گفت و گو

 30درصد از نهاده تولیدکنندگان تخم مرغ با نرخ دولتی تأمین میشود

بستری  15بیمار حاد تنفسی در کاشان

نسل فردا :رئیس کمیسیون کشــاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اســامی با بیان اینکه بر اساس اظهار
تولیدکنندگان تخم مرغ و تأیید وزارت جهادکشــاورزی تنها  30درصد از نهاده مورد نیاز این تولیدکنندگان با نرخ ارز دولتی تأمین و
در اختیار آنها قرار میگیرد ،گفت :مقرر شد تا کمیته دامپروری کمیسیون کشاورزی مجلس با دعوت از مسئولین سازمان حمایت از
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،اتحادیه تولیدکنندگان و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نحوه تعیین قیمت تخم مرغ تصمیم
گیری کنند .دکتر سید جواد ساداتی نژادخاطرنشان کرد :تالش میکنیم با نشستهای مختلف علیرغم چندگانگی تصمیم گیران در
حوزه کشاورزی و تا زمان تمرکز اختیارات در وزارت جهاد کشاورزی آرامش را در بازار حاکم کنیم تا تولیدکنندگان به فعالیت خود ادامه
دهند و مصرف کنندگان نیز نیاز خود را با قیمت مناسب تأمین کنند.

نسل فردا :رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت ۴۶۴۳۲ :نفر تاکنون به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان
کاشان و آران و بیدگل مراجعه کردهاند ۳۳۴۱.بیمار حاد تنفســی تاکنون مرخص شدهاند .دکتر سید علیرضا مروجی افزود :طی ۲۴
ساعت قبل ۱۵ ،بیمار جدید حاد تنفسی بستری شدهاند که  ۱۰نفر اهل کاشان ۱ ،نفر اهل نطنز ۲ ،نفر اهل بادرود ۱ ،نفر توابع آران و
بیدگل و  ۱نفر دلیجان میباشند .وی خاطر نشان کرد :در مجموع فع ً
ال  ۸۲بیمار حاد تنفسی بستری میباشند که  ۱۵نفر آنها در بخش
مراقبتهای ویژه بستری میباشند و  ۱مورد فوت (مرد؛  ۷۰سال) در  ۲۴ساعت قبل رخ داده است و با  ۴۵مورد جدید ،تاکنون ۲۰۷۹
نفر از نظر تست کرونا مثبت شدهاند.

کوتاه از شهر
 عضو شورای اسالمی شهر اصفهان

اصفهان

naslefardanews

Esfahan

naslfarda

خواستار شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد

لغو طرح زوج و فرد اصفهان
بهطور موقت

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان
خبرداد:

بهرهبرداری از  ۱۲پروژه
عمرانی و خدماتی در
آرامستان اصفهان

ایمنا :معاون خدمات شهری شهردار اصفهان
از افتتاح ،بهرهبــرداری و آغاز عملیات اجرایی
بیش از  ۱۲پروژه عمرانی و خدماتی در سازمان
آرامستان ها خبر داد.
حسین امیری با اشاره به اقدامات شاخص انجام
شده در راستای خدمترسانی به شهروندان و
زائران اهل قبور ،اظهار کرد :سازمان آرامستانها
یکــی از مجموعههــای مهم خدمترســان
شــهرداری اصفهان اســت که روزانه خدمات
بسیاری را به مراجعان و شهروندان اصفهانی ارائه
میکند .وی افزود :بروز رســانی زیرساختها،
استفاده از تکنولوژی روز ،ساخت مجموعههای
خدماتی و زیباسازی محیط از جمله اقدامات
این سازمان به منظور افزایش کیفیت خدمات
به زائران این مجموعه است.
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره
به تکمیل و راهاندازی ســاختمان شماره دو به
عنوان میز خدمت و خدمات امــور متوفیان،
تصریح کرد :با بهرهبرداری از ساختمان اداری
امور متوفیان که در فاصله  ۲۰۰متری ســالن
تطهیر واقع شده ،تمام امور مربوط به متوفیان
در این ساختمان انجام خواهد شد و رفت آمد
اضافه حذف و تســریع در امور کفن و دفن به
منظور آرامش خانوادههای داغدار با این اقدام
محقق میشود.
وی به پروژههای قابل افتتاح و آماده بهرهبرداری
این سازمان اشــاره کرد و گفت :آغاز عملیات
عمرانی و فضای سبز فاز  ۳آرامستان باغ رضوان
(روشــنایی ،جدولگذاری ،خیابانســازی،
شبکه آبرســانی ،ایجاد فضای سبز) ،ساخت
سرویسهای بهداشــتی فاز ۳؛ شروع عملیات
اجرایی سالن جلسات ساختمان اداری؛ طراحی
و شروع ساخت آرامگاههای خانوادگی ،تغییر
هویت بصری و گرافیک محیطی آرامستان باغ
رضوان ،فراخوان عمومی طراحی درآیگاه های
آرامستان باغ رضوان ،اجرای قبور پیش ساخته
بتونی ،مناسب سازی قطعات ،اجرای فیبر نوری،
ســاخت تابلو ترافیکی دروازهای خیابان ثامن
االئمه (ع) به عنوان بخشــی از اقدامات صورت
گرفته؛ آمــاده بهرهبــرداری و همچنین آماده
اجرا در این سازمان است .وی ادامه داد :با توجه
برنامهریزی صورت گرفته در خصوص افتتاح
پروژههای سازمان آرامستانها؛ بهره برداری از
این پروژهها در قالب برنامههای «هر یکشنبه،
یک افتتاح» در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رئیس هیئت مدیره ســازمان آرامستانهای
شهرداری اصفهان با بیان اینکه آرامستان باغ
رضوان متکفل  ۴۳آرامســتان در شهر است،
افزود :از این تعداد به غیر از آرامستان باغ رضوان
در  ۱۸آرامستان محلی غیر از بقاع متبرکه دفن
اموات انجام میشود؛  ۱۰آرامستان شهر دارای
غسالخانه اســت و در آینده نزدیک غسالخانه
غرب اصفهان را اجرایی خواهیم کرد.
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پیشرفت 70درصدیسازهتصفیهخانهفاضالبچادگان
نسل فردا /گروه ایران

Naslefarda@gmail.com

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان
با اشــاره به ضرورت تکمیل تصفیه خانه فاضالب
شــهر چادگان گفت :شــهر چادگان در مجاورت
ســد زاینده رود قرار دارد و به منظور دفع ســالم
و بهداشــتی فاضالب این منطقه ،تکمیل هر چه
ســریعتر این تصفیه خانه ضروری اســت .هاشم
امینی اظهار داشت :هم اکنون اجرای سازه تصفیه
خانه فاضالب چــادگان به  70درصد پیشــرفت
فیزیکی رسیده و برای تکمیل  29کیلومتر شبکه
جمع آوری باقیمانده و تصفیه خانه آن ،با سیستم
یو اف ،تجهیــزات الکترومکانیــکال ،ادوات پمپ
و ســایر ملزومات به حــدود  60میلیــارد تومان
اعتبار نیاز است که اگر اعتبار مورد نیاز تخصیص
یابد ،در ســال 1400شــاهد بهره بــرداری آن
خواهیم بود.
وی ادامه داد :شهرستان چادگان به دلیل داشتن
آب و هوای کوهســتانی ،دارای منابــع آبی غنی
زیرزمینی است و شــرایط اقلیمی این شهرستان
موجب گردیده سد زاینده رود در این منطقه واقع
شود ،بنابراین راه اندازی تصفیه خانه فاضالب برای
جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی و سطحی
در این شهرستان از ضرورت باالیی برخوردار است.
امینی با بیان اینکه از سال  ۹۲اجرای تصفیه خانه

ان
کاش

راه اندازی تصفیه خانه فاضالب
بــرای جلوگیــری از آلودگی
آ بهای زیرزمینی و سطحی در
این شهرستان از ضرورت باالیی
برخوردار است

