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جلیـل  سـید  کـه  بـود  شـهریورماه  آخـر  روز هـای 
میرمحمـدی کـه از عملکـرد اوقاف در شهرسـتان های 
نمایندگـی خـود بـه شـدت گالیـه داشـت، در صحـن 
علنـی مجلـس شـورای اسـالمی گفت: اسـتان یـزد تا 
دلتـان بخواهـد وقفیات دارد و به شـدت دچار مشـکل 
اسـت. هیـچ برنامه ریـزی در زمینـه وقـف نیسـت، 30 
سـال اسـت در یـک شهرسـتان بالـغ بـر 900 میلیارد 
تومـان وقـف بی برنامه رها شـده و مسـئولین اسـتانی 

هیـچ تصمیـم و برنامـه ای ندارند.

وقفیات میلیاردی که زباله دان شده اند
نماینـده مـردم تفـت و میبـد عملکرد اوقاف اسـتان در 
30 سـال گذشـته را عامـل عـدم میـل و رغبـت مردم 
بـه وقـف عنـوان کـرد و گفـت: وقـف بـه انـدازه ای 
می توانـد کارسـاز و چـاره سـاز باشـد که امـام خمینی 
)ره( فرمودنـد شـما وقـف را بـه مـا بدهید مـا از طریق 
سـرمایه  می کنیم.بالتکلیفـی  اداره  را  کشـور  آن 

میلیـاردی وقـف در اسـتان یـزد
بـه گفتـه میرمحمـدی، وقفیـات موجـود هم بـه دلیل 
ضعـف عملکـرد، بـدون برنامـه رهـا شـده و وقفیاتـی 
کـه مـردم از آن هـا انتظـار دارنـد از محـل ایـن وقف، 
خدمـات فرهنگـی، اجتماعـی و حتـی اقتصـادی ارائـه 
شـود بـه دلیـل بـی برنامـه بـودن مسـئوالن وقف در 
سـطح کشـور و بـه ویـژه اسـتان یـزد بـه اشـغال دانی 
و پارکینـگ تبدیـل و یـا به صـورت زمین بالاسـتفاده 

رها شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه برگزاری جلسـات مختلف بـی فایده 
بـا رئیس اوقاف کشـور و مدیرکل اوقاف اسـتان تأکید 

کـرد: در حـال حاضـر در روسـتا های تفـت ماننـد ده 
بـاال، باغ هایـی کـه در حـال خشـک شـدن هسـتند و 
یـا زمین هایـی کـه بحـال خـود رها شـده انـد در بین 

مـردم بـه عنـوان بـاغ و زمین وقفی مرسـوم اسـت.
نماینـده مردم تفت و میبد از گالیه شـهروندان نسـبت 
بـه عملکـرد اوقـاف و همچنین عدم ارائه گـزارش کار 
10 سـاله این اداره سـخن گفت و افزود: گاهی پاسـخ 
داده  طعـام  مقـدار  فـالن  اوقـاف  کـه  می شـود  داده 
اسـت که مطمئنـا با طعـام دادن اداره اوقـاف مخالفت 
نداریـم، امـا اداره اوقـاف و امـور خیریـه، رسـتوران و 

آشـپزخانه نیسـت کـه فقـط گـزارش اطعـام می دهد.

بـا  میبـد  و  تفـت  نماینـده  اختـاف  منشـا 
چیسـت؟ اسـتان  اوقـاف 

کجـا  از  میبـد  و  تفـت  نماینـده  سـخنان  ایـن  امـا 
سرچشـمه گرفتـه و چـرا او چنیـن علیه اوقـاف و امور 
خیریـه اسـتان موضع گیـری کـرده اسـت؟بالتکلیفی 

سـرمایه میلیـاردی وقـف در اسـتان یـزد
جرقه این اختالف از زمانی شـروع شـد که شـهرداری 
میبـد زمیـن وقفـی را تملـک کـرده و درصـدد ایجـاد 
پـارک در آن زمیـن بـود کـه اداره کل اوقـاف و امـور 
خیریـه وارد عمـل شـده و اجـازه سـاخت ایـن پـارک 

نداد. را 
در دیگـر شـهر نمایندگـی میرمحمـدی یعنـی تفـت 
نیـز اتفـاق مشـابهی رخ داده و خیـری در شـهر تفـت 
کتابخانـه ای را احـداث و جلـوی کتابخانـه هـم چنـد 
بـاب مغـازه ایجـاد کـرده کـه از محـل اجـاره ایـن 
از  امـا پـس  اداره شـود،  کتابخانـه  امـورات  مغازه هـا 

سـاخت و تکمیـل ایـن مغـازه هـا، اداره کل اوقـاف 
اسـتان یـزد بـه دلیـل وقفـی بـودن زمیـن با سـاخت 

کـرد. مغازه هـا مخالـف  و  کتابخانـه 
 

دسـتگاه های  بـا  اوقـاف  همـکاری  عـدم 
اسـتان مختلـف 

میرمحمدی این مسـاله را نشـان دهنده عدم همکاری 
اوقـاف با دسـتگاه های مختلف دانسـت و خاطرنشـان 
سـاخت: چـه بسـا افـرادی در سـاخت مسـکن جوانان 
حاضـر به مشـارکت بـا اوقاف هسـتند یا شـهرداری ها 
نیـز حاضـر هسـتند زمین هـای رهـا شـده وقفـی را 
تبدیـل بـه احسـن کننـد یـا حتی آمـوزش و پـرورش 
خیرانـی برای سـاخت مدرسـه و مراکز آموزشـی دارد، 

امـا اوقـاف حاضر بـه همکاری نیسـت.
وی توقـف پـروژه کتابخانـه تفـت را نشـان دهنـده 
عنـوان  اوقـاف  اداره  و کـج سـلیقگی  برنامگـی  بـی 
کـرد و گفـت کـه اداره اوقـاف در حالـی بـه سـاخت 
و سـاز های آنچنانـی در امامزاده هـا مشـغول اسـت که 
ایـن آسـتان ها از برنامه هـای فرهنگـی نـاب محـروم 

. هستند

مشکات موقوفات در استان یزد
بـرای پیگیـری این موضوع بـا مدیرکل اوقـاف و امور 
خیریـه که بـه نظر می رسـد از هجمه هـای کنونی دل 
پـری دارد، بـه گفتگـو نشسـتیم. وی چنیـن تفکراتـی 
را کامـال اشـتباه خوانـد و گفـت: بـه طور متوسـط ۷۴ 
درصـد موقوفـات اسـتان کشـاورزی بـوده و 1۸ سـال 
اسـت کـه اسـتان یـزد بـا خشکسـالی متوالـی روبـرو 

اسـت. بوده 
ادعایـی کـه آمار ها بر آن صحت گذاشـته اسـت. اداره 
هواشناسـی اسـتان نیـز اعتقـاد دارد کـه یزد جزء سـه 
اسـتان کشـور در زمینـه بارندگـی کـم اسـت و بر این 
اسـاس بسـیاری از چشـمه ها و قنات هـا خشـکیده و 

