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قوانینفعلیمقابلهبااسیدپاشیبازدارندهنیست
کمیس ��یون قضایی و حقوقی مجلس با اش ��اره به ط ��رح یک فوریتی
مقابله با اس ��ید پاش ��ی درمجلس ،افزود :در این طرح نمایندگان به
دنبال این هستند که هر فردی که اقدام به اسید پاشی کرد مجازات
اعدام ب ��رای آن در نظر گرفته ش ��ود؛ به عبارت بهتر ،ب ��ا این رویه یک
بازدارندگی قوی ایجاد می ش ��ود .حتی در مواردی که طرف رضایت
ش ��ا کی را نیز جلب می کند ،باید حداقل مجازات چند ساله حبس
برای فرد متهم در نظر گرفته شود.

نماینده استان اصفهان در مجلس ش ��ورای اسالمی با تا کید براینکه
ب ��رای مقابله با اسیدپاش ��ی باید مج ��ازات اعدام در نظرگرفته ش ��ود،
گفت :به طور حتم فردی که اسیدپاشی میکند از باب تعزیر ،حکومت
اس�ل�امی میتواند مجازات او را مانند یک فرد قاچاقچی اعدام اعالم
کند؛ البته این موضوع درس ��ت است که ش ��اید فرد در اسید پاشی از
بین نرود ،اما به طور حتم حی ��ات اجتماعی آن به ط ��ور کامل از بین
م ��ی رود .به نق ��ل از خان ��ه مل ��ت محمدعلی اس ��فنانی ،س ��خنگوی

اخبار کوتاه

مدی ��رکل میراثفرهنگی اس ��تان اصفه ��ان گفت :برخ�ل�اف برخی
صحبتها با احتمال ۹۹درصد خط دو مت ��رو اصفهان از زیر میدان
نقش جه ��ان عبور نخواهد ک ��رد .فری ��دون الهیاری در گف ��ت و گو با
مهر ،درباره صحبت برخی مس ��ووالن در ارتباط ب ��ا احتمال بیش از
 ۹۰درص ��دی عبور خط دوم مت ��رو از زیر میدان نق ��ش جهان ،اظهار
داش ��ت :این مطلب صحیح نیس ��ت و با یقین میگویم که اتفاقا به
احتمال ۹۹درصد این اتفاق رخ نخواهد داد .وی با اشاره به آخرین
نظر یونس ��کو در این ارتباط افزود :طبیعی اس ��ت که هرگونه اتفاقی
که در عرصه و حریم های آثار ثبت ش ��ده جهانی رخ می دهد باید به
این سازمان گزارش شود .مدیرکل میراثفرهنگی استان اصفهان
تا کید کرد :در این راستا هرگونه مالحظات و نظرات درباره این طرح
باید به س ��ازمان میراث فرهنگی ارجاع ش ��ود؛ چرا که این س ��ازمان
به عن ��وان متولی و مرج ��ع صالحی� �تدار در ای ��ن موض ��وع از طرف
یونس ��کو معرفی ش ��ده اس ��ت .وی ادام ��ه داد :این مس ��اله بس ��یار
حس ��اس اس ��ت و بر این اس ��اس کارشناس ��ان و برخی از مس ��ووالن
مدیری ��ت ش ��هری نی ��ز معتقدن ��د ک ��ه بهت ��ر اس ��ت مت ��رو از میدان
یه ��ای خوبی با
نقش جه ��ان رد نش ��ود .الهیاری گف ��ت :هماهنگ 
شهرداری در این ارتباط انجام ش ��ده و مصوباتی نیز در شورای فنی
س ��ازمان در حال تدوین و تصویب است که به محض نهایی شدن
اطالعرسانیمیشود.

خطبهخوانیغدیر
در  ۱۵۰امامزاده شاخص استان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس ��تان اصفه ��ان گفت :خطبهخوانی
غدی ��ر در  ۱۵۰امامزاده ش ��اخص اس ��تان اصفهان همزم ��ان با عید
ب ��زرگ والی ��ت برگ ��زار م ��ی ش ��ود .حجتاالس�ل�ام رض ��ا صادق ��ی در
گفت وگو با مهر با اش ��اره به برنامههای در نظر گرفته شده برای عید
بزرگ غدی ��ر اظهار داش ��ت :در ای ��ن راس ��تا در  ۱۵۳امامزاده اس ��تان
به صورت همزمان ویژه برنامه «والیت عل ��وی ،ا کمال دین نبوی»
برگزار میشود.ویبااشارهبهبرگزاریسهبرنامهویژهبازسازیواقعه
غدیر در سه امامزاده شاخص استان ابراز داشت :این ویژهبرنامه در
امامزاده هالل ابن محمد آران و بیدگل ،امام ��زاده نرمی دولت آباد و
امامزادهسیدمحمدخمینیشهر برگزار خواهدشد.مدیرکلاوقاف
و امور خیریه استان اصفهان همچنین با اشاره به برگزاری همایش
بانوانوالییدر ۳۶بقعهمتبرکهباحضور همسرانشهداوجانبازان
و مادران و خواهران جانباز و بسيجی افزود :همچنین در جوار حرم
مطهر ۴۳امامزادهنمایشگاههاییباموضوعغدیربرپامیشود.وی
همچنینازخطبهخوانیغدیردر ۱۵۰امامزادهاستانخبردادو گفت:
تعمیق اعتقادات و ارتقای جایگاه معرفتی عموم مردم نس ��بت به
موضوعامامتووالیت،ترویجفرهنگوالییدر راستایایجادوقف
جدیدواستفادهاز ظرفیتآستانمقدسامامزادگانوبقاعمتبرکه
برای هرچه بهتر برگزار ش ��دن برنامههای مذهبی از اهداف برگزاری
اینجشنهاست.