فاضالب در شــهر چادگان آغاز شــده است ،ابراز
داشت :این تصفیه خانه با سیستم فیلتراسیون دو
الیه یو اف که یکی از بهترین روشهای تصفیه در
دنیاست در حال احداث است و ظرفیت تصفیه آن 2
هزار و  330متر مکعب در شبانه روز است.
وی در ارتبــاط با اجرای شــبکه فاضالب شــهر
چادگان بیان داشــت :تا کنون حدود  33کیلومتر

عکس :نسل فردا

ایمنا :عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت:
از مســئوالن مربوطه میخواهم بــا لغو طرح
زوج و فرد حتی بهطور موقت از شــیوع بیشتر
بیماری کرونا جلوگیــری کنند .رضا امینی در
یکصد و سی و سومین جلســه علنی شورای
اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد :از شهروندان
اصفهان میخواهم با همکاری بیشتر و با رعایت
دستورالعملهای بهداشتی زمینههای کاهش
شیوع کرونا در شهر را فراهم کنند .وی افزود:
از مســئوالن مربوطه میخواهم بــا لغو طرح
زوج و فرد حتی بهطور موقت از شــیوع بیشتر
این بیمــاری جلوگیری کنند .عضو شــورای
اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد :شایسته
است در راستای اجرای فرامین رهبری نذورات
مردمی در ماه محرم به ســوی کمک مؤمنانه
و پذیرایــی از اقشــار ضعیف جامعــه هدایت
شود .وی خاطرنشــان کرد پلهای مکانیزه در
سالهای اخیر برای حفظ سالمتی سالمندان و
شهروندان توانخواه مناسبسازی شده اما اخیرا ً
درگیریهای حقوقی شهرداری با پیمانکاران
باعث شــده بخش مکانیزه آن غیرفعال باشد
بنابراین از شــهردار اصفهان میخواهم نسبت
به اتخاذ تصمیم مناسب در این راستا اقدام کند.
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از  62کیلومتر شــبکه فاضالب در شــهر چادگان
اجرا شده است؛ همچنین همزمان با اجرای شبکه
فاضالب کلکتور این شــبکه نیز در حال اجراست.
هاشم امینی با اشــاره به جمعیت  35هزار نفری
شهرستان چادگان گفت 61 :روستا تحت پوشش
آبفا چادگان قرار دارد که از این رقم 14 ،روســتا
در حاشــیه رودخانه قرار دارد .مدیرعامل شرکت

شهردار کاشان خبر داد

ثبت جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان در تقویم رویدادهای فرهنگی کشور
نسل فردا /گروه ایران

Naslefarda@gmail.com

شهردار کاشان گفت :جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان به عنوان
یک رویداد فرهنگی و هنــری در تقویم وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی به ثبت رسید.
سعید ابریشــمیراد با اشاره به اینکه کاشــان از دهههای گذشته
خاســتگاه هنرمندان بینظیر در عرصه هنرهای نمایشی بوده و
هنرمندان بزرگی از این خطه هنرخیز و هنر پرور ،توفیق حضور در
عرصه فرهنگ و هنر کشور را یافتهاند تأکید کرد :دیار سیلک پیوسته
جریانســاز اتفاقات و رویدادهای هنری موثری مانند جشــنواره
سراسری تئاتر مهر بوده که شاخصترین رویداد فرهنگی کاشان
نیز محسوب میشود.
وی ،برگزاری  15دوره موفق این جشنواره را میدان مناسبی برای
بروز استعدادهای درخشــان و ارائه کارهای فاخر برای شکوفایی

