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اﺻﻔﻬﺎن ،دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ زاده ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﺷﻮرای اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮوﯾﺞ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪم ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ام .ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ای از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺧﻮد
را ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻬﯿﺪاﻧﺶ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺎر ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی
ﺑﺰرگ دﯾﻨﯽ ،ﻫﻨﺮی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و… را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم و
ﯾﺎد ﺷﻬﺪا ،اداﻣﻪ داد :رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺪا ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺪا در ﻧﺰد ﻣﻼﺋﮏ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ .اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺷﻬﺮ
ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ  ۲۳ﻫﺰار و  ۶۳۵ﻫﺰار ﺷﻬﯿﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﯿﺪ در ﮐﺸﻮر را دارد.
رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮرای ﺗﺮوﯾﺞ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﻓﺮا دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ در ﺣﻮزه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺷﻬﺪا ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن و
روﯾﮑﺮدی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﻧﮕﺎه اﻣﺎﻣﯿﻦ اﻧﻘﻼب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺜﺎر
و ﺷﻬﺎدت ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ارﮔﺎن ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ
ﻧﯿﺴﺖ.
*ﺗﮑﻠﯿﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﮏ درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت
ﻗﺎﺿﯽ زاده ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ اﺳﺖ .ﺗﺮوﯾﺞ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر دادن ﺑﻪ آن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﻮرا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ
ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﭼﻬﺎر آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی اﺻﻔﻬﺎن ،اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮ و ﺧﺎﺗﻢاﻻﻧﺒﯿﺎء )ص( ﮐﺎﺷﺎن و آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ
رﺟﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺷﻬﯿﺪ
ﻣﻄﻬﺮی ﺑﻬﺴﺎزی و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﻓﺰود :در ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻔﺮ
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ورزﺷﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺿﯽ زاده ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر
اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﺻﻔﻬﺎن در  ۶ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۴۰۱ﮔﻔﺖ :اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮای  ۱۶ﻫﺰار و  ۹۸ﻧﻔﺮ از اﯾﺜﺎرﮔﺮان ،ﭘﺎﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ و
آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ  ۸ﻫﺰار و  ۵۹۵ﻣﻮرد ،اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮ در ﻣﻨﺰل ﯾﮑﻬﺰار و  ۱۰۵ﻣﻮرد ،اﻧﺠﺎم ﭼﮑﺎب
ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ  ۶۰ﺟﺎﻧﺒﺎز ﻧﺨﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺶ  ۴۵ﻧﻔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺰام
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺎﺗﻢاﻻﻧﺒﯿﺎء )ص( ﺗﻬﺮان و ﻣﺎﺑﻘﯽ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ  ۳۱ﻗﻠﻢ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻣﻞ
وﯾﻠﭽﺮ ،ﺗﺨﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل و ﺑﺮﻗﯽ ،اراﺋﻪ  ۳۰۷ﺧﺪﻣﺖ در ﺧﺼﻮص اروﺗﺰ و
ﭘﺮوﺗﺰ و  ۸۸ﻣﻮرد اﻋﺰام اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﯿﺎد
ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﭼﻬﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
)ع( ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن روانﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ،ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ
)ع( ﻓﺮﯾﺪن و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺟﺎﺑﺮ ﻧﺠﻒآﺑﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺴﺎزی آن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪای ﺷﺎﻫﺪ و اﯾﺜﺎرﮔﺮ
اﺳﺘﺎن اﺻﻬﻔﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺷﺶ ﻫﺰار و  ۱٠٠داﻧﺸﺠﻮ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
دﯾﻮنﻣﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه  ۲۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻋﺘﺒﺎر ۲٠
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺤﻞ ﺳﻬﺎم ﺑﺮﺳﺪ دﯾﻦﻣﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد،
اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از ﺳﻤﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا
و اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﺪون ﺳﻘﻒ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
 ۶۱۶ﻫﺰار ﺟﺎﻧﺒﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴٠٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۵درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع اﯾﺜﺎرﮔﺮی
اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی و ﻻﯾﻪﺑﻨﺪی ﺷﻮد.
*آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ۷۰۰ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﻪ در اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﻮد از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ)ع( ﮔﻔﺖ:
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت را دارﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺳﻤﺖ ﺑﻨﯿﺎد
ﺷﻬﯿﺪ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ  ۷٠٠ﺗﺨﺖ را دارﯾﻢ ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻫﺮ ﺗﺨﺖ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد.
*ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺗﻌﻠﻖ ﯾﺎﺑﺪ

ﻗﺎﺿﯽزاده ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﺻﻔﻬﺎن ،ﮔﻔﺖ:
اﺧﺘﺼﺎص ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﻫﺰار و  ۹۴۷ﻧﻔﺮ از
اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد  ۲۰ﻫﺰار و  ۳۴۰ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ در ﺳﻔﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺟﻬﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ
از ﻫﺮ ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ اﺣﺪاث ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺗﻌﻠﻖ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن واﻗﻊ در ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ و
ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن و آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺗﻌﺪاد  ۳۱ﭘﻼک وﯾﻼﯾﯽ واﻗﻊ در ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن
ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ واﮔﺬاری اﺳﺖ از اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﻨﯿﺎد در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
اﺳﺖ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻟﺤﺎﻗﯿﻪ زﻣﯿﻦ واﻗﻊ در ﺷﺎﻫﯿﻦﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮای ﭼﻬﺎر
ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻧﻔﺮ از اﯾﺜﺎرﮔﺮان ،اﺧﺘﺼﺎص  ۴۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮای
ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﻣﺴﮑﻦ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎد
ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :آﻣﺎدﮔﯽ دارﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت
ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن  ۳٠درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ در ﮐﺸﻮر  ۱۲ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ اﻧﻌﻘﺎد
ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺮای اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ  ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وارﯾﺰ ﺷﺪه اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻣﻮرد دو ﺷﺮط دارد اول اﯾﻨﮑﻪ ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﯿﻤﯽ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ و
ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﻧﺸﻮد.