خشکسالی ،سیب اصفهان را
 100هزار تن کاهش داد

کل تولید سیب استان در س ��ال 1394به حدود 210هزار تن خواهد
رس ��ید .به گزارش اصفه ��ان زیبا به نقل از جهادکش ��اورزی اس ��تان
اصفهان ،سطح کل باغات سیب استان 22هزار و  500هکتار است
که 19700هکتار آندر شهرستانسمیرمقرار دارد.رییسزاده،مدیر
باغبانی جهادکشاورزی اس ��تان گفت  :پیش بینی می شود میزان
برداشتسیبدراینمرحله کهبیشترینسطحباغاتسیباستان
را شامل می شود ،به 190هزار تن برس ��د  .کل تولید سیب استان در
س ��ال  1394به حدود  210هزار تن خواهد رس ��ید که  20ه ��زار تن آن
سیب گالب بوده است .بر اساس اعالم این اداره کل ،تداوم شرایط
خشکسالیدر نیمیاز باغاتسیبووقوعچندینموردسرمازدگی
بهاره و خسارت سیل و تگرگ میزان تولیداین محصول را نسبت به
سال گذشته بیش از  100هزار تن کاهش داده است .برداشت سیب
ردو گلدن و گالب سلطانی از باغات سیب استان آغاز شده است و تا
پایانمهرماهادامهدارد.

بیماری های تنفسی در راه است
مدیر گروه مب ��ارزه با بیماری های مرکز بهداش ��ت اس ��تان اصفهان
گفت :با تغییر فصول و آغاز فصل سرد سال ،بیماری های تنفسی در
راه است .رضا فدایی در گفت وگو با مهر اظهار داشت :بیماری های
تنفسی همیشه در فصول س ��رد سال بیش ��تر نمود مییابد که این
موضوعیکجریانطبیعیاست.ویبیانداشت:ا گرچهدر هفته
گذشتهباغبار محلیوآلودگیهایجویدر استاناصفهان مواجه
بودیم ،اما هیچگونه ویروس تنفس ��ی وجود نداشته که بخواهد بر
س�ل�امتی همش ��هریان تاثیر بگذارد .فدایی با اشاره به هش ��دار وزیر
بهداشتدرزمینهبیماری کرونادرپیورودحجاجبه کشور ،گفت:در
همینراستاتمامتیمهایبهداشتیدرآمادگی کاملبهسرمیبرندتا
بهمحضورودحجاجبهاصفهانافرادیرا کهعالئمبیماریدارنددر
فرودگاهتحتمعاینهقراردهند.ویاعالم کرد:ا گرامروزشاهدعالئمی
از جملهقرمزیوتورمچشم،سرگیجه،سردرد،اسهالواستفراعدر
بین مردم هستیم ناش ��ی از غبار محلی اس ��ت و نه ویروس خاصی؛
چرا که در حال حاضر هیچ گونه ویروس بیماریزایی وارد اصفهان
نشدهاست.فداییبیانداشت:تیمهایمختلفیدرفرودگاهشهید
بهشتیاصفهانمستقرشدهاند کهبهمحضورودحجاجاگربیماری
وجودداشت،آنراشناسایی کنند.