فضای هنری شــهر قلمداد کرد و آن را موهبتی دانست که باید در
راستای ارتقا و توسعه فرهنگی کاشان-هنر شهر ایران به خوبی از
آن بهره برد.
رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر مهر کاشان در ادامه
به آموزههای هنر تئاتر اشــاره کرد و گفت :تئاتر به مخاطبانش یاد
میدهد همچنانکه مســئولیت پذیری نقشآفرینان ،شرط الزم
موفقیت یک اثر نمایشی است برای رقم خوردن اتفاقات خوب برای
یک شهر ،کنار هم قرار گرفتن شهروندانی آگاه به حقوق و وظایف
خویش یک رکن اساسی است.
ابریشمیراد در خصوص دالیل عهدهدار شدن مدیریت شهری برای
برگزاری جشنواره سراسری تئاتر مهر یادآور شد :با توجه به اینکه
امروز شهرداریها فراتر از مجموعه صرف خدماتی در جایگاه نهادی
اجتماعی قرار گرفتهاند و طبیعتاً باید عملکردی متناسب با نیازهای
مختلف و متنوع اجتماعی داشته باشند ،از این رو شهرداری کاشان

خبری که در بدو انتشار جنجالی شد و حوزه هنری واکنش نشان داد

خانه هنرمندان همچنان خانه هنرمندان

مریم محسنی /گروه ایران

Naslefarda@gmail.com

در هفتــهای که گذشــت هنرمندان
اصفهان عالوه برآنکه ســوگوار غم از
دست دادن سید مجید عقیلی هنرمند
گرافیســت اصفهان بودنــد ،دغدغه
بزرگتری چون از دســت دادن مأمن و
محل گردهماییهای خود را داشتند،
محلی که بیش از سی سال است «خانه
هنرمندان» نامیده شده است و در اختیار حوزه هنری استان اصفهان است.
مهدی احمدی فر رئیس حوزه هنری اســتان اصفهان ،در مورد انتشار خبر مالکیت بنیاد شهید و امور
ایثارگران استان اصفهان در خصوص خانه هنرمندان گفت :در مورد خانه هنرمندان خبری که در فضای
مجازی و در میان هنرمندان مطرح شده است ،اصل خبر درست است اما نوع تحلیل و نوع مخابرهای که
صورت گرفته ایراداتی دارد که توضیحاتی در این خصوص وجود دارد.
وی افزود :آنچه که در واقع زمینه اصلی موضوع است یک بحث حقوقی است میان چند دستگاه ،بحث
حقوقی که از یک طرف میان آموزش و پرورش استان و بنیاد شهید و اداره ارشاد اسالمی و شهرداری استان و
حوزه هنری اصفهان مطرح بوده است ،در این بحث موضوع در مورد مالکیت آن ساختمان (خانه هنرمندان)
و زمینهای اطرافش است که البته مورد پیگیری کارشناسان حقوقی این دستگاهها قرار گرفته است و در
نهایت رأی صادره از جانب قوه قضاییه مبنی بر مالکیت بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان قرار گرفته
است .مهدی احمدی فر در تشریح صدور حکم تخلیه خانه هنرمندان و نگرانی هنرمندان در خصوص تغییر
کاربریاینخانهگفت:مالکیتخانههنرمندانازابتدابهایندستگاه(بنیادشهید)تعلقداشتهاستوقریب
سی سال است که خانه هنرمندان با این نام و مسمی به عنوان محور و مرکز گردهمایی هنرمندان اصفهان
بوده ،هست و انشاء اهلل خواهد بود .وی ادامه داد :به دلیل اینکه این یک بحث حقوقی است ،هم اکنون نیز از
سوی امور حقوقی حوزه هنری تهران و شخص رئیس حوزه هنری کشور پیگیری میشود و مشکل خاصی
نیست زیرا هر دو مجموعه بنیاد شهید در استان اصفهان و در کالن کشور و حوزه هنری اصفهان و کشور
تمام دغدغهشان این است که درستترین اقدام انجام شود .رئیس حوزه هنری استان اصفهان تاکید کرد:
در خصوص مالکیت این مکان حرفی نیست اما در مورد کاربری آن امیدواریم چون سی سال گذشته اینجا
همچنان خانه هنرمندان بماند و به عنوان مرکز حضور هنرمندان استان باشد و امیدواریم به زودی زود این
توافق حاصل شود و این مشکل برطرف شود .وی اظهار امیدواری کرد :سعی داریم با پیگیری جدی و عزم
اینکه همچنان خانه هنرمندان ،خانه هنرمندان بماند کارها را به انجام برسانیم و نیازی نیست که هنرمندان
عزیزمان نگران این موضوع باشند و یا بخواهند حرکتی انجام دهند.

