معاون اداره اوقاف اصفهان:

خیران وقفهای جدید خود را به سمت نیازهای روز جامعه سوق دهند
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معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان
اصفهان گفت :خیران وقفهای جدید خود را به سمت اشتغال،
ازدواج ،مســکن و تحصیل جوانان بهعنوان نیازهای روز جامعه

جـامـعـه
Society

سوق دهند .حجت االسالم و المسلمین ولی اهلل روان افزود :امروز
اماکن مذهبی و مسجد و حسینیه به اندازه کافی در استان وجود
دارد و کمبودی در این زمینه نداریم و از خیران دعوت میکنیم
وقفهای جدید خود را در راســتای رفع نیازهای جوانان جامعه
ســوق دهند .وی ادامه داد :توجه به وقفهــای جدید در زمینه
دانش بنیان و فناوریهای نو نیز جزو دغدغههای مردم ،مسووالن

و خانوادههاست و انتظار داریم که مردم وقفهای خود را در این
راســتا انجام دهند .معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و
امور خیریه استان اصفهان اظهار داشــت ۶۵ :وقف جدید از دهه
وقف سال گذشته تا امسال در استان ثبت شده است .به گفته وی،
استان اصفهان از نظر وقف در طیف «الف» استانهای کشور قرار
دارد ودرمیزان فراوانی موقوفات و وقفهای جدید جزو استانهای
برتر کشور محسوب میشــود .وی با بیان اینکه تبلیغات سوء در
زمینه کاهش موقوفات در این استان به هیچ وجه صحت ندارد،
اضافه کرد :بیشترین فراوانی موقوفات این استان در شهر اصفهان

و شهرستانهایی همانند نجف آباد وجود دارد و استقبال و اقبال
مردم هم روز به روز بیشتر شده است .حجت االسالم روان با بیان
اینکه بیشتر موقوفات در زمینه اماکن مذهبی از جمله مسجد و
حسینیه است ،خاطر نشان کرد :موقوفات جدید در استان نسبت
به مدت مشابه سال گذشته رشد حدود  ۳۰تا  ۴۰درصدی داشته
است.
دوم تا یازدهم مهرماه بعنوان دهه وقف نامگذاری شده و همه ساله
بیست و هفتم ماه صفر در تقویم جمهوری اسالمی بعنوان روز وقف
به ثبت رسیده است.
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دیدگاهها و اظهارنظرات برخی نمایندههای مجلس درباره حرکت خود جوش مردمی؛

حضورپرشورمردمیعنیهمهخواستار
امنیتهستند

مهرداد صدرفرهادی  /گروه ایران
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عکس:ایسنا

طی روزهای گذشته ،به دنبال اعتراضاتی
که درهفته های قبل انجام شد ،در برخی از
نقاط کشورمان تجمعات مردمی شکل گرفت،
حرکتی خود جوش که دست و زبان فتنه و
آشوبگر را قطع و امید دشمنان را نا امید کرد.
برهمین اساس تعدادی از نمایندگان مردم در
مجلس شورای اسالمی نقطه نظراتی را اعالم
کردند که درادامه میخوانید:
زهره ســادات الجــوردی نماینده
تهران :حضور پرشور مردمی مشتی
بر دهان کسانی بود که خواهان تجزیه ایران
تظاهرات روز  28صفر یک حضور پرشــوری بود
و مردم با حضورشــان یک بار دیگر با مقام معظم
رهبری و انقالب اســامی بعیت کردند و نشــان
دادند که همچنــان در صحنه حضور دارند .مردم
تهران و شــهرهای دیگر کشــور در روز  28صفر
حضور پرشــوری را در حمایت از انقالب اسالمی
و مقام معظم رهبری داشتند .مردم سراسر کشور
در این تجمع ،اعتراض خود را به کســانی که به
مقدســات توهین کرده بودند ،دست به تخریب
اموال عمومی زدند و عدهای را به شهادت رساندند،
اعالم کردند .اغتشاشگران برای مردم مشکالتی را