مد ی ��ر کل آم ��وزش و پ ��رورش اس ��تان اصفه ��ان ش ��مار
کالس ه���ای درس فرس���وده در ای���ن خط���ه را  4ه ��زار و  100ب ��اب
برآورد کرد.
به گ���زارش ایرنا ،محمد حس���ن قائدیها روز چهارش���نبه در آیین
افتتاح مدرسه حاج رضا ادیب ش ��هرک مهدیه ناحیه  5اصفهان
اف���زود :هم ا کن���ون در اس���تان اصفهان ی���ک ه���زار و  553کالس
دو نوبته 7/8 ،درصد کالسهای ابتدایی دو نوبته 7/6 ،درصد

کالسهای متوسطه اول دو نوبته 1/2 ،درصد کالسهای متوسطه
دوم دو نوبته وجود دارد .وی تا کید کرد :دانشآموزان استان نیازمند
کمک های معنوی و مادی خیرین هستند .قائدیها اضافه کرد :طبق
آمار به دست آمده ،در سال گذشته 69درصد فضاهای تخریب شده
آموزش و پرورش توس���ط خیرین ساخته و احداث ش ��دند و این آمار
نشان می دهد که خیرین استان در زمینه نوسازی مدارس گام های
بلندی برداشته اند.

درجلسهشورایهماهنگیثبتوقایعحیاتیاستاناعالم شد؛

مدی ��ركل ثبت اح ��وال اس ��تان اصفه ��ان از افزایش
7درص ��دی ازدواج و 4درص ��دی والدت در
ش ��ش ماهه نخس ��ت س ��ال جاری خب ��ر داد .تورج
حاجیرحیمیاندر نشستشورایهماهنگیثبت
وقایعحیاتی که باحضور استاندار اصفهاندر سالن
کنف ��راس اس ��تانداری برگ ��زار ش ��د ،اف ��زود  :آم ��ار ازدواج در
ششماههنخستسالجارینسبتبهمشابهسالقبل
از رش ��د7درصدی برخوردار بوده اس ��ت.وی همچنین از
رش ��د  25درصدی طالق خبر داد و با بی ��ان اینکه افزایش
طالق در اصفهان موضوعی نگران کننده اس ��ت ،تصریح
کرد:در ششماههاولامسال 14،موردازدواجزنانایرانیبا
م ��ردان خارجی و چهار م ��ورد ازدواج م ��ردان ایرانی با زنان
خارجیبهثبترسیدهاست.

زهره قندهاری

خط  2مترو از زیر نقشجهان
عبور نخواهد کرد

فرسودگی4هزار کالسدرسدر اصفهان

رشد والدت و ازدواج در اصفهان

نهال کاری  200هکتار
از اراضی بیابانی
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل از
نهال کاری  200هکتار از اراضی بیابانی این شهرستان
خبر داد .رضا ش ��فیعی در گفتوگو با ایس���نا افزود :این
عملیات در ادامه طرح نهالکاری منطقه کانون بحران
شمال نصرآباد در س���ال  85انجام میشود و در اجرای
این ط���رح تا کن���ون  3ه���زار و 200هکتار جنگل دس ��ت
کاش ��ت تاغ در منطقه نصرآباد ایجاد شده است .وی با
بیان اینکه برای نهال کاری ه���ر هکتار از اراضی بیابانی
هزینهای بالغ بر  20میلیون ریال نیاز اس���ت ،ادامه داد:
نهالهای تاغ کش���ت ش���ده در عرصهه���ای بیابانی به
مدت دو سال آبیاری و مراقبت میشود و بعد از دو سال
به صورت طبیعی به رشد خود ادامه میدهند.

100هزار نفر بدون کارتشناسایی
مدیركل ثبت اح ��وال اس ��تان اصفه ��ان در ادامه ب ��ا بیان
اینک ��ه قب ��ل از آغ ��از انتخاب ��ات افرادی ک ��ه شناس ��نامه و
کارت ملی ندارند باید نس ��بت ب ��ه تهیه آن س ��ریع تر اقدام
کنند ،تصریح کرد :متاس ��فانه تع ��داد  101ه ��زار و  827نفر
از اف ��راد در ب ��ازه س ��نی 15ت ��ا 18س ��ال تا كن ��ون هیچگون ��ه
كارت شناس ��ایی دریاف ��ت نكردهان ��د.وی ادام ��ه داد:
رعای ��ت اص ��ول كل ��ی انتخاب ��ات ب ��رای تم ��ام ادارات ثبت
اح ��وال و تش ��كیل س ��تاد انتخاب ��ات در اداره كل و تم ��ام
ته ��ای حضور ثب ��ت احوال در
ادارات تابع ��ه از اهم فعالی 
انتخاب ��ات  94اس ��ت.حاجیرحیمیان ب ��ه اس ��تفاده از
شیوههای نوین در ثبت احوال اشاره کرد و اذعان داشت:
اهمفعالیتهادر خصوصحضور ثبتاحوالدر انتخابات
 94مواردیهمچونتشكیلستادانتخاباتدر اداره كلو
تماماداراتتابعه،برگزاریجلساتونشستهایمتعدد
هماهنگیانتخاباتبهنحوفعالاست.وی گفت:تشكیل
كمیتههای پنج گانه اس ��ناد هویتی و فن ��اوری اطالعات و
یادآوریرعایتاصول كلیانتخاباتبرایتماماداراتثبت
احوالوهماهنگی كاملبافرمانداران،از دیگرفعالیتهای
مهمثبتاحوالاست.مدیركلثبتاحوالاستاناصفهان
بیان کرد:برایرسیدنبهآمارهایمكانمحور،ثبتتغییر
نشانی و تغییر كد پستی ضروری است و باید این امر ابالغ و
توسط تمامی دستگاههای اجرایی رعایت شود.مدیركل
ثبت احوال اس ��تان اصفهان بحث ارتقای كیفی را یكی از
رویكردهایبسیار شایستهدر سازمانثبتاحوالدانست
و تصریح کرد :در ثبت احوال برخی از آمارها امیدواركننده
و برخی دیگر نگران كننده اس ��ت .وی با اشاره به اینكه در
ثبت افراد فوتی در س ��ازمان ثبت احوال مس ��الهای وجود
ندارد،ولیدر ارائهمداركبرخیاز افرادفوتشدهمشكالتی
مشاهده میشود ،اظهار داش ��ت :نماینده ثبت احوال در
ثبت واقعه فوت در آرامستان باغ رضوان حضور دارد ،این
درحالی اس ��ت كه در جوار این مكان 17،آرامستان محلی
وجوددارد كهبهصورتهیاتامناییادارهمیشود.

