف ا گــر بنده
در جریان بودم ،قطعا بــا ریش ســفیدی از اجرای حکم
جلوگیــری مــی کــردم .ایــن مقــام مســوول در خصوص
آخرین وضعیــت پرونده دو تن از شــهرداران اســتان نیز
گفت:از حیثقانونیشخصاستاندار نمیتواندشهردار
را عزل و یا نصب کند ،پرونده این دو شهردار نیز هنوز به
دادگاهنرفتهاستوشورایاسالمیایندوشهربراساس
قرار نظارتی قضایی باید در این خصوص تصمیم گیری
کنند.مسوول ارشد اجرایی اســتان در پاسخ به پرسش
خبرنگاریدر خصوصموضعاستاندار در قبالمکاتبات
مسووالنونمایندگاندیگر استانهادر خصوصمساله
آب نیز تا کید کرد :من از شما خواهش می کنم ،اینگونه
نامــه نگاری هــا را جــدی نگیریــد؛ چرا کــه از این دســت
مکاتبات زیاد وجــود دارد ،بنده نیز در خصوص مســاله
آب تنها وظایف قانونی خــود را انجام مــی دهم.زرگرپور
در خصــوص آخریــن وضعیــت حقــوق معوقــه کارکنان
پلی ا کریــل نیز اظهار داشــت :اصفهــان  9هــزار کارخانه
دارد که بیشــتر این کارخانه ها در قالب اصل  44وا گذار
شدهاست،پلیا کریلهمنهتنهادولتینیست،بلکهبه
دولت نیز بدهکار است.

رییــس مجمــع نماینــدگان اســتان اصفهان
مباحــث مطــر ح شــده در جلســه مشــترک
نمایندگان اصفهان و چهارمحــال و بختیاری پیرامون
موضوع آب را تشــریح کرد .حجتاالسالم والمسلمین
سیدناصرموسویالرگانیدر گفتوگوباتسنیمپیرامون
جلســه مجمــع نماینــدگان اســتانهای اصفهــان و
چهارمحال و بختیاری با موضوع آب اظهار داشت :این
جلســه به منظور ایجاد هم افزایی میان نمایندگان دو
اســتان برگــزار شــد .وی افزود :هــدف مــا از برپایــی این
جلســه بررســی مشــترک مســائل بود تا نماینــدگان دو
اســتان در کنار هــم برای رفع مشــکالت مربــوط به این
حوزه تبــادل نظــر کــرده و تصمیمگیــری کننــد .رییس
مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با اشاره به مباحث
مطرح شده در این نشست گفت :مشکالت مربوط به
بحث آب شرب و کشــاورزی در این جلسه مطرح شد و
بهطور کلیمسائلعنوانشدهمربوطبهپروژههایآبی
دو اســتان اســت .وی ادامه داد :در جلســه برگزار شده
نماینــدگان دو اســتان مباحثــی را بــه صورت مشــترک
مطرح کردند اما به دلیل اینکــه فرصت کافی در اختیار
نبود قرار شد تا جلسه دیگری میان مجمع نمایندگان
دو اســتان برگــزار شــود .موســوی الرگانی گفــت :بحث
مهمی که در این جلسه مطرح شد پیرامون تونل سوم
کوهرنگوسدبود،باتوجهبهاینکههزینهسنگینیبرای
تونل ســوم شــده اســت و ســالها ایــن پــروژه بــه طول
انجامیــده و همچنیــن منفعت آن بــرای هر دو اســتان
است بنابراین قرار شد روی این موضوع با مشورتهای
انجام شــده تبادل نظر شــود .وی افزود :براین اســاس
پروژه تونل کوهرنــگ از وضعیتی که ا کنــون دارد مانند
اختصــاص قطره چکانــی بودجه از ســوی دولــت ،باید
خارج شود و با سرعت بیشــتری بحث تونل و سد مورد
نیاز پیگیری شود.

