ﺣﺠـﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺼـﺎﺋﺒﯽ :ﺑـﺮای ﺑـﺎﻻ
ﺑﺮدن ﺑﻬﺮه وری ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻋﺰم ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﻬﺮه
وری ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن دﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﺰم ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺷﺮح آﻧﻼﯾﻦ – رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺷﺮﻗﯽ :ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﯽ ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﺛﺎﻣﻦ اﻟﺠﺞ)ع( ﮐﻪ در
ﻣﺴﺠﺪﺳﺎﻻر ﺷﻬﯿﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺑﺮاز داﺷﺖ:
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب در ﺑﺤﺚ
ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﺌﻮﻻن ،اﺳﺘﺎدان
داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و اﻫﺎﻟﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ.
وی درک ﺗﺎﺛﯿﺮات وﻗﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺛﺮﮔﺬاری ﻫﺎی ان در ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﺳﺎس
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﻣﺮ وﻗﻒ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻫﺎی ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮی اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﺎﺛﯿﺮات آن را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ اداره ﮐﻞ اوﻗﺎف اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺖ
ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺧﻮد از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺻﺪد اﯾﺠﺎد
ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮن ﺑﻨﺪ ﻧﺎف در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن اراده ای ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه و
ﺗﺎﮐﯿﺪات اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ادارات ذﯾﺮﺑﻂ ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی
ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﺣﯿﺎی ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﻠﻂ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ رژﯾﻢ ﻃﺎﻏﻮت ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺎه و اﺻﻼﺣﺎت اراﺿﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ
واﮔﺬار ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را در اﺳﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی اداره ﮐﻞ اوﻗﺎف
اﺳﺘﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﺮوﻧﺪه
 ۲۵ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺑﺎ ۳۸ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر رﻗﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ و
رای ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اوﻗﺎف و در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﮐﺎت آن ﺻﺎدر ﺷﺪ.
وی از ﻋﻤﻮم روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺣﮑﺎم
ﺷﺮﻋﯽ وﻗﻒ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ آن در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﻮﻣﻦ ﻫﻤﺖ داﺷﺘﻪ و
اﯾﻦ ﺳﻔﺎرش اﻟﻬﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