آبفا اســتان اصفهان افزود :اجرای تأسیســات و
ادامه روند تکمیــل و احداث فاضــاب چادگان
باید با حساســیتهای ویژهای دنبال شود چرا که
برخورداری مردم از خدمات شــبکه فاضالب یکی
از مطالبات به حق آنهاست و تا کنون برای احداث
تصفیه خانه فاضالب چادگان بیش از  20میلیارد
تومان هزینه شده است.

با اقداماتی نظیر تشکیل شورای هنر و تقویت ارتباط با هنرمندان
وظیفه میزبانــی از این جشــنواره را در قالب ســازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی برعهده گرفته است.
وی ،جشنواره سراسری تئاتر مهر را یک سفیر قدرتمند فرهنگی برای
کاشان معرفی و تصریح کرد :در راستای تقویت جایگاه این رویداد،
با همکاریهای اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان
و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشــان و بعد از سالها پیگیری و
جلسات مستمر شورای سیاستگذاری جشــنواره با مدیران اداره
کل هنرهای نمایشی و ارائه مستندات از پتانسیلهای بی نظیر این
فستیوال ،جشنواره سراسری تئاتر مهر در پانزدهمین دوره در تقویم
سالیانه رویدادهای تئاتری اداره کل هنرهای نمایشی کشور به ثبت
رسید و برگ زرین دیگری به سند افتخارات کاشان اضافه شد.
ابریشمیراد با تأکید بر منویات مقام معظم رهبری برای گام دوم
انقالب و استفاده از ظرفیت جوانان ،تصریح کرد :اگر ما بتوانیم به
جوانان هنرمند میدان دهیم و از ظرفیت آنها استفاده کنیم عالوه
بر رشــد و تعالی جوانان ،زمینه برای ارتقای جایگاه هنر در کاشان
بویژه هنر تئاتر فراهم خواهد شد.

در هشتاد و دومین شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان مطرح شد

یکی از راههای تقویت سیستم ایمنی امیدبخشی به جامعه
نسل فردا /گروه ایران
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هشتاد و دومین شورای فرهنگ عمومی
اســتان اصفهان با حضور نماینده ولی
فقیه در استان و استاندار اصفهان برگزار
شد .آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان
اصفهان در هشتاد و دومین جلسه این
شورا با تبریک اعیاد و مناسبتهای ماه
ذی الحجه از تشکیل شورای فرهنگ عمومی استان تقدیر نمود و گفت :شورای فرهنگ عمومی استان
فرصت مناسبی برای ارائه مباحث مهم در حوزه فرهنگی بوده و الزم است جلسات این شورا به صورت منظم
و ماهانه با دستور جلسه مشخص تشکیل شود .نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با اشاره به
روایتی در خصوص برپایی نماز جمعه گفت :در روایات ذکر شده که نماز جمعه با حداقل  5یا حداقل  7نفر
که یکی از آنها امام است برگزار شود ،برخی گفتند امام یعنی امام معصوم در حالی که لفظ امام معصوم در
هیچ روایتی نیامده و واژه امام به معنی جلودار و پیشوا است بنابراین الزم نیست تنها در زمان معصوم علیه
السالم این نماز اقامه شود و در سایر اوقات نیز اقامه آن مورد تاکید قرار گرفته است .عباس رضایی نائب رئیس
شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان نیز در این جلسه با خیر مقدم به حاضران پیرامون دستور جلسه در
خصوص برگزاری مراسمات دینی در ایام کرونا گفت :زندگی در دوران کرونا نیازمند تمهیدات بوده و الزم
استسیستمایمنیبدنراتقویتنماییمویکیازراههایتقویتسیستمایمنیامیدبخشیبهجامعهاست.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد :از هیئات مذهبی انتظار داریم همچون گذشته همراهی داشته باشند و
دستورالعملهای بهداشتی را رعایت نمایند همچنین مسئوالن هیئات از فرصت منابر برای افزایش آگاهی
مردم در خصوص این ویروس استفاده کنند .حجت االسالم و المسلمین رمضانعلی معتمدی دبیر شورای
فرهنگ عمومی استان اصفهان در این جلسه با تبریک روز عرفه ،عید قربان و غدیر؛ به دستور جلسه اشاره
کرد و گفت :ارائه گزارش شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان به مناسبت سالروز تشکیل نماز جمعه،
گزارش اداره کل تبلیغات اسالمی استان پیرامون اقدامات صورت گرفته در کمیته معنوی ستاد استانی
مدیریت کرونا ویژه ایام محرم و صفر و معرفی ظرفیتهای قرآنی مردمی از جمله دستور جلسه امروز است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی فرصت خوبی برای
بررسیوضعیتفرهنگیاستانوپیشبرداهداففرهنگیاست،خاطرنشانکرد:تالشمیکنیمدرهرکدام
از جلسات شورای فرهنگ عمومی یکی از ظرفیتهای فرهنگی ،هنری ،قرآنی استان را معرفی نماییم .وی
اظهار کرد :این موسسه بزرگترین موسسه فرهنگی قرآنی استان و کشور بوده و فعالیتهای کم نظیری در
حوزه نشر و گسترش فرهنگ قرآن و اهل بیت علیهم السالم در شهرستان خمینی شهر انجام داده است.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان از
اصفهان در ماه محرم گفت