زمین هـا قابلیـت کشـت ندارند.
حجـت االسـالم زارع پاییـن بـودن متـراژ موقوفـات 
اسـتان را یکی دیگر از مشـکالت عنوان کـرد و افزود: 
۸۶ درصـد موقوفـات اسـتان زیـر 2 هـزار متـر دارند و 
نمی تـوان آن هـا را بـه شـیوه های نویـن آبیـاری کرد. 
توسـعه شـهر ها و قـرار گرفتـن اراضـی کشـاورزی در 
بافـت شـهری و بسـته شـدن مسـیر آب نیـز از دیگـر 

است. مشـکالت 
در تصـرف قـرار داشـتن زمین هـای وقفـی در اختیـار 
برخـی افـراد و اعتقـاد آن هـا به داشـتن حـق و حقوق 
در  اوقـاف  دیگـر مشـکالت  از  نیـز  اراضـی  ایـن  در 
اسـتان اسـت که زارع ایـن حق و حقـوق را غیرقانونی 
و غیرشـرعی خوانـد و تأکیـد کـرد کـه پیگیـری ایـن 
مسـاله در دادگاه هـم زمـان بـر اسـت و هـم اجـرای 

حکـم بـا پیامد هـای نامطلوبـی همـراه خواهـد بـود.
از خانه هـا  برخـی  مانـدن  اوقـاف مخروبـه  مدیـرکل 
ایـن  اعتـراض  از  ناشـی  را  وقفـی  زمین هـای  و 
افـراد عنـوان کـرد و گفـت: هـر اقـدام اوقـاف دربـاره 
زمین هـای رهـا شـده بـا اعتـراض ایـن افـراد مواجـه 
می شـود و در ایـن راسـتا دادگاه باید حکمیـت کند که 
دادگاهـی شـدن ایـن زمین هـا نیز مشـکالت فـوق را 

بـه همـراه دارد.
ادامه در صفحه دو

پیام هایی که زندگی دانش آموزان را 
به هم می ریزد!
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کنگره شعر محمد)ص( برگزار
 می شود 
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شجریان از بود تا شد!
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تهدیدسازی از فرصت بی نظیر وقف!تهدیدسازی از فرصت بی نظیر وقف!
گزارشی تفصیلی از سرمایه ای عظیم اما راکد در استان یزد؛گزارشی تفصیلی از سرمایه ای عظیم اما راکد در استان یزد؛

بخـش مهمـی از سـرمایه عظیـم اسـتان یزد به دلیل مشـکات و تغییـرات کاربری، رها شـده که نیازمند توجـه و تعیین تکلیف اسـت. یزد از اسـتان های پیشـرو در زمینه وقف 
اسـت بـه گونـه ای کـه هـم اکنـون ۱۲ هـزار و ۵۴۱ موقوفه و ۳۷ هـزار و ۷۲۵ رقبه در اسـتان وجـود دارد که این اسـتان را از لحاظ شـمار وقوفـات در جایگاه پنجـم قرار داده 
اسـت کـه اگـر ایـن تعـداد موقوفه به نسـبت جمعیت محاسـبه شـود شـاید در رده های نخسـت نیز جـای گیرد. هرچند اسـتان یـزد به لحـاظ تعـداد موقوفات از اسـتان های 
سـرآمد کشـور اسـت، امـا از نظـر درآمد هـای موقوفـات در رده اسـتان های پانزدهم یا شـانزدهم قـرار دارد، زیـرا بیشـتر موقوفات اسـتان مربوط بـه زمین های زارعی اسـت 

کـه به دنبـال خشکسـالی های اخیـر، متأثر و فاقد درآمد شـده اسـت.
امـا بـروز برخـی مشـکات و همچنیـن تغییـرات به وجـود آمده در جامعه در سـال های اخیر سـبب شـده تـا بسـیاری از موقوفات، کاربـری خود را از دسـت دهند و هـم اکنون 

بـدون اسـتفاده باقـی مانده اسـت. مشـکاتی که صـدای نماینـده تفـت و میبـد را درآورد و از عملکـرد اداره اوقاف و امور خیریه اسـتان یـزد به شـدت انتقاد کرد.
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بـه نظـر می رسـد اوقـاف عـالوه بـر مشـکل فـوق، 
ایـن مخروبه هـا  بازسـازی  بـرای  بودجـه  بـا کمبـود 
روبروسـت چـرا کـه رئیـس سـابق سـازمان اوقـاف و 
امـور خیریـه در سـال 139۶ بـا بیـان اینکـه آبـادی 
رقبـات زمان بـر و نیازمنـد هزینه باالیی اسـت، عنوان 
کـرد: سـازمان اوقـاف، توان تامیـن هزینه بـاالی این 
آبادسـازی را نـدارد؛ چراکه اگـر بخواهیم همـه رقبات 
و موقوفـات را آبـاد کنیـم 20 هـزار میلیـارد تومـان 

هزینـه الزم دارد.

موقوفـات منفعتـی بایـد از درآمـد برخوردار 
شند با

مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان دربـاره انتقـاد 
نماینـده تفـت و میبـد مبنـی بـر عـدم همـکاری ایـن 
اداره بـا برخـی دسـتگاه ها نظیـر آمـوزش و پـرورش 
و شـهرداری گفـت: موقوفـات منفعتـی بایـد از درآمـد 
برخـوردار باشـند و نمی تـوان آن هـا را بـه مدرسـه یـا 

کتابخانـه یـا ... مبـدل کـرد.
از خریـد و فـروش و سـاخت و سـاز  انتقـاد  بـا  وی 
غیرمجـاز زمین هـای موقوفـه در اسـتان تأکیـد کـرد: 
ایـن موقوفـات بایـد درآمـد داشـته باشـند و هـر چـه 
درآمد آن ها بیشـتر باشـد موقوف علیه سـود بیشـتری 
بـرده و تعـداد بیشـتری از افـراد تحـت پوشـش قـرار 
می گیرنـد مثـال هر چه نفع یک موقوفه بیشـتر باشـد، 

فقـرای بیشـتری تحـت پوشـش قـرار می گیرنـد.
زارع کمبـود سـرمایه گـذار بـر روی زمین هـای وقفی 
را مشـکلی دیگـر در برابـر اوقـاف خوانـد و ادامـه داد: 
هزینـه بـاال و عـدم تطابـق نسـبت قیمـت زمیـن بـا 
هزینه هـای سـاخت و سـاز سـبب می شـود تا سـرمایه 
گـذاران تمایلـی بـرای سـرمایه گـذاری بـر روی ایـن 

زمین هـا نداشـته باشـند.
عامـل  را  یـزد  اسـتان  در  زمیـن  کمبـود  عـدم  وی 
دیگـری بـرای عدم رغبت سـرمایه گذاران به اسـتفاده 
برخـی  افـزود:  و  کـرد  عنـوان  وقفـی  زمین هـای  از 
واگذاری هـا هـم کـه منفعتی نـدارد به ویـژه واگذاری 
زمیـن بـه ارگان هـای دولتی که تـا چند سـال بدهکار 
نمی کننـد؛  پرداخـت  را  آن  اجـاره  و  هسـتند  اوقـاف 
بنابرایـن هـم اجـرای نیـت واقـف تعطیل شـده و هم 

هیـچ منفعتـی بـرای اوقـاف بـه دنبال نـدارد.