کارتهوشمند؛ کلید ورودبهفضایمجازی
در ادامه این نشس ��ت ،مجتبی یكتامنش معاون فناوری
اطالع ��ات و آمار جمعیتی ثب ��ت احوال اس ��تان اصفهان،
گف ��ت 77 :ه ��زار شناس ��نامه مكانی ��زه در ش ��ش ماه ��ه
اول امس ��ال صادر ش ��ده اس ��ت.وی ب ��ا بیان اینک ��ه كارت
هوش ��مند ملی تنها كلید مطمئ ��ن ب ��رای ورود به فضای
مج ��ازی و مبادله خدم ��ات در دول ��ت الكترونیك اس ��ت،
تصریح کرد:مكانیزه كردنشناسنامهو كارتملیهوشمند
ب ��ه اعتب ��ارات بس ��یاری نی ��از دارد.وی تا کید ک ��رد :كارت
هوشمند ملی،دارای قابلیتهایی همچون شناسایی،
تصدیق هویت ،تطبیق اثر انگش ��ت ،امض ��ای دیجیتال و
ویژگیهای امنیت ��ی یا ضد جعل بودن اس ��ت.یكتامنش
اف ��زود :ص ��دور كارت هوش ��مند مل ��ی از ابت ��دای ط ��رح تا
پایان ش ��هریور ماه امس ��ال آغ ��از ش ��ده و تع ��داد 227هزار
و  598نفر تا كن ��ون كارت هوش ��مند ملی خ ��ود را دریافت
نكردهان ��د .وی گفت125:ه ��زار و  771نفر باالی 18س ��ال
كه متولدین قبل از هفتم اس ��فندماه س ��ال  76هس ��تند
ش ��رایط حض ��ور در انتخاب ��ات را دارن ��د .در ادام ��ه محمد
ناظمیپور ،معاون اس ��ناد هویت ��ی اداره كل ثب ��ت احوال
استاناصفهانبابیاناینكهجمعیتایرانروبهسالمندی
در حرکت اس ��ت ،اظهار داش ��ت :ایران پس از كش ��ورهای
امارات و بحرین ،سومین كش ��ور دنیاست كه با سرعت به
سمت جمعیت سالمندی پیش میرود .وی اضافه کرد:
گیالن ،جوان ترین استان و سیستان و بلوچستان مسن
ترین استان کش ��ور اس ��ت .ناظمیپور ابراز داشت :تغییر

تحوالت جمعیتی اس ��تان به خصوص مقوله مهاجرت و
رصد پدیدههای جمعیت ��ی نوظه ��ور در جامعه همچون
ازدواج در س ��نین پایین -بحران طالق و سن تجرد قطعی
از دیگر رویكردهای ثبت احوال اس ��ت.ناظمیپور با بیان
اینكهمتولدیندهه 60بهواسطهجنگ،از نرخباالیرشد
جمعیتبرخوردارهستند،خاطرنشان كرد:پتانسیلنسل
مذكور در استاناصفهان،باروریوازدواجآناناست كهباید
آنرامغتنمشمرد.