شهر باید مملو از نمادهای
عاشورایی شود
مریم یادگاری  /گروه ایران
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رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت :شهر باید
در ایام محرم مملو از نمادهای عزاداری و عاشورایی
شود به گونهای که زمینهای برای فهم بیشتر از نهضت
امام حســین (ع) را فراهم آورده و دوری از هرگونه
خرافات در عزاداریها را گوشزد کند.
علیرضا نصراصفهانی در ادامه اظهار کرد :رهبر معظم
انقالب ،معیار عزاداریها را آن چیزی دانستند که
کارشناسان بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم
میکند بنابراین نیاز است در ایام محرم فاصلهگذاری
فیزیکی و رعایت موازین بهداشتی در تمام تجمعات
و جلسات رعایت شود.
وی با بیان اینکه مراجع عظام تقلید نیز در خصوص
برگزاری مراسم محرم نظریاتی داشتهاند و سالمتی
مردم مورد توجه همگی آنها بوده است ،افزود :ماه
محرم ،ماه عزاداری است و باید شرایطی فراهم شود
که مردم بتوانند عزاداری خــود را دنبال کنند و از
طرفی باید تصمیمات به نحوی اتخاذ شود که برای
مردم این امر به آسانی مقدور باشد.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد :باید
در تبلیغات شهر به مناسبت ماه محرم به این نکات
بیشتر دقت شــده و در جهت اطالعرسانی بهتر به
مردم برای رعایت اصول بهداشتی گام برداشته شود؛
الزم است امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی
از اهداف نهضت حسینی در تمام ابعاد آن در شهر
ترویج و تسری یابد.
وی ادامه داد :شهر باید در ایام محرم مملو از نمادهای
عزاداری و عاشورایی شــود به گونهای که زمینهای
برای فهم بیشتر از نهضت امام حسین (ع) را فراهم
آورده و دوری از هرگونه خرافــات در عزاداریها را
گوشزد کند.
نصراصفهانی خاطرنشان کرد :بسیاری از مردم تمایل
دارند مسائل بهداشتی را رعایت کنند اما از لحاظ مالی
حتی قادر به تهیه ماسک نیستند بنابراین نیاز است
مدیران و مبلغان شرایط رعایت اصول بهداشتی را
برای اقشار ضعیف جامعه در ایام محرم فراهم کنند.
ویخاطرنشانکرد:همچنینشایستهاستتبلیغات
به سمتی سوق پیدا کند که نذورات مردمی در قالب
تهیه بستههای معیشتی و اقالم بهداشتی برای افراد
نیازمند توزیع شود.
خبرنگاران به اصالح جامعه اقدام کنند
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره
به در پیش بودن روز خبرنــگار ،تصریح کرد :برای
تمام فعاالن عرصه اطالع رسانی ،سربلندی و توفیق
خدمترسانی را آرزومندیم و از آنها توقع داریم با
پدیدههای پیرامون خود برخوردی صادقانه داشته
باشند.
وی با تاکید بر اینکه هر کدام از ما باید در هر جایگاهی
که هستیم برای اصالح امور جامعه گام برداریم ،اضافه
کرد :خبرنگاران دیدهبانهایی هستند که با انصاف
مسائل را دنبال کرده و در گزارشهای خود به دنبال
بزرگنمایی و کوچک سازی مسائل نیستند بنابراین
هر فرد فعالی در عرصه رسانه باید حافظ حق و حقوق
مردم بوده و همانند حضرت اباعبداهلل حسین (ع) در
جهت اصالح جامعه گام بردارد.
تاکید بر استمرار «هر یکشنبه یک
افتتاح» تا پایان سال
نصراصفهانی اظهار کرد :ما وارد شرایط سختتری
در شیوع کرونا شدیم و به همین سبب برنامه «هر
یکشنبه یک افتتاح» به سمت اجرای غیرحضوری و
مجازی رفت .وی با بیان اینکه افتتاحیههای مجازی
محدودیتهایی را ایجاد میکند و باعث میشــود
نتوانیم بهطور شایسته از کسانی که در آمادهسازی
پروژهها تالش کردهاند قدردانی کنیم ،گفت :حضور
مردم در مراسم باعث قوت و شادابی برنامهها میشود،
اما اکنون ناچار هستیم افتتاحیهها را غیرحضوری
برگزار و به حداقلها بسنده کنیم.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه
اجرای«هریکشنبهیکافتتاح»درابتداامکانسنجی
شد و باید با هر ابزاری استمرار پیدا کرده و دوام داشته
باشد ،افزود :برنامههای افتتاح هفتگی باید تا پایان
سال دنبال شود و پروژههای شهری به بهرهبرداری
و افتتاح برسند.
نگاه حقوق بشری اسالم بسیاری از
مشکالت جهان را حل میکند
وی تصریح کرد :ســازمان کنفرانس اســامی در
سال  ،۱۳۶۹به پیشنهاد ایران و تصویب کشورهای
اسالمی  ۱۴مرداد ماه را به عنوان «روز حقوق بشر
اسالمی و کرامت انســانی» نامگذاری کرده است؛
روزی که نمایانگر حقوق بشر واقعی از دیدگاه اسالم
اســت .نصراصفهانی افزود :حقوق بشر اسالمی در
نگاهی گسترده زمینهای را ایجاد میکند تا هر انسانی
در جایگاه خود فارغ از نژاد ،رنگ ،قومیت و ملیت از
کرامت بهرهمند شود .رئیس شورای اسالمی شهر
اصفهان با بیان اینکه نگاه قرآن نگاهی فراگیر به نوع
انسان است ،اضافه کرد :خطاب آیات قرآن با لفظ «یا
ایهاالناس» این نگاه فراگیر را تصدیق میکند و تاکید
قرآن بر اینکه بیش از هرچیزی تقوای الهی در اولویت
برتری انسانهاست ،موید نگاه انسانی قرآن است.
وی با بیان اینکه اگر مدعیان حقوق بشر به آموزههای
الهی اسالمی روی آورند ،بسیاری از مشکالت بشریت
حل خواهد شد ،ادامه داد :از دیگر مصادیق نگاه اسالم
به جایگاه انسان ،نامه امیر مؤمنان خطاب به مالک
اشتر اســت که از آن با عنوان منشور حکومتی نام
برده میشود ،مردم را به دو دسته تقسیم میکنند؛
یا در دیــن با تو هــم نظرند یا در خلقــت همانند
توهستند.