مشـکل پیچیـده اوقاف و آمـوزش و پرورش 
وقفی مـدارس  درباره 

بـا  خیریـه  امـور  و  اوقـاف  همـکاری  عـدم  ادعـای 
و  تفـت  نماینـده  از سـوی  اسـتان کـه  دسـتگاه های 
میبـد مطـرح شـد، مـا را بـه سـوی اداره کل آمـوزش 

داد. اسـتان سـوق  پـرورش  و 
جایـی کـه رئیـس اداره حقوقـی آمـوزش و پـرورش 
اسـتان بـر ایـن ادعـا صحـه گذاشـته و از مشـکالت 
آمـوزش و پـرورش بـا اوقـاف در قبـال ۵00 مدرسـه 

سـاخته شـده بـر زمیـن وقفـی سـخن می گویـد.
مرتضـی فیاضـی، آمـوزش و پـرورش را عامـل حفـظ 
ایـن زمین هـای وقفـی توصیف کـرد و افـزود: یکی از 
مشـکالت مـا با اوقاف اینسـت کـه اگر محـدوده ای از 
مدرسـه را اجـاره داده یـا طبقـه دیگـری سـاخته و بـه 
موسسـه آموزشـی خصوصی اجـاره دهیم تا بخشـی از 
هزینه هـای آمـوزش تامیـن شـود، بـا مخالفـت اوقاف 
مواجـه می شـویم و می گوینـد کـه فقط باید بـرای امر 

باشـد. آموزش 
وی ادامـه داد: ایـن در حالـی اسـت کـه آمـوزش و 
پـرورش زمیـن را از وقـف اجاره کـرده و سـاختمان را 
سـاخته اسـت، بنابرایـن زمین بـه اوقاف تعلـق دارد نه 
سـاختمان. امـا اوقـاف اعتقـاد دارد کـه مـا حـق هیچ 
کاری نداریـم و اجـاره بخشـی از سـاختمان یـا تغییـر 

کاربـری را برنمـی تابـد.
حجـت االسـالم زارع مسـاله عـدم همـکاری اوقاف با 
دسـتگاه های دولتـی را بـه شـدت رد کـرده و اظهـار 
داشـت: اینکـه گفته می شـود اوقـاف با سـایر ارگان ها 
همـکاری نمی کنـد اشـتباه اسـت و مـا حاضریـم در 
قالـب تفاهمنامـه ای کـه مصحلـت وقف و نیـت واقف 

را در نظـر داشـته باشـد بـا ارگان هـا همـکاری کنیم.
امـا رئیس بخـش حقوقی آموزش و پـرورش بر خالف 
مدیـرکل اوقـاف اعتقـاد دارد کـه بعیـد اسـت واقفـی 
گفتـه باشـد ایـن زمیـن را فقـط بـرای آمـوزش وقف 
می کنیـم و حـق نداریـد از آن بـرای دیگـر امکانـات 
آموزشـی یـا درآمدزایـی برای آمـوزش اسـتفاده کنید.

فیاضـی بـه مسـاله پذیـره ابتدایـی اوقاف نیـز گریزی 
زد و گفـت: قبـال زمیـن وقفـی را تـا 30 درصـد پذیره 
یـک  زمیـن  قیمـت  اگـر  یعنـی  می کردنـد،  ابتدایـی 
میلیـارد باشـد بایـد 30 درصـد آن را پرداخـت کننـد، 
امـا هـم اکنـون ایـن قانـون را تغییـر داده و می گویند 
کـه حداقـل 30 درصـد بایـد پرداخت کرد یعنـی از 30 
درصـد تـا 100 درصـد قیمـت ملـک را بایـد پرداخت 

. د کر
وی قوانیـن و مقـررات پیچیـده اوقـاف را سـبب عـدم 
زمین هـای  در  بـه سـرمایه  عالقـه سـرمایه گـذاران 
وقفـی دانسـت و گفـت: اوقاف اجـاره تغییـر حتی یک 
حـرف در قـرارداد را نمی دهـد و با این اوصـاف امکان 

برطـرف کـردن اشـکاالت وجود نـدارد.
دربـاره عـدم پرداخـت اجـاره زمین هـای وقفی توسـط 
دسـتگاه های دولتـی از رئیـس بخش حقوقـی آموزش 
و پـرورش سـوال کردیـم کـه وی پاسـخ داد: بـا توجه 
بـه شـرایط کنونـی و عـدم وجـود اعتبـار، دسـتگاه ها 
بـرای خـود درآمدزایـی می کننـد، امـا اوقـاف اجـازه 
درآمدزایـی را بـه آمـوزش و پـرورش نمی دهـد و بـر 

ایـن اسـاس نمی تـوان اجـاره را پرداخـت کـرد.

زباله دانی شدن برخی زمین های وقفی
یکـی از بخش هـای سـخنان نماینـده تفـت و میبـد 
بـه عـدم همکاری اوقـاف و امـور خیریه با شـهرداری 
اختصـاص دارد، اینکه اوقاف اجازه اسـتفاده شـهرداری 

از زمین هـای رهـا شـده را نمی دهـد.
ایـن مسـاله و همچنیـن تبدیـل زمین هـای وقفـی به 
زبالـه دانی و محل انباشـت زباله که ارتباط مسـتقیمی 
بـا فعالیـت شـهرداری دارد، مـا را بـر آن داشـت تـا با 

مسـئوالن این سـازمان گفتگـو کنیم.
مدیـر منطقـه 2 شـهرداری یـزد همـکاری میـان این 
دو دسـتگاه را در پرتـو جلسـات برگـزار شـده، مطلوب 
توصیـف کـرد و گفـت: برخـی مشـکالت وجـود دارد 
کـه بـه نظـر می رسـد از اراده دو طـرف خـارج اسـت 
و مسـئوالن بایـد در ایـن زمینـه تصمیم گیـری کنند.

ابوالفضـل کشـفی بـا ادعـای مدیـرکل اوقـاف دربـاره 

عـدم تغییـر کاربـری زمین هـای وقفـی متفـق القـول 
اسـت و تأکیـد کـرد: بـرای حل این مشـکل بـه مجوز 

شـرعی نیاز اسـت.
وی البتـه از چندیـن شـکایت اوقـاف علیـه اقدامـات 
شـهرداری خبر داد و اظهار داشـت: یکـی از بزرگترین 
مشـکالت مـا زمین هـای وقفـی اسـت کـه مخروبـه 
شـده و تبدیـل بـه محـل انباشـت زبالـه شـده اسـت. 
ایـن مسـاله بـه زیبایی شـهر ضربه می زنـد و اعتراض 

شـدید مـردم را هـم بـه دنبال داشـته اسـت.
کشـفی، اقدامـات انجـام گرفته شـهرداری دربـاره این 
زمین هـا را محـدود اعـالم کـرد و گفت: مـا به صورت 
مختصـر نظیـر تعمیـر دیـوار منـزل خراب شـده وقفی 
یـا درسـت کـردن درب ایـن خانه هـا یـا جمـع آوری 
زبالـه وارد عمـل شـویم، امـا تعداد ایـن زمین هـا زیاد 
اسـت و نمی توانیـم بـرای همـه آن هـا اقـدام مشـابه 

دهیم. انجـام 
مدیـر منطقـه 2 شـهرداری در ایـن گفتگـو بـه نکتـه 
مهمـی اشـاره کـرده و اعتقـاد دارد کـه زمیـن خواران 
بـه ایـن موقوفه هـا چشـم داشـته و اوقـاف بایـد ایـن 
زمین هـا را محصـور و دیوارکشـی کند تا از مشـکالت 

مردم کاسـته شـود.