نگرش به مقوله اساس ��ی اح ��راز هویت یك ��ی از مهمترین
رویكردهای ثبت احوال است .معاون اسناد هویتی اداره
كل ثبت احوال استان اصفهان  ،استفاده از فنآوریهای
اطالعاتوارتباطاتمبتنیبرشاكلههایجدیداطالعات
و ارتباط ��ات ،س ��اماندهی ثبت وقای ��ع حیاتی در اس ��تان
اصفهان ،س ��اماندهی اس ��ناد را كد و واهی و صدور بیش از
 100هزار برگ سند سجلی را از جمله فعالیت های سازمان
ثبت احوال اس ��تان اصفه ��ان دانس ��ت .مع ��اون فناوری
اطالع ��ات و آم ��ار جمعیتی ثبت اح ��وال اس ��تان اصفهان
گف ��ت :در ش ��ش ماه ��ه اول امس ��ال99 ،درص ��د از وقای ��ع
والدت در مهلت قانونی ثبت شده است و نسبت به سال
قبل 4درصد رشد والدت داش ��ته ایم .در نرخ والدت رتبه
 ،25وفات رتبه ،22ازدواج رتب ��ه ،27طالق رتبه 17و امید
بهزندگیرتبهسوم کشوریرا داریمودر میزانشهرنشینی
جزء 10استانهستیم.

رشد  25درصدیطالقنگران کنندهاست
یادآور می ش ��ود که در پای ��ان این نشس ��ت دکتر زرگ ��ر پور،
استاندار اصفهان گفت :ثبت احوال از مهم ترین سازمان
هایی اس ��ت كه می توان ��د در انتخابات وارد عمل ش ��ود.
وی ادامه داد :اتفاقات بسیار خوبی در ثبت احوال استان
اصفهانانجامشدهوامیداستهمهدر موضوعانتخابات
عملکردخوبیارائهدهیم.استاندار اصفهانبیان كرد:آمار
 25درصدیطالقبرایشهریمذهبیومتدیناصفهان
با رویکرد فرهنگی و قداستی که در خانواده ها وجود دارد،
نگران کنندهاست.
زرگر پور تصری ��ح ك ��رد :در صورتی ك ��ه م ��ردان ایرانی قصد
داش ��ته باش ��ند ب ��ا زن ��ان خارج ��ی و ی ��ا بالعك ��س ازدواج
کنن ��د ،باید ب ��ه تایی ��د و امض ��ای اس ��تاندار برس ��د و طبق
پژوهش های به دست آمده ازدواج مردان خارجی با زنان
ایرانی مجوز استاندار را می خواهد و در سال تنها 17مجوز
برایاینگونهازدواجهاصادر میشود.

تغییر نگرشبهمقولهاساسیاحراز هویت
وی با بیان اینکه نرخ جمعیت رشد اس ��تان  1/37است،
خاطرنشان کرد:بیشاز27درصدجمعیتاستاناصفهان
در س ��نین فعالیت هس ��تند و باید این فرص ��ت اقتصادی
مغتنم شمرده شود .معاون اس ��ناد هویتی اداره كل ثبت
احوال اس ��تان اصفهان ب ��ا بی ��ان اینكه یك ��ی از مهمترین
رویكردهای موجود ،تغییر نگرش به مقوله اساس ��ی احراز
هویتیابهعبارتیشناساییفردبهتصدیقهویتاست،
اف ��زود :تولید آماره ��ای مكانمحور جهت رص ��د حركات و

معاون سیاسی وزارت کشور در اجالس فرمانداران و بخشداران استان اصفهان:

یشود
رای گیریدر یکسومشعباخذرایالکترونیکیم 
ب ��ه گزارش اصفه ��ان زیب ��ا از پای ��گاه اطالع رس ��انی
وزارت کش ��ور ،اس ��تاندار اصفه ��ان در اج�ل�اس
فرمان ��داران و بخش ��داران اس ��تان ک ��ه ب ��ا حض ��ور
مع ��اون سیاس ��ی وزارت کش ��ور برگزار ش ��د ،گفت:
فرمانداران و بخشداران استان ا کثرا سابقه فعالیت
در وزارت کش ��ور را دارن ��د و پتانس ��یل باالی ��ی برای
برگ ��زاری انتخابات در اصفه ��ان وج ��ود دارد و این
مجموع ��ه همواره هم ��راه دولت بوده ان ��د .زرگرپور
در ادام���ه از آمادگ���ی کام���ل حوزه سیاس���ی امنیت���ی
اس ��تان ب ��رای بر گ ��زاری انتخاب ��ات و س ��ایر
ماموریت های محوله خبر داد و افزود :کس ��انی که
وظیفه حا کمیتی را ب���ر عهده دارند و پاس���خگوی
م ��ردم هس ��تند ،بای ��د دریافت ��ی مناس ��بی از نظ ��ر
حقوق داش���ته باش���ند .از طرفی ،یکی از مشکالت
اس ��تانداری ه ��ا و فرمان ��داری ه ��ا ،خال ��ی ب ��ودن