اجرایطرحغربالگریاوتیسم
کودکاندوتاپنجسالدر اصفهان
مدیرکل بهزیستی اصفهان با اشــاره به اینکه
اداره کل بهزیستی عزم خود را برای شناسایی
کودکان مبتال به اوتیســم جــزم کرده ،گفــت :غربالگری
اوتیسم کودکان دو تا پنج سال اجرایی میشود .سعید
صادقی در گفتوگو با مهر با اشاره به اینکه بر اساس آمار
سازمان بهداشت جهانی بین هر  ۶۵تا  ۸۰نفر در جهان
یک نفر مبتال به بیماری اوتیسم است ،اظهار داشت :از
این رو باید توجه داشــته باشــیم که در حال حاضر و در
استان اصفهان آمار دقیقی از بیماران مبتال به اوتیسم
وجــود نــدارد .وی با بیــان اینکه اوتیســم یــک اختالل
رشــدی اســت به طوری که فــرد مبتال به ایــن بیماری،
ارتباط کالمی ،چشــمی و حتی غیرکالمی ندارد ،اضافه
کرد :ایــن بیمــاری از نــوزادی و حــدود یک ســالگی آغاز
میشــود و ایــن کــودکان بازیهــای تخیلــی ندارنــد و
ارتباطــی با ســایر کــودکان برقرار نمــی کننــد .مدیر کل
بهزیستی استان اصفهان تصریح کرد :کودکان مبتال به
اوتیســم حــرکات تکــراری دارنــد و گاه کلیشــه ای عمل
میکنند ،برای مثال دور خودشان میچرخند و یا در راه
رفتنحرکترفتوبرگشتمشابهدارند کهاینهااز عالئم
این بیماری محسوب میشود .وی در ادامه با اشاره به
اینکه در حال حاضر اداره کل بهزیستی استان اصفهان
عزمخودرابرایشناسایی کودکانمبتالبهاوتیسمجزم
کرده است ،افزود :از این رو برنامه غربالگری ،تشخیص و
مداخلهدر اختاللطیفاوتیسمبرای کودکاندوتاپنج
سال در استان اصفهان آغاز شده است .صادقی با بیان
اینکه این طــرح از نیمــه دوم دی مــاه و در کمتــر از یک
هفته گذشته کار خود را آغاز کرده است ،ابراز داشت :در
حــال حاضــر ایــن طــرح در شهرســتانهای اصفهــان،
خمینیشهر،نجفآباد ،گلپایگانوشاهینشهرومیمه
یشــود .وی با اشــاره به اینکه
به صورت پایلــوت اجرا م 
چنانچهوالدیننسبتبهابتالی کودکانشانبهاوتیسم
مشکوکهستندبایدبهمرا کزبهزیستیاستاناصفهان
مراجعه کنند ،تصریح کرد :همچنین باید توجه داشته
باشــیم که در اســتان اصفهان چهــار مرکز بــرای درمان
بیماران اوتیســم وجــود دارد و افزیش ایــن مرا کز امری
ضروری است.

افزایش آمار مصدومان و
تلفات حوادث ترافیکی استان

افزایش غلظت آالینده ها
در اصفهان تا روز پنجشنبه
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی
اصفهان گفــت :به دلیل اســتقرار جو آرام و
پایــدار ،شــرایط بــرای افزایش غلظــت آالینــده ها در
هــوای اصفهــان و شــهرهای صنعتــی اســتان تــا روز
پنجشنبه مهیاست.
فاطمــه زهــرا ســیدان در گفــت و گــو بــا ایرنا افــزود:
شرایط پایداری و سکون نسبی دما تا چند روز آینده
بــر روی اســتان وجــود دارد و زمینه را برای انباشــت
آالینده ها فراهم می کند .وی گفت :آسمان در ا کثر
نقاط اســتان اصفهان ،صــاف تا کمی ابــری و گاهی
افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود.
وی افــزود :تحلیل نقشــه هــای هواشناســی بیانگر
اســتقرار جوی آرام و پایــدار بر روی اســتان اصفهان
است .ســیدان گفت :هوای کالنشهر اصفهان برای
فــردا  ،صــاف تــا کمــی ابــری و افزایــش غلظــت مواد
آالینده و بــرای روز هــای آتی ،صــاف تا کمــی ابری و
افزایش غلظت مواد آالینده پیش بینی شده است.
کارشناس پیش بینی هواشناســی اصفهان تصریح
کرد :دمای هوا در  24ساعت آینده تغییر محسوسی
نخواهــد داشــت و بــر ایــن اســاس حدا کثــر دمــای
کالنشهر اصفهان  14درجه سانتیگراد و حداقل دما
سه درجه سانتیگراد زیر صفر خواهد شد.

کوتاه

پیامتسلیتامامجمعهاصفهاندر پیدرگذشتیاردیرینامام(ره)ورهبری

مدیرکلمیراثفرهنگیاصفهانعنوان کرد:

نقشپررنگآیتاهللهاشمیدر انقالبهویداست

ادامه کاوشهابرایاحیایچهارباغدورانصفوی

خبر رحلت آیت اهلل آقای هاشمی رفسنجانی،
یار همیشــگی انقــاب و امــام خمینــی (ره) و
رفیق دیرین و همســنگر رهبــر معظم انقــاب موجب
تالم و تاثر شــد .ایشــان از دوران جوانی با پیوســتن به
نهضــت اســامی امــام خمینــی (ره) راه مبارزه بــا رژیم
طاغــوت را در پیش گرفــت و در ایــن راه رنــج و محنت
بسیاری را متحمل شد.
پس از پیــروزی انقــاب در دوران دفاع مقــدس و پس
از آن در دوران ســازندگی نیــز نقش کلیدی داشــتند و
با قبول مســوولیت های مهم و خدمات شایان نقش
محوری وی در عرصه های مختلف همچون ریاســت
مجلس شورای اســامی ،ریاســت جمهوری ،ریاست

مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز مجلس خبرگان
رهبری ،هویداست .
امیــد اســتکــه نیــم قــرن رنــج و کوشــش خالصانــه
ایشــان رهتوشــه خوبــی بــرای لقــای خــدای ســبحان
باشــد .اینجانب رحلــت آن مرحــوم مغفور را بــه مقام
معظم رهبــری حضرت امــام خامنــه ای(حفظه اهلل)،
مراجع معظم تقلید ،حوزه های علمیه  ،ملت شــریف
ایران و بازماندگان ،تســلیت گفتــه و از خداوند متعال
رحمــت و غفــران واســعه الهی را برای ایشــان مســالت
دارم.
سید یوسف طباطبائی نژاد ،نماینده ولی فقیه
در استان و امام جمعه اصفهان

مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری اســتان اصفهــان با اشــاره بــه روند
احیایچهارباغصفوی گفت :کاوشهایباستانشناسی
بــرای احیای چهارباغ عباســی دوران صفــوی همچنان
ن اللهیــاری در گفتوگو با تســنیم با
ادامــه دارد .فریــدو 
اشاره به طرح احیای چهارباغ صفوی اظهار داشت :این
طرح با همکاری سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری و
بــا نظــارت کارشناســان ارشــد میــراث فرهنگــی اســتان
اصفهان برای احیای چهارباغ تاریخی دوران صفوی در
حال انجــام اســت .وی افــزود :چنــدی پیش نیــز در پی
انجــام کاوشهای باستانشناســی در محــور چهارباغ،
جدار خارجی بخش میانی کشف شده بود که مطالعات

تاریخی در این بخش نیز در حال انجام اســت .مدیر کل
میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان
اصفهان با اشــاره بــه اینکــه بنابــر اهمیت ایــن تفرجگاه
تاریخی چندین کارگاه باستانشناسی در این محدوده
فعال شده است ،تصریح کرد :کاوشها در این محدوده
بــرای شناســایی جدارههــا ،کــف فرشهــا و حوضهــا و
راهآبهای زیبای صفوی هــم چنان ادامــه دارد .وی با
بیان اینکه ایــن بلــوار قدیمیترین و یکــی از عظیمترین
تفرجگاههای جهان در بیش از چهار سده پیش به شمار
م ـیرود ،ادامــه داد :در جریــان حفــر تونل متــرو در طول
سالهای گذشــته ســازههای تاریخی ازجمله پایههای
کاخ جهاننما کشف شده است.

مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان
گفــت :آ مــار مصدو مــان و تلفــات حــوادث
ترافیکــی اســتان اصفهــان در ســال جــاری نســبت به
مدت مشــابه ســال گذشــته بــا افزایــش روبــه رو بوده
است.
علی سلیمانیپور در گفتوگو با مهر با ارائه آمار هشت
ماهــه تصادفــات جــادهای اســتان اصفهــان اظهــار
داشت :در هشت ماهه امســال  ۷۹۳نفر در تصادفات
اســتان اصفهان جان خود را از دســت دادنــد که ۱۷۹
نفر از آنها زن و  ۶۱۴نفر نیز مرد بودند .وی با بیان اینکه
در ســال گذشــته در هشــت ماهه نخســت در حوادث
ترافیکــی  ۷۸۶نفــر جان خــود را از دســت دادنــد ،ابراز
داشت :بر این اساس در مقایسه آمار شاهد افزایش نه
دهم درصدی تلفات حوادث ترافیکی استان هستیم.
ســلیمانیپور با بیان اینکه بیشــترین تلفــات حوادث
ترافیکــی اســتان اصفهــان بــا  ۴۷۶نفــر در جادههــای
برون شهری ۲۸۰ ،نفر در مسیرهای درونشهری و ۱۲
نفر جاده های روستایی بوده است ،اضافه کرد :مرگ
 ۱۱نفــر مربوط به جاده هــای خارج اســتان و  ۱۴نفر نیز
در سایر موارد گزارش شده است .وی در خصوص آمار
مصدومان حوادث ترافیکی استان اصفهان نیز گفت:
در هشت ماهه امسال  ۱۷هزار و  ۹۳۵مصدوم حوادث
ترافیکی به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان و
مرا کز تابعه مراجعه کردند که از این تعداد چهار هزار و
 ۷۷۳نفر زن و  ۱۳هزار و  ۱۶۲نفر مرد هستند.

