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گزارش نشست

جانشینسازمانبسیجمستضعفان:

ملت ایران خط خود را از
فتنهگران جدا کرد

رهبر معظم انقالب ،درگذشت واعظ شهیر حجتاالسالم
مظاهری را تسلیت گفتند.
رهبر معظــم انقــاب با صــدور پیامی ،درگذشــت
روحانی خدمتگزار و واعظ شــهیر ،حجتاالسالم آقای
مهدیمظاهــری را تســلیت گفتند.متن پیــام رهبر
معظم انقالب اســامی به شرح زیر اســت :درگذشت

Naghshe
Jahan

رهبر معظم انقالب درگذشت
حجتاالسالم «مظاهری» را
تسلیت گفتند

روحانــی خدمتگزار و واعظ شــهیر ،حجتاالســام
آقــای حاجمهــدی مظاهــری رحمتاهللعلیــه را به
همــه دوســتداران ،ارادتمنــدان و تربیتشــدگان
منابــر مؤثــر آن مرحــوم ،باألخــص بــه خانــدان
مکــرم و بازماندگان محترم ایشــان تســلیت عرض
میکنم .زمزمه معنــویِ دعا و نیایــش آن مرحوم در
شبهای جمعه و ســحرهای ماه مبارک رمضان طی
سالهای طوالنی در شمار یادگارهای معنوی شهر عزیز
اصفهان است و امید است همواره برقرار باشد.
حجتاالسالموالمسلمین «حاج شیخ مهدی مظاهری»
از علمای اصفهان بود .این عالم وارسته بیش از نیمقرن

مراسم قرائت دعای ابوحمزهثمالی را در اصفهان برپا کرد
که در بین مردم اصفهان از محبوبیت بسیاری برخوردار
بود.تأسیس دانشــگاه قرآن و معارف اسالمی ،تأسیس
ستاد اقامه نماز اســتان اصفهان ،تالش برای تأسیس
انجمن خیریه مددکاری امام زمان (عج) ،مؤسسه خیریه
ابابصیر اصفهان و بنیاد خیریه آال ،مبارزه با رژیم طاغوت
و تحمل زندان برای پیروزی انقالب اســامی ،از جمله
فعالیتهای این چهره ماندگار تبلیغ است.
حجت االسالم حاج شیخ مهدی مظاهری در سال ۱۳۱۰
در خانوادهای متدین و اهل علم در اصفهان متولد شد.
دوران تحصیــل را به اصرار پدر بــا طلبگی علوم دینی

آغاز کرد و در مدرسه میرزاحسین (جنب مسجد سید)
مشغول تحصیل شد.
از محضر اســاتید بزرگــی همچون آیتالــه حاج آقا
احمد مقــدس در صــرف و نحو ،آیتاله حاج حســن
مــدرس ،حــاج شــیخ محمــد حســن نجفآبادی،
آیتاله حاج شیخ عباســعلی ادیب ،آیتاله مشکینی
و آیتالــه ســلطانی و آیتاله شــهید شــمسآبادی
بهره برد .حاج شــیخمهدی مظاهری ،دعای کمیل را
حفظ بود و عالقه وافری به قرائت آن داشت؛ ایشان این
دعا را برای نخســتینبار در مسجد آقاسیدمحمود امام
(مسجد عصاری) قرائت کرد.

نقشجهان

سرپرست اداره کل آموزشوپرورش استان اصفهان:

یکسوم فضای تحصیل در حال
فرسودگی و تخریب است!