ح ��دود  ۴۰درص ��د پس ��ت ه ��ای موجود اس ��ت که
مش ��کالتی را باالخ ��ص در زم ��ان انتخاب ��ات ایجاد
می کن ��د و بای ��د دس ��تگاههای ذی ربط در س ��طح
ملی در جهت اصالح س ��اختار موجود اقدام کنند.
همچنی ��ن در این دی ��دار مع ��اون سیاس ��ی وزارت
کش ��ور گفت :فرمانداران موظفند آنچه را که دولت
در چارچوب قانون جمهوری اسالمی ایران مطرح
می کند اجرا کنند .محمد حسین مقیمی با تا کید
بر اینکه جایگاه فرمانداران نباید خدشه دار شود،
گف ��ت :فرمانداران ب ��ه نس ��بت اختی ��ارات وظایف
مهمی را بر عهده دارند و لذا اولین شخصی که باید
احساس مسوولیت کند فرماندار است.
وی تصریح کرد :باید نگاهم ��ان به کارکردن و اداره
شهرس ��تان تغییر کند و خلق ث ��روت و فعالیت ،کار
اصل ��ی مس ��ووالن باش ��د و اداره شهرس ��تان ه ��ا بر

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان خبر داد:

بهرهبرداری از منطقه اکوتوریسمی موته
مدی ��رکل محی ��ط زیس ��ت اس ��تان اصفه ��ان گفت:
با توجه به ظرفیتهای خوب منطقه حیاتوحش
موته ،پ ��س از ایج ��اد زیرس ��اختهای الزم توس ��ط
محیط زیست اس ��تان از ظرفیتهای ا کوتوریسمی
این منطقه بهرهبرداری میشود.
حمی ��د ظهراب ��ی با اش ��اره ب ��ه ظرفیته ��ای خوب
منطقه حیات وحش موته به عنوان پرجمعیتترین
منطقه حفاظت ش ��ده حیات وحش کش ��ور اظهار
داش ��ت :برنامهریزیهایی در راستای اس ��تفاده از
ظرفیتهای ا کوتوریس ��می مناطق تحت مدیریت
محیط زیست در نظر داریم.
وی ب ��ا بی ��ان اینک ��ه ب ��ر ای ��ن اس ��اس ب ��رای تبدیل
پناهگاه حیات وحش موته به منطقه ا کوتوریسمی
مطالعات جامع و تسهیلی در نظر گرفته شده است،
افزود :بخش هایی از منطقه قابلیت طبیعتگردی
دارد و بر این اس ��اس برنامههای گس ��ترده و متمرکز
گردش ��گری ب ��رای آن در نظ ��ر گرفت ��ه ش ��ده اس ��ت.

کوتاهاز شهرستانها

مدی ��رکل محی ��ط زیس ��ت اس ��تان اصفه ��ان تا کید
ک ��رد :در ای ��ن منطق ��ه ه ��م ام ��کان ایج ��اد اقامتگاه
موقت وج ��ود دارد و ه ��م میت ��وان از ظرفیتهای
مختلف آن مانند تفرج ،پیاده روی ،اسب سواری،
دامنهنوردی ،تماش ��ای حیاتوح ��ش و پرندگان،
پیاده روی ،صخرهن ��وردی و کوهنوردی اس���تفاده
بهینه کرد.
مدی ��رکل محیط زیس ��ت اس ��تان اصفهان ب ��ا بیان
اینک ��ه برنا م ��ه جام ��ع مطالع ��ات ا ی ��ن ط ��ر ح در
مراحل نهای ��ی تصویب ق ��رار دارد ،گفت :س���ازمان
محی ��ط زیس ��ت کش ��ور نی ��ز در ح ��ال تنظی ��م
دس ��تورالعملهایی برای طبیعتگردی اس ��ت و بر
این اس ��اس پس از تدوین دس ��تورالعمل کشوری و
پس از شناسایی سرمایهگذارانی که بتوانند در این
زمینه در منطقه موته فعالیت کنند ،از تاسیس ��ات
ا کوتوریس ��می این منطقه زی ��ر نظر محیط زیس ��ت
بهرهبرداری می شود.

اس ��اس اقتصاد مقاومت ��ی و اقتصاد دان ��ش بنیان
صورت گیرد .معاون سیاس���ی وزارت کشور اضافه
ک ��رد :بای ��د دی ��دگاه فرمان ��داری ه ��ا تغییر کن ��د و با
ه ��م فک ��ری از نظ ��رات م ��ردم ،ش ��وراها و نخبگان
نیز اس ��تفاده ک ��رده و اس ��اتید دانش ��گاه ه ��ا باید با
صنعت ارتباط برقرار کنند .وی با اشاره به اینکه از
فعالیت ه ��ای قانون ��ی اح ��زاب حمای ��ت خواهیم
ک ��رد ،اظهار داش ��ت :بای ��د از ش ��کل گی ��ری احزاب
خوشحال باشیم.
مقیم ��ی اضافه ک ��رد :ما ب ��ه عنوان هی ��ات اجرایی
و فرمان ��دار بای ��د حدا کثر تعام ��ل را با هی ��ات های
نظارت ،ام���ام جمعه و نمایندگان مجلس داش���ته
باش ��یم و البته مرز تعامل و اس ��تقالل فرمانداری و
جایگاه فرمان ��داری را بدانی ��م و نگذاریم به جایگاه
آن خدش ��ه وارد ش ��ود .وی ب ��ا بیان اینک ��ه آموزش

انتخابات آغاز شده اس���ت ،افزود :فرمانداران باید
نس ��بت به قانون انتخابات بس���یار مطلع باش���ند.
مقیمی گفت :طبق قانون ،هی���ات های اجرایی و
هیات های نظارت حق ندارند له یا علیه کاندیدای
خاص ��ی موضع گی ��ری کنند و یا کس���ی ح���ق ندارد
از امکان ��ات دولت ب ��رای صحبت کردن ل���ه یا علیه
ش ��خصی اس ��تفاده کند .مقیمی با تا کید بر اینکه
هیات ه���ای اجرای���ی انتخاب���ات بای���د خداترس و
دیندار باشند ،اظهارداشت :این افراد نباید حاضر
شوند که از جناح های خاص جانبداری کنند و در
همه شرایط بی طرف باش���ند .وی در پایان گفت:
دولت در نظ���ر دارد که یک س���وم ش���عب اخذ رای
را در ص���ورت موافقت ش���ورای نگهب���ان به صورت
الکترونیکی برگزار کند که در حال تمهید مقدمات
آن هستیم.

رییس اتحادیه پوشاک اصفهان:

بساط مانتوهای آستین کوتاه و جلو باز جمع می شود
رییس اتحادیه پوش ��ا ک اصفهان گف ��ت :با توجه به
ابالغیه دولت و بر طبق شئونات اسالمی ،لباسهای
نامناس ��ب در ویترین مغازهها جمع آوری شده و در
صورت مشاهده ،برخورد قانونی میشود.
ابراهی ��م خطابخش در گفتوگو با ایس ��نا اظهار کرد:
لباسهاینامناسبمانندمانتوهایآستین کوتاهیا
جلوباز،همچنینلباسهایی کهبررویآنهانوشتهها
و عکسهای نامناس���ب و ضد اخالق اسالمی چاپ
شده است ،از سطح ش ��هر جمع آوری میشود .وی
با بیان اینک ��ه تولید کنن ��دگان داخلی با مش ��کالتی
همچون افزایش مالیات ،هزینههای انرژی و  ...روبرو
هستند ،ادامه داد :با وجود این مشکالت ،کیفیت و
مرغوبیت پوشا ک داخلی بهتر از پوشا ک خارجی از
جمله تولیدات چینی است ،اما بعضی از مردم خرید
پوش ��ا ک چینی را به خاط ��ر ازان تر ب ��ودن آن ترجیح
میدهند که پ ��س از خرید آن ،از کیفی ��ت آن ناراضی
هستند.رییساتحادیهپوشاکاصفهاندر خصوص

پوشا ک قاچاق گفت :در صورت مش���اهده هر گونه
کاالی قاچاق ب ��ه ویژه پوش ��ا ک ،با توزی ��ع کنندگان
و فروش ��ندگان آنها برخورد ش���ده و این مرا کز پلمب
میش ��ود .خطابخش ادامه داد :بازرس���ان اتحادیه
پوش ��ا ک ب ��ه ص ��ورت مس ��تمر از واحده���ای صنفی
این بخش بازرس ��ی میکنند و فروش���ندگان موظف
به رعایت قوانین هس���تند .وی در رابطه با پوش ��ا ک
دس ��ت دوم اظهار کرد :در حد امکان ب ��ا هرگونه مرکز
فروش پوشا ک دس ��ت دوم یا همان تانا کورا برخورد
ش���ده و جمع آوری میش���وند ،البته امکان دارد این
نوع لباسه ��ا در من ��زل به فروش برس���د ک���ه امکان
بازرسی از این منازل وجود ندارد و از کنترل اتحادیه
خارج است .رییس اتحادیه پوشا ک اصفهان ادامه
داد :تمامی مرا کز و فروش ��ندگان پوشا ک موظف به
رعایت برچسب قیمت هستند و خریداران پوشا ک
میتوانن ��د نارضایت ��ی خ ��ود را در صورت ع���دم درج
قیمت پوشا ک به اتحادیه اعالم و پیگیری کنند.

