امام جمعه کازرون:

مسووالن در راهاندازی بیمارستان امام علی ع کازرون تسریع کنند/در مسئله تفکیک شهرستان از بی تقوایی و تحریک مردم
شدیدا پرهیز شود

امام جمعه کازرون گفت :میزان تختهای بیمارستانی این شهرستان زیر خط استاندارد است ،لذا در ساخت بیمارستان امام
علی(ع) تسریع شود و در مسئله تفکیک شهرستان از بی تقوایی و تحریک مردم شدیدا پرهیز شود.

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه کازرون ،حجت االسالم محمد خرسند امام جمعه کازرون ظهر امروز در خطبه نماز
جمعه با توجه به قرار گرفتن در آستانه حلول ماه مبارک رجب در روز دوشنبه که مصادف است با والدت با سعادت پنجمین امام
معصوم ،امام محمد باقر ع گفت :امام باقر ع حق بزرگی بر گردن بشریت دارد و در دوران ایشان علوم شکوفا شد .در روایتی
پیامبر اسالم فرموده اند که ماه رجب ماه خداست و هیچ ماهی به بزرگی ماه رجب نمیرسد .حتی جنگ با کفار در این ماه حرام
است .روزه ،دعا و استغفار در این ماه بسیار فضیلت دارد و از جمله کارهای این ماه ،احسان و کمک به فقرا است.
حجت االسالم خرسند با اشاره به نزدیکی نوروز اظهار داشت :اسالم با نوروز مخالفتی نکرده بلکه روایاتی در تایید آن و غسل
در روز نوروز وجود دارد و نماز و دعا نیز در این روز وارد شده است.
وی با بیان اینکه نوروزی پسندیده است که بدون خرافات و بازگشت به بعضی اداب و رسومی که در تاریخ این کشور نیز نبوده
و بیگانگان آن را در بین ما ترویج دادهاند ،باشد .که آن از جمله مراسم چهارشنبهسوری و نحس بودن روز سیزدهم است ،گفت:
دید و بازدید و صله رحم ،کمک به فقرا ،گشت و گذار در طبیعت و سفر زیارتی از رفتارهای بسیار خوب ایام نوروز و مورد
تاکید اسالم نیز هست.
امام جمعه کازرون با اشاره به روز اول فروردین و شهادت امام هادی(ع) از مردم خواست به احترام این امام بزرگوار،
تبریکات و شادمانیها را به روزهای بعد واگذار کنند و روز سیزده فروردین که روز وفات حضرت زینب کبری(س) است
احترام این روز نیز حفظ شود.
خرسند با اشاره به اینکه اگر نوروز بهانهای برای گناه ،ترویج منکر ،فسق و فجور ،اختالط زن و مرد بویژه در مجالس
خانوادگی و رعایت نکردن حدود شرعی باشد ،نه مورد تایید است نه در سنت اجداد ما بوده افزود :پذیرایی از مسافران نوروزی
بحث دیگری است که احترام و کمک رسانی به آنان امر شایسته است که ستاد تسهیالت نوروزی در شهرستان تشکیل شده و
شهرداری نیز در زیباسازی شهر و معابر تالش خوبی داشتهاند که جای تقدیر و تشکر دارد .امیدواریم با مهماننوازی خوب
مردم ،مسافران با خاطره خوشی شهر را ترک کنند.
وی با تذکر به دانشگاه علوم پزشکی استان گفت :دانشگاه امام علی(ع) با شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد و وامی که دانشگاه از
بانک ملی گرفته ساخته و سه سال است که به ما وعده افتتاح این بیمارستان را دادهاند و چون دانشگاه آزاد توان مالی برای
تجهیز این بیمارستان را ندارد ،بنا بوده که دولت ،وزارت بهداشت و درمان با دانشگاه علوم پزشکی استان این بیمارستان را
تحویل گرفته و تجهیز کنند که در خدمت مردم شهرستان کازرون قرار بگیرد.
امام جمعه کازرون در ادامه تصریح کرد :میزان تختهای بیمارستانی این شهرستان زیر خط استاندارد است و در واقع
شهرستان کازرون از لحاظ بهداشت و درمان فقیر است .لذا در این کار باید تسریع شده و قرارداد عادالنه و منصفانهای بسته
شود که از این بیمارستان هم دانشگاه برای آموزش دانشجویان علوم پزشکی به اهدافش برسد و هم مردم شهرستان از آن بهرهمند
شوند.
خرسند با بیان اینکه دولت باید استقبال کند که دانشگاه آزاد بیمارستانی را ساخته و با خرج دهها میلیاردی ،میخواهد مجانی در
اختیار شما قرار بدهد که با اعتبارات امروز غیرممکن است گفت :از دانشگاه آزاد و علوم پزشکی خواهش میکنیم تسریعی در
این امر داشته باشند .تذکری نیز به عزیزان بانک ملی پیرامون وام اعطا شده به دانشگاه داریم .در سال  ۸۸از سوی این بانک
مبلغ  7و نیم میلیارد تومان وام به دانشگاه آزاد اسالمی جهت ساخت بیمارستان داده شد .که از این مقدار ،حدود  3و نیم میلیارد
تومان بصورت اقساط توسط دانشگاه پرداخت شده ،اما برای باقیمانده که حدود  ۴میلیارد تومان است ،دانشگاه مبلغ  ۲۸میلیارد
تومان بدهکار شده و باید پرداخت کند .باید بگوییم که انصاف چه میشود بیمارستان که تجارتخانه نیست ،بطوری که برای ۴
میلیارد باقیمانده از وام ،مردم این شهر  ۲۸میلیارد بدهکار شوند؟ البته در موارد دیگر بانک ملی تعامل خوبی نسبت به بانک