آموزشوپرورش ،گسترهای با  50هزارمعلم و  5هزار مدرسه در استان اصفهان دارد

جانشین سازمان بسیج مستضعفان گفت:
مردم بــا بصیرت ایران در اغتشــاشهای
اخیر ،خط خود را از فتنهگران جدا کردند
و نشاندادند از باورهاوارزشهای انقالبی
خود لحظهای غفلت نخواهند کرد.
سردار «علی فضلی» در مراسم گرامیداشت
ســالروز شهادت ســردار پاســدار شهید
احمدکاظمی و همرزمانش و گرامیداشت
هفتمین روز شهادت شهید مدافع انقالب
«سجاد شاهسنایی» که در گلستان شهدای
اصفهان برگزار شد ،اظهار داشت :آنچه که
تاکنون راجع به شهدا شــنیدهایم همه از
زبان خانوادهها و همرزمان آنها بوده است؛
چراکه شــهدا به دلیل خصلتهای واالی
اخالقی ،روحی و فروتنی خاص ،عادت به
تعریف از خویشتن نداشتند.
وی افزود :جبهه ما مکتب آموزش عشق به
پروردگار بود و آمدن ،ماندن و رفتن از این
مکتب داوطلبانه انجام میشد.
جانشین ســازمان بسیج مســتضعفان با
یادآوری خاطرهای از شهید احمد کاظمی
ابراز داشــت :زمانی که  ۲۳سال پیش در
ارتباط با عملیــات کربالی  ۵خاطراتی در
کنگره شهدای اصفهان بیان داشتم شهید
کاظمی از یادآوری این خاطرهها مســرور
شده ،پس از پایان جلسه از من تشکر کرد.
اهمیت عمل به تکلیف در کالم امام
خمینی (ره)
ســردار فضلی با بیان اینکــه در عملیات
کربالی  ۴که دو هفته قبــل از کربالی ۵
انجام شــد ،ما با عدمالفتح روبهرو شدیم،
عوامل این
تأکید کرد :پس از شناســایی
ِ
شکست امام خمینی (ره) فرمودند :اگر در
کربالی  ۴شکست خوردیم ،در کربالی ۵
پیروز میشویم؛ اما در هر دو صورت پیروز
میدان هستیم چراکه به تکلیف خود در این
زمینه عمل کردهایم.
وی با بیــان اینکــه  ۳۱ســال پیش در
چنین ایامی عملیات کربالی  ۵آغاز شد،
بیان داشــت :در عملیات کربالی  ۵همه
فرماندهــان هر کــدام در چندین مرحله
وارد عملیات شــدند و در این میان شور و
شعف فرماندهانی همچون شهید کاظمی
و خرازی به وضوح قابل مشاهده بود.
 85درصد از نیروهای شرکت کننده
درعملیات کربالی  ۵از بســیجیان
بودند
جانشین سازمان بسیج مستضعفین با بیان
اینکه در این عملیــات حدود  ۸۵درصد از
نیروهای شرکت کننده از بسیجیان بودند،
تصریح کرد :بسیجیانی که در ناآرامیهای
روزهای اخیــر برای دفــاع از دین خدا به
پا خاســتند ،از تبار همان بسیجیان دفاع
مقدس هســتند ،افرادی چون شهید شاه
ســنایی که در دفاع از دین خــدا و حریم
والیت شهادت را با آغوش باز پذیرفتند.
دشمنان از مطالبههای به حق مردم
در ناآرامیهای اخیر سوءاستفاده کرد
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دشــمنان از
مطالبههای بهحق مــردم در ناآرامیهای
اخیر سوءاســتفاده کرد ،گفت :دشمنان
نظــام و گروهکهای ضدانقــاب در این
اغتشاشها شعارها را عوض کردند ،پرچم
ایران را آتش زده و به مساجد و حسینیهها
هتک حرمت کردند و با این اعمال شــنیع
آتش خشــم ملت ایران را برعلیه خویش
برانگیختند.
سردار فضلی با اشــاره به سخنانی از رهبر
معظم انقالب مبنی بر اینکه تمام حرکات
ناکام دشــمن پاتک به انقالب بوده است؛
چراکه انقالب اســامی حضور سیاســی
دشــمنان را ریشــهکن کرد ،ابراز داشت:
خوشــبختانه مــردم بــا بصیــرت ایران
همچون همیشه خط خود را از فتنهگران
و اغتشاشگران جدا کردند و نشان دادند
از باورها و ارزشهای انقالبی خود لحظهای
غفلت نخواهند کرد.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان
اصفهان گفت :یکســوم فضای آموزش و
پرورش استان در حال فرسودگی و تخریب
اســت و بهرغم خیرین مدرسهساز ،هنوز
یکســوم مدارس در حال تخریب است
و تعداد زیادی از مــدارس ،دو نوبته اداره
میشود.
«محمدجواد احمدی» در سخنرانی پیش
از خطبههای نماز جمعه این هفته اصفهان
اظهار کرد :رهبر انقــاب تاکنون به کرات
درخصوص آموزش و پرورش تأکید کردهاند
و اساس کشور را تعلیم و تربیت میدانند
و معتقدند :جایگاه معلــم در جامعه باید
براســاس منطق و نگاه اسالمی احیا شود
و معلــم در نگاه ملت از حرمــت و کرامت
برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه امروز سند بنیادین تحول
آمــوزش و پرورش ،دســتور و نقشــه راه
ماست ،بیان کرد :دستورالعمل اجرایی ما