عـدم تحقـق برخـی طرح هـا بـه دلیـل در 
مسـیر بـودن اراضـی اوقـاف

اداره امـالک و مسـتغالت شـهرداری، از اداراتی اسـت 
کـه ارتباط مسـتقیمی بـا اوقاف و امور خیریه داشـته و 
بـر این اسـاس بـه گفتگو بـا سرپرسـت ایـن اداره که 

از عملکـرد اوقـاف ناراضی اسـت، پرداختیم.
عبدالعلـی صداقتـی بر لـزوم پایبندی همه شـهروندان 
و ارگان هـا از جملـه اوقـاف بـه قانـون تأکیـد کـرد و 
گفـت: متاسـفانه برخـی مشـکالت میـان شـهرداری 
و اداره اوقـاف بـه وجـود آمـده کـه تحقـق اهـداف و 

پیشـبرد کار هـا را طوالنـی کـرده اسـت.
به این مسـئول شـهرداری گفتیم که مسـئوالن اوقاف 
تغییـر کاربـری موقفه ها را غیرشـرعی اعـالم می کنند 
کـه وی اظهـار داشـت: وقتـی مسـجد به عنـوان خانه 
خـدا را می تـوان در هنـگام تغایـر بـا حقـوق عمومـی 
جمـع آوری کـرد امـالک اوقـاف را نیـز می توانـد در 

ایـن قاعده قـرار داد.
صداقتـی در مسـیر قـرار گرفتـن زمین هـای اوقافـی 
شـهرداری  طرح هـای  تحقـق  عـدم  سـاز  زمینـه  را 
عنـوان کـرد و ادامـه داد: بـر اسـاس مـاده 110 قانون 
شـهرداری، ایـن سـازمان بایـد در قبـال اراضـی رهـا 
مخـدوش  را  شـهری  منظـر  کـه  مخروبـه  و  شـده 
را  خانه هـا  ایـن  و  دهـد  انجـام  اقدامـی  می کننـد، 
حصارکشـی کـرده تـا آسـیب بـه شـهروندان نرسـد.

تـاش اوقـاف برای حفـظ مصلحـت وقف و 
نیـت واقف

اداره ای کـه  از شـنیدن سـخنان مسـئوالن دو  پـس 
بیشـترین ارتبـاط را دربـاره زمین هـای وقفی بـا اوقاف 
دارنـد، بـار دیگـر بـا حجـت االسـالم زارع همـکالم 

شـدیم تـا پاسـخ مدیـرکل اوقـاف را بشـنویم.
اقدامـات  برخـی  بـودن  مثبـت  بـه  اذعـان  بـا  وی 
از سـوی  وقفـی  زمین هـای  روی  بـر  گرفتـه  انجـام 
نیـات  بـا  ایـن طرح هـا  گفـت:  دولتـی  دسـتگاه های 
واقفـان مغایـرت دارد و مـا نمی توانیـم بـر خالف نیت 
واقـف عمـل کنیـم. واقفـی کـه ایـن زمیـن را بـرای 
مسـاله ای دیگـر واگـذار کرده اسـت انتظـار دارد زمین 
در همـان راسـتا اسـتفاده شـود نـه اینکـه طرح هـای 

دیگـر بـر آن اعمـال شـود.
از مدیـرکل اوقـاف دربـاره اتهـام دسـت گذاشـتن این 

اداره بـر طرح هـای خیـری سـوال کردیـم کـه چنیـن 
پاسـخ داد: مـا مجبـور هسـتیم بـرای حفـظ مصحلـت 
وقـف وارد عمـل شـویم. مـا وظیفه محافظـت از وقف 
و نیـت واقـف را داریـم و اینکـه زمینـی بـدون در نظر 
گرفتـن منفعـت و نیت واقف مورد اسـتفاده قـرار گیرد، 

بـه هیچ وجـه قابـل قبول نیسـت.
زارع ادامـه داد: متاسـفانه ارگان هـا و ادارات هـر گونـه 
فعالیتـی کـه هیـچ گونـه انتفـاع اقتصـادی و منفعـت 
مالـی نـدارد را در زمین هـای وقفی تعریـف می کنند و 

این درسـت نیسـت.

وی اقـدام شـهرداری میبـد در سـاخت پـارک بر روی 
زمیـن وقفـی را در ایـن راسـتا خوانـد و تأکیـد کـرد: 
هرگونـه اسـتفاده از موقوفات بدون اجـرای نیت واقف 
در حکـم غصـب اسـت و مـا هرگـز حـق نداریـم در 

زمینـه دفـاع از موقوفات مماشـات داشـته باشـیم.
زارع دربـاره اتهـام بـی برنامـه بـودن اوقـاف گفـت: 
تنهـا دسـتگاهی کـه در زمینه هـای مختلـف برنامـه 
دارد اوقـاف و امـور خیریـه اسـت و مـا در ایـام عیـد 
نـوروز، اعیـاد اسـالمی، فاطمیـه، ماه مبـارک رمضان، 
برنامه هـای   ... آغـاز سـال تحصیلـی و  مـاه محـرم، 

مختلفـی داریـم.
وی همچنیـن از توزیع بسـته های ارزاق، مسـاعدت به 
فقـرا، دانـش آمـوزان، ایتام، خریـد جهیزیـه، کمک به 
ازدواج، کمـک بـه بیمارسـتان هـا، هزینه در مسـاجد، 
بسـته های  توزیـع  غیرعمـد،  جرائـم  زندانیـان  آزادی 
بهداشـتی در شـرایط کرونایـی و اطعـام بـه عنـوان 

بخشـی از فعالیت هـای اوقـاف یـاد کـرد.

اوقاف، سرمایه ای مغفول در جامعه
اوقـاف سـرمایه عظیمـی اسـت کـه می توانـد بـرای 
کشـور راهگشـا باشـد و بسـیاری از مشـکالت کنونی 

جامعـه را حـل کنـد.
ایـن  بـه  خـود  سـخنان  در  یـزد  اوقـاف  مدیـرکل 
پتانسـیل اذعـان داشـته و گرچـه برخـی اظهارنظر هـا 
را غیرمنصفانـه می دانـد، امـا وی نیـز تأکیـد دارد کـه 
موقوفـات اسـتان در هـر حـوزه ای بایـد بـه سـرعت 
تعییـن تکلیف شـوند، مسـاله ای کـه نشـان دهنده بی 

تکلیفـی ایـن موقوفـات اسـت.
اسـتان یـزد دارای ظرفیـت بزرگی در این زمینه اسـت 
که اسـتفاده از ایـن ظرفیت نیازمند همـکاری و تعامل 
بـا ارگان هایـی اسـت کـه می تواننـد ایـن پتانسـیل و 

گنـج عظیـم را در خدمـت جامعه قـرار دهند.
ایـن سـرمایه عظیـم هـم اکنـون در بالتکلیفـی قـرار 
گرفتـه و بـرای اینکـه از ایـن بالتکلیفـی خارج شـود به 
ورود حاکـم شـرع به این مسـاله نیاز اسـت تا هـم بتوان 
مشـکل شـرعی ایـن موقوفه هـا را حل کرد و هـم از این 
سـرمایه عظیـم رها شـده بـه نحو احسـن اسـتفاده کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
نویسنده: محمدرضا جایروند

یکـی  داشـت:  اظهـار  وی 
مـا  مشـکات  بزرگتریـن  از 
کـه  اسـت  وقفـی  زمین هـای 
مخروبـه شـده و تبدیـل بـه محل 
انباشـت زبالـه شـده اسـت. این 
مسـاله بـه زیبایـی شـهر ضربـه 
می زنـد و اعتـراض شـدید مـردم 
را هـم بـه دنبـال داشـته اسـت.