ایجاد کرده و امنیت مــردم را به مخاطره انداخته
بودند و مــردم نیز اعتراض خود را نســبت به این
اقدامات اعالم کردند .مــردم در تجمعات خود در
روز  28صفر به صراحت اعالم کردند با کسانی که
امنیت جامعه را برهم بزنند و بخواهند کشور را به
آشوب بکشند مقابله میکنند و این حضور پرشور
مردمی مشتی بر دهان کســانی بود که خواهان
تجزیه ایران هستند .تجمعات و راهپیمایی روز 28
صفر نشان داد که اکثریت مردم خواهان ایجاد نظم
و امنیت در جامعه هستند و اگر کسی هم اعتراضی
دارد ،اعتراض خــود را باید با پرهیــز از هرگونه
اغتشاش بیان کند.
مهدی اســماعیلی ،نماینده میانه:
راهپیمایان سنگ تمام گذاشتند
به کوری چشم دشمنان جمهوری اسالمی ایران،
تجمع بسیار باشکوهی برپا شد .جا دارد از زحمات
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران،
هیئات مذهبی ،کانونهای قرآنی و ستاد مرکزی
اربعین حسینی (ع) قدردانی شــود .راهپیمایان
سنگ تمام گذاشتند و نشان دادند که ملت ایران
خواهان امنیت و نظم هســتند .نشــان دادند که
نابودی فتنهگر در دســت مردم ایران است .نشان
دادند تا گروههای مذهبی هستند ،منافق و انگلیس
و سایر دشمنان نظام قادر به انجام هیچ توطئهای
نخواهند بود.

سیدعلی موســوی ،نماینده ملکان:
راهپیمایی عظیم  28صفر به ســایر
اقتدارهایمان گره خورد
راهپیمایی عظیــم  28صفر  1401نیز به ســایر
اقتدارهایمان گــره خورد .مردم ایــران اهانت به
قرآن را که برخی از منافقــان داخلی انجام دادند
هرگز تاب نمیآورند .ما ملت امام حسینیم و هرگز
اجازه جسارت به مقدسات و اسالم را به هیچکسی
نمیدهیم .جمعیت میلیونی که علیه آشوبگران به
راه افتاد ،دهان دشمنانمان را بست و صدایشان را
خفه کرد.
جعفرراستی ،نماینده شبستر :مردم
طومار اغتشــاشگران و منافقین را
درهم پیچیدند
مردم ایران اســامی در پی جنایات اغتشاشگران
در هتک حرمت مقدسات ،سوزاندن قرآن ،آتش
زدن مساجد و بقاع متبرکه ،هتک حرمت حجاب
بانوان ،تخریب اموال عمومی ،به شهادت رساندن
بســیجیان و اهانت به پرچم مقــدس جمهوری
اســامی ،از صبح زود در ســوم مهرماه با حضور
پرشور در اجتماع بزرگ امت رسول اله«اتحاد ملی
در حمایت از دین نبوی» را به نمایش گذاشتند و
طومار اغتشاشگران و منافقین را درهم پیچیدند.
همه بــه صحنه آمدنــد تا ضمن محکــوم کردن
ساختارشکنی هنجارشــکنان ،از دستگاه قضایی

خواستار برخورد جدی با اغتشاشگران باشند.
معصومه پاشایی ،نماینده مرند و جلفا:
با حضور پرشــور خانواده شــهدا و
گروههای عظیم مذهبی و انقالبی ،اهانت و
جسارت محکوم شد
خوشــبختانه با حضور پرشــور خانواده شــهدا
و گروههــای عظیم مذهبــی و انقالبــی ،اهانت
مقدسات
بیشرمانه مزدوران و منافقان داخلی به ّ
ِ
متبرکه
و هتک
حرمت قرآن کریم ،مساجد و بقاع ّ
وهمچنین جسارت به پرچم مزیّن به نام خداوند
تبارک و تعالی را محکوم شد .جا دارد از نیروهای
خدوم و مجاهــد نظامی و انتظامی کــه با صبر و
شــکیبایی و متانت ،درصدد خنثی کردن توطئه
دشــمنان ایفای نقش میکنند ،تقدیر و تشــ ّکر
توجه
شود .از مسئوالن قضایی درخواست داریم با ّ
ِ
خبیث
به مطالبه آحاد جامعه ،بــا عوامل هتّاک و
مقدسات و برهم زنندگان امنیت و
توهینکننده به ّ