های دیگر انجام می دهد ،اما در این مورد گله داریم که خواهشمندیم مسووالن بانک به شکلی این مسئله را حل کنند که وقفه ای
در راهاندازی این بیمارستان پیش نیاید.

امام جمعه کازرون با تشکر از مردم در رابطه با صحبت هفته قبل و اعتراضات مسالمت آمیز در بحث تفکیک شهرستان گفت:
الزم است که از شما مردم عزیز تشکر کنم ،که علیرغم اینکه به مردم کازرون در این قضیه ظلم شده ،شما مردم با حفظ متانت
و آرامش حرف خود را با اعتراضاتی که داشتید به گوش مسووالن رساندید.
خرسند با بیان اینکه ظاهرا مسووالن استانی و کشوری نیز این اعتراضات را شنیدهاند افزود :فرماندار جدید شهرستان نیز در
چند روز که آمدهاند ،واقعیات را به خوبی منعکس کردهاند.
وی اضافه کرد :مسووالن قول بررسی همه جانبه و کارشناسانه در مورد تفکیک شهرستان با حضور کارشناسان تقسیمات
کشوری در شهرستان را نیز دادهاند که تشکر میکنیم اما امیدواریم به این وعدهها عمل شود .بنده نیز به عنوان خادم شما مردم
انقالبی ،خواستههای شما را به حق میدانم و دنبال کرده و میکنم و مسووالن استان و خود استاندار محترم نیز قول پیگیری
خواستهها را دادهاند.
خطیب جمعه کازرون تاکید کرد :مردم کازرون نسبت به تاریخ ،هویت و وسعت جغرافیایی خود همچون مردم دیگر نقاط تعصب
و عالقهمند هستند و با احترام به خواسته نقاط دیگر  ،اما مسوالن باید بدانند که قبل از هر اقدامی ،باید در این زمینه کارشناسی
میدانی در شهرستان صورت گرفته و تضمینهای الزم در بحث دهستان شاپور و انارستان ،امامزاده سیدحسین ،دشت برم و
فرمانداری ویژه که حق این شهرستان از قبل نیز بوده است ،داده شود .اینها مقدمات هر تغییری در جغرافیای این شهرستان
است که قبل از آن باید این اقدامات صورت بگیرد .مردم کازرون نیز مردمی با سابقه درخشان انقالبی بوده که قدردان خدمات
مسووالنشان نیز خواهند بود.
خرسند گفت :اما نکتهای که مهم است ،این بحث به هر سرانجامی که برسد ،تریبون نماز جمعه تریبون دعوت به تقواست،
مخصوصا خطاب به کسانی که دست به قلم هستند ،در فضای مجازی و رسانهها حضور داشته و نامه می نویسند ،بیانیه و پیام
میدهند ،از اخبار و مطالب تحریکآمیز و توهین کننده به هر منطقه و شخصی شدیدا پرهیز شود چرا که عواقب بدی دارد .بنا
نیست که منطقه ای را بردارند جای دیگه ببرند .باالخره ما در این منطقه میخواهیم با هم زندگی بکنیم.
وی با بیان اینکه دو پالک مهم در شهر قائمیه که سیزده چهلوهشتم ( )4۸/13زمینهای قائمیه که االن جز شهر نیز هست،
موقوفهای است که وقف بر حوزه علمیه کازرون و مربوط به  3۰۰سال پیش است افزود :این موقوفهها نشان از ارتباط مردم این
مناطق در گذشته است.
امام جمعه کازرون خواستار کنارگذاشتن بی تقواییهای مربوط به هر منطقهای شد و گفت :همه را دعوت به تقوا میکنیم چرا که
در برخی از این نوشتهها بی تقوایی همراه با کینه ،حقارت و توهین دیده میشود .مسوالن نیز اعالم کردند که اگر مردم نیز
حرفی دارند میشنوند و امیدواریم که در این زمینه رسیدگی بکنند و وعدههای داده شده فراموش نشود.