اسـتان یزد دارای ظرفیت بزرگی 
در ایـن زمینه اسـت که اسـتفاده 
از ایـن ظرفیت نیازمنـد همکاری 
و تعامل بـا ارگان هایی اسـت که 
می تواننـد ایـن پتانسـیل و گنـج 
عظیـم را در خدمـت جامعـه قرار 

دهند.

تهدیدسازی از فرصت بی نظیر وقف!تهدیدسازی از فرصت بی نظیر وقف!
گزارشی تفصیلی از سرمایه ای عظیم اما راکد در استان یزد؛
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در  محمــد)ص(  شــعر  کنگــره 
گــردد. مــی  برگــزار  میبــد  شهرســتان 

شــهرداری،  همــت  بــه  حائــر؛  گــزارش  بــه 
شــورای اســالمی شــهر میبــد و اداره فرهنــگ 
کنگــره  میبــد  شهرســتان  اســالمی  ارشــاد  و 
گــردد. مــی  برگــزار  محمــد)ص(  شــعر 

نقــوی ضمــن محکــوم کــردن توهیــن بــه ســاحت 
مقــدس پیامبــر اعظــم)ص( و ســکوت کشــورها و 
رســانه هــای غربــی در ایــن اقــدام ناپســند، گفــت:  
طــی صحبتی بــا آیــت اهلل اعرافی و اعــالم موافقت 
ــه  ــدام ب ــهرداری اق ــن ش ــان، ای ــت ایش و حمای
برگــزاری کنگــره ی شــعر محمد)ص(مــی نمایــد.

ــی  ــات هماهنگ ــی جلس ــزود: ط ــد اف ــهردار میب ش
ــتان  ــالمی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــا اداره فرهن ب
ای  منطقــه  بصــورت  کنگــره  ایــن  میبــد، 
کرمــان،  و  اصفهــان  یــزد،  شــهرهای  شــامل 
شــود. مــی  برگــزار  میبــد  در  مــاه  آبــان  در 

 ۵ آثــار،  ارســال  مهلــت  گفتنــی 
الکترونیکــی پســت  بــه  مــاه  آبــان 

و  باشــد  مــی   poem@meybod.ir
عالقمنــدان مــی توانیــد جهــت کســب اطالعــات 
بیشــتر به ســایت شــهرداری میبد به آدرس اینترنتی
نماییــد. مراجعــه   www.meybod.ir

کنگره شعر محمد)ص( در میبد برگزار 
می شود

در  مـن     
نوجوانـی برخـالف اغلـب هـم سـن و سـاالنم اهـل 
نـوار گـوش دادن نبـودم؛ از لـس آنجلسـی هـا نفرت 
داشـتم و بـه موسـیقی پـاپ مجـاز هـم کـه آن موقع 
هـا تـازه بـاب شـده بـود، عالقـه ای نداشـتم. این بی 
عالقگـی، اصـال عقیدتی و سیاسـی نبود، مـن واقعا از 

ایـن آهنـگ هـا خوشـم نمـی آمـد. تـا اینکـه...
سـال 13۷۷ بود؛ موقعی که 1۴ سـال داشـتم و کالس 
اول دبیرسـتان بـودم، یـک بـار قاطـی وسـائل قدیمی 
پـدرم، چنـد نوار کاسـت پیدا کردم که رویشـان نوشـته 
بود »چاووش«. آخر شـب،یکی از آن نوارها را گذاشـتم. 
اولیـن چیـزی که شـنیدم تصنیفـی بود با مطلع »شـب 
اسـت و چهره میهن سـیاهه ... نشسـتن در سـیاهی ها 
گناهـه« یـک ترانـه پرشـور و حماسـی! این اولیـن بار 
بـود کـه یک موسـیقی بـه من حـال داد. احسـاس می 
کـردم ایـن نـوع موسـیقی بـا روحیـه و فطرتم تناسـب 
دارد. فـردای همان شـب اهالی خانه گفتنـد که خواننده 
ایـن نوار محمدرضا شـجریان اسـت و این آلبـوم را هم 
بـرای انقـالب خوانـده بـود. البته قبـال هم صـدا و آثار 
شـجریان را گـذرا شـنیده بـودم، اما ایـن اولین بـار بود 
کـه بـا دقت می شـنیدم و دل می سـپردم. همان روزها 
تعـداد دیگـری از آلبـوم هـای شـجریان را پیـدا کردم. 
»بیـداد«، »سـر عشـق«، »نوا«، »یـاد ایـام« و ... یکی 
از یکـی بیشـتر مجذوبـم مـی کردنـد؛ به ویژه »شـب، 
سـکوت، کویـر« و »دود عـود«، آلبـوم هایـی بودند که 
باعث شـدند تا عاشـِق هنِر شـجریان شـوم و بـا آن ها 

نیایـش می کـردم و به خلسـه مـی رفتم!

از آن زمـان، مـن هـم خواننـده مـورد عالقه داشـتم. هر 
وقـت از مـن می پرسـیدند کـه خواننده مـورد عالقه ات 
کیسـت، می گفتم »شـجریان«! درواقع شـجریانی بودن 

به بخشـی از هویت 
شـده  تبدیـل  مـن 
موقـع  همـان  بـود. 
هـا بود کـه فهمیدم 
چقـدر  شـجریان 
بیـن  و  جامعـه  در 
نسـل جدیـد، غریب 
مدرسـه  در  اسـت! 
تـا  فامیـل،  بیـن  و 
شـجریان  اسـم 
بـا  بـردم،  مـی  را 
تمسـخرآمیز  خنـده 
دیگـران روبـرو می 
شـدم! بعضـی بچـه 
هـا هـم وقتـی می 
شـنیدند کـه مـن از 

عالقـه مندان شـجریان هسـتم فـوری می گفتنـد »اوه 
اوه، معلومـه خیلـی حـزب اللهـی هسـتی!« تـا جایی که 
بـه یـاد دارم، تنهـا دانش آمـوزی که در دبیرسـتان و بین 
بچـه هـای فامیـل به شـجریان گـوش می سـپرد، خود 
مـن بـودم. یک مدت، مدیر دبیرسـتان در زنـگ تفریح از 
بلندگوی مدرسـه شـجریان پخـش می کـرد. آنقدر بچه 

هـا اعتـراض کردنـد کـه مجبـور شـد قطعـش کنـد.
بدتریـن واکنش به شـجریان را در کالس رانندگی دیدم؛ 