آرامش عمومی جامعه برخورد قاطع کرده و آنان را
به سزای جنایت خویش برسانند.
روح اله متفکر آزاد ،نماینده تبریز:
اجتماع بزرگ امت رسول اله ص) در
محکومیت اقدامات هنجارشــکنانه برای
همیشه درذهن دشمنان نظام باقی ماند
اجتماع بزرگ امت رسول اله (ص) در محکومیت
اقدامات هنجارشــکنانه عدهای معدود از عوامل
مزدور و فریب خــورده در اهانت بی شــرمانه به
ساحت مقدسات و ارزشهای اسالمی و اعتقادات
دینی به ویژه اســاعه ادب به ساحت قرآن کریم و
پیامبر اعظم (ص) و اهل بیت مطهر ایشــان (ع)،
آتش کشیدن برخی از مســاجد و پرچم مقدس
جمهوری اســامی ایران و هتک حرمت عفاف و
حجاب بانوان و همچنیــن تخریب اموال و اماکن
عمومی و سلب امنیت مردم ،برای همیشه درذهن
دشمنان نظام باقی ماند.

حسینعلی شــهریاری رئیس کمیسیون بهداشت
و درمان مجلس شــورای اســامی در گفتگو با ما
بر راهاندازی ســامانههای نسخهنویسی در پلتفرم
تایپ صوتی تأکید کرد و گفت :باید نسخهنویسی
الکترونیکی را ســاده کنیم ،یعنــی تایپ صوتی
را راهاندازی کنیم .اگر بســتر تایــپ صوتی برای
نسخهنویسی فراهم شود دیگر همکاران پزشکمان
مقاومتی در برابر نسخنویســی الکترونیکی نشان
نمیدهند .از طرفی بیمــاران و داروخانهها نیز از
بالتکلیفی و سرگردانی نجات پیدا میکنند.
خوشــبختانه در نظام پزشــکی
توانمندی الزم وجود دارد
وی اضافه کرد :انجام این کار به لحاظ فنی چندان
مشــکلی ندارد و خوشــبختانه در نظام پزشکی
توانمندی الزم وجود دارد .بااینحال از سازمان نظام
پزشکی میخواهیم تا اجرای این برنامه را نیز تسریع
دهد .ضروری است که راهاندازی تایپ صوتی برای
نسخهنویسی پزشکان هرچه سریعتر انجام شود.
نسل
جوان پزشــکان کشورمان با
ِ
دنیای دیجیتال مأنوس هستند
جوان پزشکان کشورمان
شهریاری بیان داشت :نسل ِ
با دنیای دیجیتال مأنوس هســتند ولی همکاران
پیشکسوت اغلب ،آشــنایی چندانی با این حوزه
ندارند و همین امر باعث میشــود تــا همچنان از
نسخهنویسی دستی اســتفاده کنند .ازاینجهت
ضروری اســت تــا تایــپ صوتی نسخهنویســی
الکترونیــک هرچه زودتر راهاندازی شــود .رئیس
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم گفت:
شاید برای پزشکانی که ســالهای سال است که
سابقه طبابت دارند سخت باشــد که از یک روش
ســنتی وارد دنیای مدرن نسخهنویسی شوند .این
موضوع مانند بعضی از روشهای جراحی اســت
که برخی جراحان تمایلی ندارند که با ف ّناوریهای
جدید عمل جراحی را انجام دهند.
وی خاطرنشــان کــرد :اگرچــه نسخهنویســی
الکترونیکی به معنای حذف کامل نسخهنویســی
سنتی نیست اما بهتراست همه پزشکان وارد این
فرآیند شوند .با نسخهنویسی الکترونیکی هم پرونده
بیمار ،همروند تجویز و درمان شــفاف و همیشــه
در دسترس خو ِد پزشــک معالج و سیستم درمان
است.