هر گونه توافق برای
بیمه نشدن کارگران مردود است

مدیر اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ش ��هرضا با اشاره
به م ��واد جدید قان ��ون تامی ��ن اجتماع ��ی در حمایت از
کارگران گف ��ت :قوانین و آیی ��ن نامههای جدی ��د موارد
حمایتی بسیار خوبی را برای کارگران پیش بینی کرده،
اما متاسفانه اطالع رسانی مناسبی در این زمینه انجام
نشده است .مصطفی اباذری در جلسه شورای اسالمی
این شهرس ��تان اظه ��ار کرد :ش ��کایتهای کارگ ��ران در
شورایی رسیدگی میشود که دادستان یکی از اعضای
آن اس ��ت و در صورتی که مشخص ش ��ود کارفرما با اخذ
اسناد مالی قصد منصرف کردن کارگر از ادامه پیگیری
شکایت خود را دارد ،بالفاصله حکم به بطالن این اسناد
خواهد داد .اباذری گفت :هر گون ��ه توافق جهت بیمه
نش ��دن کارگران ،چه با رضایت آنها و چه بدون رضایت
آنها ،در محا کم پذیرفته نخواهد بود.

کشف  2تن مواد غذایی فاسد

ريی ��س ش ��بکه بهداش ��ت و درمان نج ��ف آباد گف ��ت :در
دو م ��اه اخی ��ر ب ��ه دنب ��ال بازرس� �یهای ص ��ورت گرفته از
واحدهای تولیدی و توزیعی موادغذایی مختلف ،نزدیک
بهدوتنموادغذاییتاریخمصرف گذشته کشف،توقیف
و معدوم شد .به گزارش ایمنا ،حمید گله داری در دیدار
با تعدادی از مسووالن دستگاههای اجرایی ضمن اعالم
این مطلب اف ��زود :طی یک عملی ��ات ضربت ��ی در دو روز
متوالی از تمام ��ی  72کارگاه تولید ،فروش ��گاههای عرضه
شیرینی و مواد اولیه قنادی بازدید صورت گرفت و ضمن
انجام بیش از يكصد مورد نمونه برداری 10 ،مورد توقیف و
معدوم سازی اجناس فاسد و تاریخ گذشته شامل 350
کیلوگرم انواع گز و شیرینی و مواد اولیه انجام شد.

پر کردن یک حلقه
چاه غیرمجاز آب

کارش ��ناس امور حفاظت آب منطقه اس ��تان اصفهان از
پرکردن ی ��ک حلقه چاه غی ��ر مجاز در شهرس ��تان نائین
خبر داد .به گزارش ایرنا  ،محمدرضا پرتو روز س ��ه شنبه
گفت :این اقدام به دنبال اخطارها به بهره برداران و بی
توجهی آنان صورت گرفت .وی اظهار داشت :این چاه
غیرمجاز در بستر رودخانه و در باالدست قنات روستای
هامون آباد نائین حفر ش ��ده بود که پ ��س از طی مراحل
قانونی ،با همکاری اهالی روستای هامون آباد مسدود
ش ��د .وی با بی ��ان اینک ��ه عملیات پ ��ر کردن چ ��اه های
غیرمج ��از در منطق ��ه و اس ��تان اصفه ��ان ادام ��ه دارد،
افزود :با ت�ل�اش و پیگیری های ش ��رکت آب منطقه ای و
گروه های گش ��ت و بازرس ��ی در منطقه و رعایت موازین
قانونی ،عملیات جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع
آب زیرزمینی ادامه خواهد داشت.

سرشماریجمعیت
طرح تحول نظام سالمت

مدی ��ر ش ��بکه بهداش ��ت و درم ��ان ش ��اهین ش ��هر و میمه
از آغ ��از ط ��رح سرش ��ماری جمعیت در این ش ��هر خب ��ر داد.
ب ��ه نق ��ل از ش ��اهین ن ��ا؛ در اج ��رای برنام ��ه ط ��رح تح ��ول
نظ ��ام س�ل�امت در ح ��وزه بهداش ��ت و ل ��زوم جم ��ع آوری
آم ��ار و اطالعات بهداش ��تی ش ��هروندان طرح سرش ��ماری
جمعیت ش ��هری شاهین ش ��هر از شش ��م مهرماه به مدت
یک ماهاجرامیشود.
دکتر علی پارس ��ا ضمن درخواس ��ت از ش ��هروندان شاهین
شهریبرایهمکاریباماموران سرشماریشبکهبهداشت
کهبا کارتشناساییمعتبربهدربمنازلمراجعهمی کنند،
خاطرنشان کرد :در اینطرحمامورانسرشماریبامراجعه
خانه ب ��ه خان ��ه ،اطالع ��ات اجتماع ��ی و بعد خانوار ،س ��ن،
تحصیالت ،پایه بیم ��ه و دیگر موارد مورد نی ��از را ثبت و برای
پیگیری ،کارتهاییرابهخانوارهاارائهمیکنند کهدر زمان
اعالمشدهبهمرا کزبهداشتیدرمانیمراجعه کنند.