یـک بار رادیو روشـن بود و داشـت شـجریان پخش می 
کـرد. مربـی رانندگـی ام تـا صـدای شـجریان را شـنید، 
رادیـو را خامـوش کـرد و پشـت بنـدش چنـد فحـش 
داد  رادیـو  بـه  هـم 
پخـش  بـا  کـه 
شـجریان،  صـدای 
کـرده  غمگینـش 
هایـش  بدهـی  و 
آورده  یـادش  را 
اسـت. با ایـن حال، 
آلبـوم هـای بعـدی 
در  کـه  شـجریان 
بیـرون   ۸0 دهـه 
می آمدنـد، بی روح 
به نظـر مـی آمدند! 
کـردم  مـی  فکـر 
شجریان »فریاد« و 
»بـی تـو بسـر نمی 
شـود« و »غوغـای 
عشـق بـازان« بـا شـجریان چـاووش خـوان و یـاد ایام، 
قابـل قیـاس نیسـت و خیلی ضعیف تـر اسـت! دقیقا در 
همـان سـال هـا که آثـار جدیـد شـجریان به دلـم نمی 
نشسـت، ناگهـان او را در شـبکه های ماهـواره ای دیدم؛ 

دیـدم نسـبت بـه شـجریان تغییـر کـرد! 
اسـطوره زندگی ام سـاطور شـد بر احساسـاتم! نـه اینکه 
هنرمنـد حـق مخالفـت بـا دولـت و ابـراز نظـر مخالـف 
سیاسـی نداشـته باشد، نه! جاهایی که شـجریان با آن ها 

مصاحبـه مـی کـرد و حرف هایی کـه می زد لجـم را در 
مـی آورد. نماینـده فرهنگی ایران داشـت با رسـانه های 
دشـمن ایـران مصاحبـه مـی کرد! او سـال ها شـعرهای 
حافـظ و موالنـا را خوانـده بـود، آنوقـت در مصاحبـه ای 
مـی گفـت کـه اسـالم 1۴00 سـال اسـت بـا هنـر کنار 
نیامده اسـت. با خـودم گفتم، یعنی »اسـتاد« اطالع ندارد 
کـه همیـن شـاعرانی که مایـه افتخـار هنر ایـران زمین 
هسـتند و او سـال ها با اشعارشـان چه چه می زد، شـیخ 
هـا و فـارغ التحصیـالن مدارس اسـالمی بودنـد! همان 
لحظـات می گفتم یعنی شـجریان حتی انـدازه مِن جوان 
نمی داند سـعدی »شـیخ اجل« و حافظ »لسـان الغیب« 
اسـت. برایم سـوال شـد آیا اسـتاد شـجریان یک بار هم 
آغـاز »شـاهنامه« را نخوانده که فردوسـی بـا چه غیرتی 
مـی گویـد: »هر آنکس کـه در دلش بغض علیسـت، ازو 
زارتـر در جهـان زار کیسـت«؟ یـا اینکـه حتـی یـک بار 
هـم مقدمه »مثنوی معنـوی« موالنا را نخوانـده که این 
کتـاب را »اصـول دیـن« نامیـده! هـر چند که شـجریان 
بعدهـا کـه اوضـاع آرام شـد، ایـن حـرف و خیلـی حرف 
هـای سیاسـی اش را پـس گرفـت، امـا هنوز هـم برایم 
جـای دریـغ دارد که گرد و غبار سیاسـی می تواند اسـتاد 
واالمقامـی مثـل شـجریان را هـم چنـان کند کـه چنین 

سـخنانی غیرعلمـی بر زبـان بیاورد!

ای کاش شـجریان نیز مثل فردوسـی و حافظ، واکنشش 
بـه حـوادث سیاسـی روزگارش، هنرمندانـه تـر مـی بود! 

ای کاش ... 
خدا رحمتش کند.

یادداشتی از آرش فهیم؛

ــش  ــا ســوتی یــک دان ــم لحظــه ای کــه ب نمــی دان
آمــوز، پــدر و مــادرش و یــا معلــم تــو کالس آنالیــن 
مواجــه میشــید، چــی شــما را ترغیــب مــی کنــد کــه 

ســریع آن پیــام رو بفرســتید بــرا کســی...
ــاد و  ــن داد و فری ــی ای کــه حی ــام صوت ــال پی مث
حرفهــای نــه چنــدان جالــب مــادری یــا معلمــی یــا 
ــده ...  ــال ش ــط و ارس ــری ضب ــی خب ــه ای در ب بچ
چــه بســا کــه  تــو اون اســترس و عصبانیــت، 

اشــتباهی بــه جــای حــذف بــرای همــه، 
را زده و دیگــرکاری ازش  بــرای مــن«  »حــذف 

ســاخته نیســت. 
ــا  ــک م ــک ت ــه ت ــاد ب ــر بی ــر ازش ب ــه اگ آن لحظ

ــام رو...  ــد پی ــش نکنی ــه پخ ــه ک ــاس میکن التم
 داره تــو قلبــش التمــاس مــی کنــه ولــی مــا 

. یم نمی شــنو
بــه روزهــای بعــد آن پیــام فکــر کردیــم کــه خانــواده 

اوچقــدر درگیــر مــی شــوند؟
بــه دعواهــای احتمالــی پــدر و مــادر ســر این ســوتی، 
درگیــری ذهنــی آن دانــش آمــوز و تاثیراتــی کــه ایــن 

اتفــاق رو زندگیشــون می گــذارد فکــر مــی کنیــم؟
بــه خجالتــی کــه آن معلــم از همــکاران و خانــواده و... 

میکشــد فکــر مــی کنیم؟
ــو  ــه پدرومــادر دیگــه نتواننــد ت ــه اینکــه ممکنــه ی ب

ــد فکــر مــی کنیــم؟ ــد کنن فامیــل سرشــان را بلن
ــن  ــر همی ــمالی س ــربچه ش ــه ان پس ــان  رفت یادم
ــن  ــتباهش بی ــم اش ــدن فیل ــه دســت چرخی دســت ب

ــت؟ ــه نرف ــالها مدرس ــردم، س م
کاش ســوژه هــای خنــده هامــون، اشــتباهات آدمهــا 

نباشــد. بــرای هیــچ کــدام مــا وقــت اشــتباه کــردن، 
خوشــایند نیســت  کســی بــه مابخنــدد.

ــرای ارســال چنیــن پیامــی چنــد   قبــل از تصمیــم ب
لحظــه فکــر کنیــم کــه آیــا زندگــی ان دانــش آمــوز، 
پدرومــادر یــا معلــم را تحــت تاثیــر قــرار نخواهــد داد؟
ــا  ــت ب ــاز نیس ــت. نی ــده هس ــوژه خن ــر از س ــا پ دنی
ــتری  ــده بیش ــا ع ــم ت ــازی کنی ــا ب ــت آدمه سرنوش
ــال  ــم دنب ــد بگردی ــد و بع ــه بخندن ــد ثانی ــرای چن ب

ــم! ــن کردی ــرا چنی ــه چ ــدا ک ــرای خ ــخی ب پاس
ــن  ــری از چنی ــد ســهمی در جلوگی ــر دوســت داری اگ
ــر  ــام رو منتش ــن پی ــا ای ــید، ی ــته باش ــی داش اتفاقات
کنیــد و یاخــود بــه هرشــکل دوســت داریــد در 
ــاره تبعــات و  ــا اطرافیــان درب ــا ب فضــای مجــازی وی

ــد. ــت کنی ــی صحب ــن رفتارهای ــار چنی آث

یادداشتی درباره حاشیه های کالس های مجازی؛یادداشتی درباره حاشیه های کالس های مجازی؛