در آموزش و پرورش سند بنیادین تحول
در آموزش و پــرورش اســت و زمانی که
فرهنگیان به محضر رهبر انقالب میرسند،
ایشــان میفرمایند :در اجرای سند تحول
باید از هرگونه شتابزدگی پرهیز کرد و با
درنظرگرفتن همه جوانب و با تدبروتأمل
پیش رفت.
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان
اصفهان با بیان اینکه رهبر انقالب بر لزوم
پشتیبانی مالی از طرف دولت و مجلس در
اجرای سند بنیادین تحول ،تأکید کردهاند،
عنوان کرد :آنچه فصلالخطاب ما در کشور
است ،بیانات رهبر انقالب است و آموزش
و پرورش گســتردهترین نهــاد اجتماعی
است که به نوعی با همه خانوادهها و اغلب
سازمانها و دستگاهها مرتبط بوده و جایگاه
خاصی دارد.
وی با بیان اینکه آمــوزش و پرورش یک
سازمان بیرقیب اســت ،به لحاظ نقشی

رئیس شورای شهر ورزنه:

مسئوالن حوزه آب ،مالک «زایندهرود» نیستند!

رئیس شورای شــهر ورزنه گفت :تمام مدیران و مسئوالن حوزه آب
ن را بر عهده دارند؛
زایندهرود ،صاحب و مالک آن نبوده و مدیریــت آ 
بنابرین نمیتوانند مجوز فروش «حق آبه» کشاورزان را صادر کنند و اگر
چنین اتفاقی هم بیفتد این پول برای کشاورزان است.
«حسین اظهری» که در این باره با فارس سخن می گفت ،اظهار کرد:

که در جامعه دارد ،تصریح کرد :آموزش و
پرورش استان اصفهان با  50هزار نفر معلم
شاغل ،پنج هزار مدرسه در سراسر استان و
ادارات مختلف آموزش و پرورش ،گستره
جغرافیایی خود را مشخص میکند و همه
صاحبنظران و همه صاحب اثران در جامعه
یک روزی در مدرسه بودند.
احمدی با بیان اینکه مدرسه با ظرفیت و
زمینه تأثیرپذیری عظیماش در نقطهای قرار
دارد که هدف شبیخون فرهنگی نیز هست،
مطرح کرد :آنهایی کــه تصور میکنند
آموزش و پرورش یک دســتگاه مصرفی
و هزینهای اســت ،یک نگاه اشتباه است و
رهبر انقالب نیز بارهــا تأکید کردهاند که
آموزش و پرورش بــا آمیختگی و ارتباطی
که با بخشهای مختلــف دارد اگر صرفاً
دولتی اداره شــود دچار انحراف از مسیر
خواهد شد به ویژه اینکه منابع دولتی رو به
کاهش است.

بعد از خشکسالی از سال  ۸۰و بســتن آب زایندهرود و محرومکردن
کشاورزان از «حق آبه» خود آغاز بیکاری حدود  ۸۰درصد مردم شهر
ورزنه رقم خورد.وی افزود :امروز به درخواست کشاورزان برای حق خود،
فقدان آب کافی برای جاری شــدن در زایندهرود جواب داده میشود
در صورتی که با فرهنگسازی و صرفهجویی در چند ماه قبل میشد
وضعیتسدبهشکلدیگریباشد.رئیسشورایشهرورزنهتصریحکرد:
اقدامات در نظر گرفته شده برای کشاورزان تاکنون نتوانسته خسارات
به آنان را جبران و زندگی عادی را برای آنها به ارمغان بیاورد.اظهری در

وی با بیان اینکه اگر میخواهیم جایگاه برتر
علمی در جهان و منطقه را کسب کنیم باید
کمر کمک به آمــوزش و پرورش را محکم
ببندیم ،خاطرنشان کرد :در بحث تربیتی از
منظر صاحبنظران نکتهای مطرح است و
آن این است که در تربیت باید تنظیم لحظه
به لحظه شرایط را در نظر داشته باشیم و این
کار بسیار سخت است؛ آن هم در دورانی که
عصر انفجار اطالعات اســت و دانشآموز
کمتر تحت تأثیر خانواده و بزرگترهاست.
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان
اصفهان ادامه داد :یکسوم فضای آموزش و

پرورش استان در حال فرسودگی و تخریب
اســت و بهرغم خیرین مدرسهساز ،هنوز
یکســوم مدارس در حال تخریب است و
تعداد زیادی از مدارس مــا ،دو نوبته اداره
میشود .یادمان باشد هنوز در برخی مناطق
روستایی تنها بر فراز بام مدارس است که
پرچم دولت جمهوری اسالمی برافراشته
است و هیچ دستگاه دیگری در آن روستا
نیست.
وی با بیان اینکه استان اصفهان جزو پنج
اســتان برتر کشــور در میان ادارات کل
آموزش و پرورش اســت ،یــادآوری کرد:

ادامهگفت:بههنگامرهاسازیآب،توزیعنیزیکیازمشکالتکشاورزان
شهر ورزنه است و برداشتهای غیرمجاز و مجاز از این آب« ،حق آبه»
کشاورزان ورزنه را تحت تأثیر قرار میدهد .وی خاطرنشان کرد :انتظار
میرودبرداشتهایغیر مجاز شناساییوبرداشتغیر مجازازبینبرود؛
اما برداشتهای مجاز نیز مورد اعتراض کشاورزان ورزنه است؛ چراکه
این آب «حق آبه» آنها بوده و نباید فروخته یا مجوز برای برداشت آن به
شخص دیگری داده شود.رئیس شورای شهر ورزنه با انتقاد از پیمانکار و
ناظر شدن یک نفر توأمان در ساماندهی رودخانه ،گفت :تمام مدیران و

اجراي طرح پيشگيري از« تنبليچشم» در اردستان

مسئوالنحوزه آب مالک آننبودهو مدیریت آ نرابرعهدهدارند؛بنابرین
«حقآبه» کشاورزان را صادر کنند و اگر چنین
نمیتوانند مجوز فروش ِ
اتفاقی هم بیفتد این پول برای کشاورزان است.وی با اشاره به تردد زیاد
برای استانها و شهرهای همجوار چون شیراز ،یزد و مشهد از ورزنه افزود:
ی شهر کیفیت الزم را نداشته و با
زیر ساخت جادهای در ورودی و خروج 
توجهبهمشکالتومنابعمحدودشهرداریامکانترمیمآنوجودندارد.
اظهری ادعان کرد :با  ۱۲۰شهید در بخش بن رود و  ۳۰شهید در شهر
ورزنه فقدان اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران به جد احساس میشود.

 137سامانه کمک به خدمات شهری بهتر است

رئیس اداره بهزیســتی اردســتان
«محمدعلی مطلبزاده» اظهاركرد:
برنامه پیشگیری از تنبلی چشم توسط
اداره بهزیســتی شهرستان در دستور
کار قرار گرفته اســت و امســال یک
هزار کودک در منطقه شهری و 600
کودک در روســتاهای شهرستان با
دستگاه بیناییسنج مورد معاینه قرار
گرفتند|فارس

 4.6میلیمتر
در حرم مطهر زینب بنت موسی بن جعفر (ع)

«نماز باران» به امامت آیتاله مهدوی اقامه شد

صبح روز گذشته در آستان مبارک امامزاده زینب بنت موسی بن جعفر (ع) نماز باران به
امامت آیتاله مهدوی ،نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه
موقت اصفهان اقامه شد.
صبح روز گذشته در آستان مبارک امامزاده زینب بنت موسی بن جعفر (ع) نماز باران به
امامت آیتاله مهدوی ،نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه
موقت اصفهان اقامه شد.
در این مراسم که با حضور پرشــور مردم اصفهان برگزار شده بود ،نزول رحمت الهی
و آمدن بــاران در اصفهان از خدای متعال تمنا شــد .نماز باران یا استســقا از جمله
نمازهای مستحبی است که خواندن آن در وقت کم شــدن آب چاهها و چشمهها و
نباریدن باران مستحب است ،این نماز دو رکعت است و بهتر است در قنوت آن دعایی
خوانده شــود که طلب باران در آن آمده است؛ همچنین بهتر است پیش از اقامه نماز
مردم سه روز روزه بگیرند که روز اول روزه شــنبه و آخرش دوشنبه باشد و یا روز اول
چهارشنبه و آخرش جمعه باشد .بارش باران در ســال زراعی جاری در اصفهان تنها
 4.6میلیمتر بوده است که نسبت به سال گذشته منفی  33میلی متر کاهش داشته
است.

خبرویژه

این موفقیت جز با تالش معلمان اصفهان
حاصل نشده است و وزیر آموزش و پرورش،
رؤســای ادارات و مدیر و ناظمان مدرسه،
پشتیبان معلمان برای انجام وظیفه خود
هستند.
احمدی در پایان گفت :وقتی آسیبهای
اجتماعی را که ریشه آنها بیرون مدرسه
اســت ،مینگریم به این نتیجه میرسیم
که راهی نداریم جز اینکه از شیوه الگویی
استفاده کنیم و این همان شیوه اهل بیت
اســت که با رفتار و کردار خــود ،فضایل
اخالقی را به مخاطب خود آموزش دادند.

طــی هفتــه گذشــته بیــش از
سههزارتماس با ســامانه  ۱۳۷برقرار
شده که بیشترین درخواست مردم در
خصوص بهبود خدمات شــهری بوده
است  /ایمنا

مدیرفرآوردههایطبیعیعلومپزشکیاصفهان:

نگاه علومپزشکی به «عطاری» براندازانه نیست!

مدیر نظارت بر امــور فرآوردههای طبیعی ،ســنتی و
مکمل دانشگاه علومپزشکی اصفهان گفت :نگاه دانشگاه
علومپزشکی به حرفه عطاری نگاه براندازانه نیست؛ زیرا
حرفه عطاری ریشه در باور ،سنت ،اعتقاد و علوم گذشته
دارد و غیرقابلحذف است.
«حســن جاننثاری» در نخســتین ســمینار اصول
پایه و مبانــی اطالعات عطاری در طــب ایرانی در اتاق
اصناف شــهر اصفهان اظهار داشــت :هدف از برگزاری
این دورهها ،آموزش ارائهدهنــدگان یعنی عطاریها و
خدمتگیرندگان یعنی عموم مردم است تا عطاریها با
اطالعات علمی ،پایه درست خدمات سالم و ایمنتری به
مردم ارائه دهند.

وی در ادامه افزود :انتظار شهروندان نیز باید انتظار واقعی
باشد و با شــناخت قانونیوعلمی از عطاریهایی که به
جایگاه خود رسیدهاند ،مراجعه کنند.
وی تصریح کــرد :باورعمومــی جامعه این اســت که
فرآوردههــای گیاهی عوارض کمتــری دارند؛ بنابراین
اقبال عمومی بهخصوص در سالهای اخیر به طبسنتی
و ایرانی بیشتر شده است.
جاننثاری تأکید کرد :نگاه درســت بــه حرفه عطاری،
نگاهی در جهت کمک به ماندگاری این حرفه اســت؛
بهداشت در جهت رویکرد به این حرفه تدابیری اندیشیده
است.
وی عنوان کرد :نخســتین رویکرد این است که بدانیم

حرفه عطاری از عرصه خدمات ســامت غیرقابلحذف
است ،سپس باید خدمات صحیح و درست در چهارچوب
قوانین و مقرراتوضوابط قرار گیرند ،بنابراین ســامت
جامعه حفظ خواهد شد.
مدیر نظارت برامور فرآوردههای طبیعی ،سنتی و مکمل
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد :اختیارات
عطاری ،مســئولیتهایی برعهده عطار میگذارد که از
چند بعد قانونی ،اخالقی و شرعی به آن نگاه میشود که
مسئولیت عطار نســبت به موادی که به مردم میدهد،
الزامات سالمتی و بهداشتی که باید در تهیه آن رعایت
شــود ،لحاظ موارد شــرعی و اطمینان از تأثیرگذاری
صددرصدی محصول و ...را دربرمیگیرد.
وی به لزوم انجــام برخی تغییرها در این حرفه اشــاره
کرد و گفت :الزم اســت که الزامات بهداشتی ،کیفی و
نگهداری عطاریها به روز و امکانات رفاهی بیشتر و رفع
حوائج علمی برای مشــتری در نظر گرفته و بستهبندی
محصوالت مدرن و آلودگیزدایی شود .در اینجا تعامل
قوی با گروههای طب ایرانی و دانشکده پزشکی ضرورت
پیدا میکند.
جاننثاری ،رویکرد نظارتی صنف را به جهت امنیت مردم
در حوزه سالمت دانســت و بیان کرد :به همین منظور
رویکرد مســالمتآمیز پنجگانهای در پیش گرفته شده
و در صورت مشــاهده داروهای گیاهی غیرمجاز بحث
ارشاد ،داروهای دستساز بحث توقیف ،محصوالت قاچاق
بحث توقیف و تعزیرات ،استفاده از موادمخدر توقیفی و
قضائی و مداخله در درمان بحث ارشــاد و اخطار کتبی
وجود دارد.