پیام های به ظاهر خنده داری که زندگی دانش آموزان را به هم می ریزدپیام های به ظاهر خنده داری که زندگی دانش آموزان را به هم می ریزد

شجریان، از بود تا شد ...
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نویسنده: محمدرضا شهبازی

فرمود »اکثر اهل الجنه البله«.
ــورد  ــر نخ ــتاگرام ب ــاکن اینس ــتی های س ــه بهش ب
ــل بهشــت  ــه بیشــتر اه ــش میشــود اینک ــا معنی ام

از ابله هــا هســتند!
ــر  ــا دو زار جســتجوی ســاده در همیــن دکت حــاال ب
ــه  گــوگل هــم میشــود فهمیــد کــه معنــی ایــن ابل
آن احمقــی نیســت کــه مــا وقتــی میخواهیــم 
جلــوی آدم رودروایســتی داری فحــش اتــو کشــیده 

ــم! ــم میگویی بدهی
ایــن ابلــه شــاید در برابــر بچــه زرنــگ باشــد. بچــه 
ــه قیمــت دالر هســت  زرنگهایــی کــه حواسشــان ب
ــک تومــن  ــا دو تومنشــان را قبــل از اینکــه ی ت
ــی کــه  ــد چهــار تومــن. بچــه زرنگهای بشــود، بکنن
گــران شــدن کــره را هــم بــو  میکشــند و قــد شــش 

ــد. ــی می خرن ــاه گرم ــره پنج ــان ک ــاه مصرفش م
زرنگهــای  بچــه  نوســان گیر،  زرنگهــای  بچــه 
ــا  ــاب ت ــر آفت ــذار زی ــد و ب ــداز کــف پرای ــو بن کفی ن
ــرض  ــای وام ق ــه زرنگه ــره. بچ ــی بگی ــوی نوی ب
الحســنه بگیــر از مســجد و طــالی آب شــده بخــر...

زرنــگ  می گــن  زرنگ بازیــه.  روزگار  »روزگار، 
ــج  ــی پن ــه اس. وقت ــس معرک ــت پ ــی کاله نباش
ــد هــم  ــن ســر شــبه، بای ــار توم ــح، چه ــن صب توم

ــود...« ــگ ب زرن
وســط  باشــیم.  ابلــه  کــم  یــک  بیایــد  امــا 
زرنگ بازیهــای بچــه زرنــگا، یــک کــم ابلــه باشــیم 

ــوره. ــر نمیخ ــی ب ــه جای ــم ب ه
درســته... بایــد حواســمون باشــه کــه پولمــون 
ــا  ــه چهارت ــمون باش ــه، حواس ــرج برس ــر ب ــه س ب
ــتر  ــتری بیش ــا مش ــیم و دو ت ــتر بفروش ــس بیش جن
ــوه  ــا می ــه کج ــه ک ــمون باش ــم، حواس ــذب کنی ج
ــه خــراب نشــدن  ــدن، حواســمون ب ــر می رو ارزون ت
وســایل خونــه باشــه کــه جایگزیــن کردنــش 
واویــالس، حواســمون بــه دخــل و خرجمــون باشــه 
ــرای  ــم ب ــتر کار  کنی ــاعت بیش ــر راه داد دو س و اگ
اضافــه کاری. اگــر بــار خــورد، دو تــا پــروژه بیشــتر 
بگیریــم، بــه فکــر لنــگ نمونــدن خانــواده و خالــی 

نمونــدن ســفره مون باشــیم و...
ــون رو  ــه کار و وظیفه م ــگ نشــیم ک ــدر زرن ــا اونق ام
فرامــوش  کنیــم. دالر ســی تومنــی شــاید ادای تکلیف 

رو ســخت تر کنــه امــا تکلیــف رو رفــع نمیکنــه.
ــارش  ــه از کار و ب ــلمونه ک ــه مس ــف بچ ــدا حی بخ

ــداری و... ــی و ن ــرس بی پول ــذاره از ت ــم ب ک
نترسیم! و بقیه رو هم نترسونیم!

ــونه  ــدر روزی رس ــی همونق ــج تومن ــدای دالر پن خ
ــان  ــب ایم ــه غی ــن. ب ــی توم ــدای دالر س ــه خ ک
ــم،  ــنه بمونی ــه گش ــرار باش ــر ق ــیم. اگ ــته باش داش
ــت و...  ــر از گوش ــال پ ــا یخچ ــم و چهارت می مونی

ــده. ــون ب ــه نجاتم ــم نمیتون ه
ْیطاُن َیِعُدُکُم الَْفْقَر.. الَشّ

کارمون رو بکنیم...
بــذار بقیــه بگــن اینــا احمقــن، بی فکــرن، دو دو تــا 
چهارتــا سرشــون نمیشــه، بلــد نیســتن گلیمشــون رو 

از آب بیــرون بکشــن...
امــا انقــدر گوشــمون رو بــه ســیگنال و ســبزه 
فردایــی و صفــر خشــک و کلیــد نخــورده و... ندیــم 
کــه نشــنویم »آنــان کــه گفتنــد: محققــا پــروردگار 
ــدار  ــان پای ــن ایم ــر ای ــت و ب ــدای یکتاس ــا خ م
ــوند  ــازل ش ــا ن ــر آنه ــت ب ــتگان رحم ــد فرش ماندن
ــع  ــی از وقای ــچ ترس ــر هی ــه دیگ ــد ک ــژده دهن و م
آینــده و حــزن و اندوهــی از گذشــته خــود نداشــته 
ــا  ــه انبی ــتی ک ــان بهش ــه هم ــما را ب ــید و ش باش
وعــده دادنــد بشــارت بــاد )ســوره فصلــت آیــه 30(«

بیایید کمی ابله باشیم!
وسط همه زرنگ بازی ها؛

حجت االســام رســتمی رئیــس نهــاد منایندگــی مقــام 

معظــم رهــری در دانشــگاه ها طــی یادداشــتی نوشــت:

»صلــح« و »جنــگ« برخــاف ارزش هــای مطلقــی چــون 

»حــق طلبــی« و »دفــاع« امــوری نســبی هســتند. 

یعنــی حســب رشایــط می تواننــد عقلــی و ارزشــمند یــا 

ــه و ضــدارزش باشــند.  نابخردان

امــا اینکــه وســط کارزار فشــار حداکــری ترامــپ یــک 

ــش  ــای کرن ــه معن ــد ک ــی بزن ــی حرف ــام ارشــد اجرای مق

ــل  ــه ســه دلی ــل ب ــح( حداق ــد صل بدهــد )شــا بخوانی

ــم، اشــتباهی راهــردی اســت.  مه

اول: اینکــه نشــانه اختــال در دســتگاه محاســباتی 

ــدام  ــت: ک ــک روز گف ــا اســت. منی شــود ی مســئوالن م

ــک روز ــد؟! و ی ــره می کن ــپ مذاک ــا ترام ــی ب آدم عاقل

 دیگــر و در حالــی کــه رفتــار او هیــچ تفاوتــی نکــرده 

ــز  ــرش قرم ــام، ف ــخ اس ــود تاری ــار و پ ــا ت ــش ب برای

ســاخت و پهــن کــرد! 

دوم: تشــویق بــه ادامــه فشــار حداکــری اســت. 

ــی دو  ــن یک ــی در همی ــرف آمریکای ــات ط ــه ادبی ب

ــگاه کنیــد؛ هیــچ نشــانه ای از عقب نشــینی  ــه ن هفت

ایــن  منی شــود.  دیــده   _ تبلیغــات  در  _حداقــل 

ــه  ــود اینقــدر خام دســتانه اســت ک ــز معه فــرش قرم

ــه  ــن نتیج ــه ای ــا را ب ــه غربی ه ــری از جمل ــر ناظ ه

می رســاند کــه فشــارها بــه نتیجــه رســیده پــس چــرا 

ــرد؟  ــش ک ــد متوقف بای

ســوم: برجــام بــه عنــوان منــادی از صلح طلبــی طــرف 

ــرب  ــن ج ــت. »م ــه اس ــا رفت ــه ک ــروز ب ــی، ام ایران

ــد  ــان منی خواهن ــه«. آقای ــه الندام ــت ب ــرب حل املج

توضیــح دهنــد کــه چــرا هــر بــار رساغ گــزاره صلــح 

مــی رونــد جــوری رفتــار مــی کننــد کــه ســایه جنــگ 

ــوان  ــی ت ــا م ــود!؟ آی ــی ش ــنگین م ــور س ــر رس کش ب

ــی،  ــی داخل ــوت بخش ــدون ق ــر و ب ــط نابراب در رشای

ــح زد؟  ــی از صل حرف

ــط  ــیر غل ــر تفاس ــا خط ــه اینه ــر از هم ــم ت ــا مه ام

ــه   ــوان عقب ــه عن ــیعه ب ــی ش ــام و مبان ــخ اس از تاری

بــرای  مــی شــود  اســت.چطور  انقــاب  تئوریــک 

مطامــع سیاســی روزی پیــام کربــا را مذاکــره خوانــد 

ــادره  ــط مص ــه غل ــنی را ب ــح حس ــر صل و روزی دیگ

کــرد؟ آقایــان اگــر در سیاســت ورزی مشــکل داریــد، 

ــد. ــم کنی ــت رح ــن مل ــان ای ــه ای ــل ب الاق

حجت االسالم مصطفی رستمی

آقای روحانی؛ الاقل به ایمان مردم رحم کنید!

دکتـر سـید جلیل میرمحمـدی گفت: بیمارسـتان های 
خصوصـی اسـتان یـزد در بحث کرونا جهـت کمک به 
حـوزه درمـان و کم شـدن فشـار کاری بر بیمارسـتان 

هـای دولتی، کمکـی نکردند.
مـردم  نماینـده  حائـر؛  گـزارش  بـه 
شهرسـتان های تفـت و میبد در مجلس 
شـورای اسـالمی در جلسـه ای که جهت 
جانمایـی بیمارسـتان جدید میبـد برگزار 
میبـد  بیمارسـتان  داشـت:  اظهـار  شـد، 
بـا ظرفیتـی کـه در حـال تکمیل اسـت 
نیـاز  جوابگـوی  سـال  هـای  سـال  تـا 
شهرسـتان خواهد بـود و هـر توانی پای 
کار مـی آیـد بـه نظـر بهتـر اسـت برای 

همیـن مجموعـه خـرج شـود.
وی بـا اعـالم مخالفـت خـود جهـت راه 
انـدازی بیمارسـتان خصوصـی در میبـد، 
تصریـح کـرد: با راه انـدازی بیمارسـتان 

خصوصـی در میبـد اولین ضربـه را بیمارسـتان موجود 
و بـه تبـع آن مـردم خواهند خـورد زیرا در بیمارسـتان 
امـام صـادق)ع( کمـک هـای بسـیار خوبـی بـه افراد 
نیازمنـد صـورت گرفتـه و مـی گیـرد در حالـی کـه 
هزینـه هـای بیمارسـتان خصوصـی برای مـردم قابل 

نیسـت. پرداخت 
دکتـر میرمحمـدی ادامه داد: این در حالی اسـت که 
طبیعتـا خدمـات درمانـی ماننـد خدمـات در سیسـتم 
هتـل داری نیسـت کـه مردم نسـبت بـه تـوان مالی 

خـود از خدمـات اسـتفاده کنند و حق انتخاب داشـته 
باشـند، بلکـه بیمار در سیسـتم درمانی مجبور اسـت 
میـزان تعییـن شـده هزینـه را تقبـل کند و چـه بهتر 

کـه ایـن خدمـات در بیمارسـتان دولتی و بـا حداقل 
هزینـه بـه آنها ارائه شـود.

وی افـزود: بیمارسـتان هـای خصوصی طبـق تجربه 
بـاالی بیسـت سـاله بنده در ایـن حوزه، بـار بیماران 
را برنمـی دارنـد و مخصوصـا در دوران شـیوع کرونا 
هیـچ کمکـی بـه حـوزه درمـان جهـت کـم شـدن 

فشـار بـر بیمارسـتان هـای دولتـی نکردند.
رئیـس سـابق دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتان یزد 
تاکیـد کـرد: از مسـئولین و دسـت اندرکارانـی که 

کنـم  مـی  ایـن موضـوع هسـتند خواهـش  پیگیـر 
ذهـن  از  را  خصوصـی  بیمارسـتان  تاسـیس  فکـر 
تجهیـز  بـرای  دارنـد  توانـی  هـر  و  کننـد  پـاک 
جهـت  موجـود  بیمارسـتان  همیـن 
تقویـت بخـش هایـی ماننـد فـاز یـک، 
بگذارنـد،   … و  پارکینـگ  و  اورژانـس 
تـا  حداقـل  بیمارسـتان  همیـن  زیـرا 
چهـار دهـه و بـرای جمعیتـی بالـغ بـر 
ارائـه خدمـات  امـکان  2۵0 هـزار نفـر 

دارد.
از  جانبـه  اعـالم حمایـت همـه  بـا  وی 
جهـت  دولتـی  درمـان  بخـش  تقویـت 
رفـاه حال مـردم، بیان داشـت: مردم ما 
تـوان پرداخـت هزینـه هـای کمرشـکن 
ندارنـد  را  خصوصـی  هـای  بیمارسـتان 
و وقتـی مـی تـوان بـا کمتریـن هزینـه 
کـرد،  ارائـه  خـوب  خدمـات  آنهـا  بـه 
چـرا بایـد زمینـه مسـاعدی بـرای فشـار اقتصـادی 

مضاعـف را بـرای آنهـا فراهـم کنیـم؟
از  ارائـه گزارشـی  بـا  ادامـه  دکتـر میرمحمـدی در 
پیشـرفت هـای صـورت گرفتـه در تقویـت مسـائل 
درمانـی در شهرسـتان، جهـت تقویـت ایـن حوزه در 
سـال هـای آینـده نیـز پیشـنهاداتی ارائـه و آمادگی 
خـود بـرای کمـک و حمایـت کامل را اعالم داشـت 
و در رایزنـی تلفنـی بـا برخـی از مسـئولین مرتبـط 

ایـن مسـائل را پیگیـری کـرد.

با راه اندازی بیمارستان خصوصی در میبد مخالفم
مردم توان پرداخت هزینه های سنگین درمان در بخش خصوصی را ندارند 

نماینده مردم شهرستان های تفت و میبد:


