مدافع همیشگی دین و فرهنگ زرتشتی

سخن نخست

قدرشناسی شاخص اخالق یک جامعه
به پاس سپاسداری از همه کسانی
که به گردن مان حق دارند

با وجود اینکه رهبر گرانقدر انقالب و روســای محترم جمهور در سخنرانی ها و پیامهایشان همیشه از زرتشتیان به نیکی یاد کرده
اند و زاده شــدن اشوزرتشت اســپنتمان در ایران را مایه فخر و مباهات دانسته اند .اما در طول دهه های گذشته گروهی خودسرانه
چشــمان خود را بر روی حقیقت بســته اند و به نوعی می خواهند از ارج و اعتبار دین و فرهنگ زرتشتی بکاهند .خوشبختانه دکتر
اسفندیار اختیاری در دوران نمایندگی خود در دفاع از حقانیت دین و فرهنگ زرتشتی از هیچ کوششی فروگذار نکرد ،که بخشی
از این اقدامات را در اینجا می آوریم:

اعتراض به مصباح یزدی

معرفت د ّر گرانی ست به هر کس ندهندش
پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهندش

بزرگی می گفت در دنیا مرســوم اســت
که برای بررســی یک وضعیت یا ویژگی
مهم در سطحی گسترده مثال یک کشور،
شــاخصی برای ارزیابی در نظر گرفته می
شــود .به عنوان نمونه برای بررسی سطح
بهداشــت یک کشــور ،میــزان مصرف
صابون به عنوان شوینده عمومی ،شاخص
مناسبی است.
این سخن حرف بسیار عمیق و درستی است
که در مسایل فرهنگی و دینی و مینوی هم
قابل استفاده است .چنانچه به نظر می رسد
میزان گستردگی قدرشناسی و سپاسداری،
شاخص ارزیابی سطح ایمان و اخالق یک
جامعه است و هر چقدر ناسپاسی در سطح
یک جامعــه عمومیت بیشــتری بیابد ،آن
جامعه ،امتیــاز ایمان ،دیانت و اخالقمندی
باالیی را کسب نخواهد کرد.
کفه دینی سپاســداری و قدرشناسی بسیار
ســنگین اســت و اشوزرتشــت نخستین و
بهترین الگوی این رفتار برای ماست .سراسر
گاتهای اشوزرتشت مزیّن به بیان سپاس پیام
آور در برابــر پروردگار یا یــاران و یاری
رســانانش و عمل به آن اســت .در دین،
سپاس در برابر نعمت موجب افزونی آن و
ناسپاسی ،بدترین گناه و مستوجب عقوبتی
سخت اســت .در متن یادگار بزرگمهر ،از
او پرسیده شــد که «:چه کسی سرزنش را
ســزاوارتر است؟» و او پاســخ داد «:آن که
نسبت به کسی که نیکی از او حاصل آید،
ناسپاس باشد».
امید است که با بروز رفتارهایی که نشان از
سپاسداری و قدرشناسی ما در برابر کارهای
نیک و الطاف و تالش های نیک همنوعان
و بــزرگان و پدران و مــادران و نیاکانمان
دارند ،سرمشق خوبی برای فرزندان و نسل
های آینده خود باشیم که همکیشان گرامی
قطعا اینگونه اند.
مجموعه پيش رو ،نگاهــي گذرا دارد به
 8ســال تالش جامعه زرتشتيان در دوران
نمايندگــي دكتــر اســفنديار اختيــاري.
گلچینــی از مهمترين تالش هــاي انجام
شــده از مجموعــه فعالیت هــای انجمن
هــا ،ارگان ها و فعاالن زرتشــتي با یگانه
هدف سربلندی و پيشرفت ايران و جامعه
زرتشتي كه در به ثمر نشستن شان ،نماينده
ايرانيــان زرتشــتي نيز همراه و يــاور این
بلندنظران بوده است.
بــا یــادآوری تاکیــد چندین بــاره دكتر
اسفنديار اختياري بر این نکته که؛كارهاي
انجام شده در جامعه همیشه نتيجه يك كار
تيمي و گروهی است و جمله "من شخصا
ايــن كار را انجام داده ام" ،از پايه اشــتباه
اســت و فراموش نکنیم ،كيفيت هيچگاه
حد و مرز نمی شناســد و هــر كاري مي
تواند و بايد به سمت پيشرفت و بهتر شدن
حركت كنــد ،امید داریم با همازوری هر
چه بیشتر جامعه در مسیر اشویی و راستی،
به پیشواز آینده ای روشن تر گام برداریم..

آیت اهلل مصباح یــزدی به عنوان یکی
از رهبران معنوی دولت ســابق در سال
 91گفت نباید به پیشــینه آتش پرستی
پدران خود افتخار کنیم .دکتر اختیاری
در نامه ای رســمی که در رسانه ها نیز
منتشر شد ،ضمن اعتراض به این سخنان
نادرســت  ،تاکید کرد که زرتشتیان در
درازنای تاریخ یکتا پرست بوده اند.

دیدار با رئیس صدا و سیما

در ابتدای دوران نمایندگی دکتر اسفندیار
اختیاری ،وی به دیدار رئیس وقت سازمان
صدا و سیما می رود و تاکید می کند که
نسبت دادن نشان فروهر به شیطان پرستان
ظلم بــه فرهنــگ و تاریخ ایران اســت.
اعتراض به اســتفاده از نامهای ایرانی برای
شــخصیتهای منفی فیلم ها و سریال ها و
توجه بیشــتر به جشنهای ایرانی نیز در این
دیدار مطرح می شــود .گفتنی است نامه
نگاری و دیدار با روسای صدا و سیما در
سالهای بعد نیز ادامه یافت تا بتوان صدا و
ســیما را قانع کرد که به تاریخ و فرهنگ
زرتشتیان بی احترامی نکند .با این که این
مشکل نسبتاً کاهش یافته است ولی جهت
رســیدن به نتیجه نهایی هنوز موضوع در
دست اقدام است.

اعتراض به سخنان پرویز رجبی
پرویز رجبی از جمله نویســندگان تاریخ
ایران باستان بود ،که در سال  88مصاحبه
ای با روزنامــه اصالح طلب اعتماد انجام
داد ،مصاحبــه ای که در تضاد با کتابهای
خودشبود،اینمصاحبهدرمواردمختلف
به دین و فرهنگ زرتشتی تاخته بود که با
اعتراض دکتر اسفندیار اختیاری به روزنامه
اعتماد همراه شد و در آن زمان پاسخ کامل
مهرداد قدردان ،پژوهشگر گرامی زرتشتی
برای چاپ در روزنامه فرستاده شد که در
نهایت در روزنامه مذکور منتشر گردید.

اعتراض به اعالم اخبار
دروغین مسلمان شدن
یک زرتشتی
رســانه های ایرانی هر از چنــد گاهی خبر
مسلمان شدن یک زرتشتی را منتشر می کنند
که ،در طول این ســالها هر بار از این دست
اخبار منتشر شد ،دکتر اختیاری با بررسی و
پیگیری و نامه نگاری و گفتگو توانسته ثابت
کند ،افراد مورد نظر اساسا زرتشتی نبوده اند،
به عنوان نمونه در آخرین مورد ،صدا و سیما
به طور رســمی از جامعه زرتشتیان به دلیل
این اشتباه ،عذرخواهی کرده و قرار شد در
یکی از برنامه های تولیدی صدا و سیما به این
اشتباهبپردازد.

نامه اعتراضی به مصباح یزدی

اعتراض به کارگردان سینما
متاســفانه در برخی از فیلمهای سینمایی
روش صدا و ســیما دنبال می شــود ،در
این موارد نیز دکتر اختیاری تالش داشته
تــا از فرهنــگ ایرانی و زرتشــتی دفاع
نماید .به عنوان نمونه پس از نمایش فیلم
چارچنگولی که در آن از نماد فروهر در
جایی نامناســب استفاده شده بود ،دکتر
اختیاری به نمایندگی از جامعه زرتشتیان
بــه این مــورد اعتراض کرد کــه با نامه
عذرخواهــی کارگردان فیلم و تصحیح
آن در نسخه های دیگر همراه شد.

اعتراض به برخی مسئولین
دولتی و دفاع از جامعه
خبرگــزاری فارس در ســال  88در خبری
اعالم نمود که معاون سیاســی اســتانداری
زنجان ،زرتشــتیان را متهم به تفرقه افکنی
کرده است ،این خبر با نامه اعتراضی دکتر
اختیاری همراه شد ،پس از آن معاون مذکور
با دکتر اختیاری تماس می گیرد و همچنین
در نامه ای به خبرگــزاری فارس اعالم می
کند که در ســخنانش به زرتشــتیان اشاره
ای نکرده اســت .این رویه در مقابل دیگر
مسئولین دولتی که دین و فرهنگ زرتشتی
را مورد بی مهری قرار می دهند و بی توجه به
فرهنگ زرتشتی هستند ،ادامه داشته و دارد.

نامه به شورای
سیاست گذاری ائمه جمعه

اعتراض به سایتهای هتاک

در اواخر ســال  88و با نزدیک شــدن به
مراسم چهارشنبه سوری برخی ائمه جمعه
به تحریــف دین زرتشــتی پرداختند .در
همین راستا دکتر اختیاری با رئیس شورای
سیاســتگذاری ائمه جمعه صحبت و نامه
نگاری کرد تا این رویه متوقف شــود که
تاثیر مثبتی نیز داشت.

در طول این ســالها ،سایتهایی بوده اند که
تالش داشته اند تا دین و فرهنگ زرتشتی
را به صورت نادرست جلوه دهند ،در این
زمینه نیز دکتر اسفندیار اختیاری از مراجع
قانونی خواسته تا با این فعالیتها مقابله کنند و
حتی برخی از این سایت ها با دستور مراجع
قانونی بسته شده است.
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نماینده مستقل ،متخصص ،موثر
بیان واقعیت ،نه تملق ،نه شعار

نماینده غیرحزبی

خیابان زرتشت

دکتــر اســفندیار اختیاری بــه عنوان
نماینــده زرتشــتیان در طــول ایــن 8
سال ســفرهایی را همراه با مقاماتی از
جمله رئیــس جمهور و رئیس مجلس
داشــته و دیدارهای متعددی با هیات
های بازدید کننده دیگر کشــورها نیز
داشته اســت ،آنچه نماینده زرتشتیان
در این ســفرها و دیدارهــا بیان کرده،
بر خالف تملــق رایج ،تالش کرده تا
واقعیتهــای ایران را با احترام بیان کند.
بــه عنوان مثــال در  19آبان  1394در
نشست نمایندگان غیرمسلمان مجلس
که بعد از اظهــار نگرانی وزارت امور
خارجــه آمریــکا در خصوص حقوق
اقلیتها برگزار شــد .دکتر اختیاری در
ســخنانش گفت":فرهنــگ ایرانی به
مشترکات اقوام و ادیان مختلف توجه
ویژه داشــته و همواره ســعی میکند
بــه تفاوتها احتــرام بگــذارد ".وی
همین روش را در تمام سخنرانی های
میان دســتورش در مجلــس نیز مورد
توجه قــرار داده و همــواره با احترام،
مشکالت جامعه زرتشتی را بیان کرده
اســت ،از ســوی دیگر ،در سخنرانی
هایش در میان زرتشــتیان نیز از دادن
شعارهای غیرعملی پرهیز کرده است
و برای کسب شهرت ،جامعه را قربانی
نکرده بلکه بر مبنای احترام و به دور از
دروغ ،در هر جمعی سخن گفته است.

دکتــر اســفندیار اختیــاری بــا وجود
آگاهی و اشراف بر هزینه های سنگینی
که شخصا به دلیل عدم وابستگی حزبی
باید مــی پرداخت ،هیچ گاه خود را به
احزاب سیاســی نزدیک نکــرد ،بلکه
فراتــر از همه احــزاب عمل کــرد .به
واســطه ایــن عملکــرد و تخصصــش
همواره مورد احترام بیشــتر نمایندگان
مجلس نیز قرار داشت.

فراجناحــی بــودن دکتــر اســفندیار
اختیــاری در ماجــرای نامگــذاری
خیابان زرتشــت نیز به خوبی مشخص
شــد ،در حالــی کــه نماینــدگان
اصولگرا و اصالح طلب شورای شهر
یــزد برای نــام گذاری یــک خیابان
به عنوان شــهدای زرتشــتی در مقابل
یکدیگــر قرار گرفته بودنــد و همین
اتفــاق باعث شــده بــود کــه هر دو
طرف در سخنانشان نســبت به جامعه
زرتشــتی بــی احترامــی روا دارند و
تبعیض را در میان شــهدای زرتشــتی
و مســلمان نیز به وجــود بیاورند .نامه
اعتراضی دکتر اســفندیار اختیاری به
این شــورا باعث شــد که این بار در
فضایی به دور از تشنج و بی احترامی
به جامعه زرتشتی هر دو جناح موافق
نامگذاری یک خیابان با نام زرتشــت
گردند.

رئیس یکی از کمیته های
تخصصی مجلس
دکتر اســفندیار اختیاری تنها نماینده ای
است که پس از انقالب توانسته به عنوان
رئیس یکی از کمیته های مجلس انتخاب
شود ،شایان ذکر است که مجلس کمیته
های مختلفــی دارد ،یکــی از این کمیته
ها کمیته ی پژوهش و فناوری اســت که
دکتر اسفندیار اختیاری ریاست آن را بر
عهــده دارد .بدون شــک دکتر اختیاری
به واســطه فعالیتهای علمــی اش از جمله
 8ثبت اختراع ،داشــتن بیــش از  50مقاله
علمی ،استاد نمونه دانشــگاه در سه سال
متوالی ،معاونت پارک علم و فناوری یزد
و مسئول پژوهشی دانشــگاه یزد توانسته
این جایگاه را به دست بیاورد.

سخنرانی در مجمع اتحادیه بین المجالس
دکتر اســفندیار اختیاری در یکصد و نوزدهمین مجمع اتحادیه بین المجالس که در سال
 1387در ژنو برگزار شد ،در مورد اهمیت محیط زیست از دیرباز تاکنون سخنرانی کرد.
وی به همراه رئیس مجلس در این نشست شرکت نموده بود.

نماینده موثر
عملکــرد شــفاف دکتــر اســفندیار
اختیــاری بــه ویژه عــدم اســتفاده از
رانتهــا ،دوری او از شــعارهای غیــر
عملــی و تنش زا و تســلطش بر روی
قوانین کشــور و احتــرام به آن ،باعث
شــد تــا بتوانــد اکثــر خواســته های
گوناگون انجمنها و افراد زرتشــتی را
در گفتگو با دولتمردان عملی ســازد،
بدین ترتیب او همیشــه مدافع راستین
جامعه اش بوده و در عمل نیز کارهای
بزرگی را برای جامعه زرتشــتی انجام
داده است.
حضور تلفنی دکتر اسفندیار اختیاری ،رئیس کمیته
پژوهش و فناوری مجلس در گفتگوی ویژه خبری

همیشه حاضر در
بطن جامعه

بدون تعطیلی ،بدون مرخصی
در طــول  8ســال گذشــته ،مرخصــی یا
تعطیلی بــرای دکتر اســفندیار اختیاری
معنا نداشــته اســت .وی نه تنها در صحن
علنی مجلس و تصویب قوانین مختلف و
تصمیمات حساسی همچون رای اعتماد و
بودجه حضوری پر رنگ داشــته ،بلکه به
واسطه فرنشینی کمیته پژوهش و فناوری
مجلس ،زمانی از وقت خود را به مســائل
مرتبط در این زمینه اختصاص داده است.
وی عالوه بر آن کــه در مجلس پذیرای
همکیشــان بــوده ،دو روز در هفتــه در
محل دفتــر نماینده واقــع در طبقه باالی
تاالر خســروی پاســخگوی همکیشــان
بوده اســت .دکتر اختیاری در اختصاص
زمان بــرای جامعه خــود به ایــن موارد
بســنده نکرده و حتی در روزهای تعطیل
و بعدازظهرها ســعی کــرده بنا به دعوت
انجمنهــا و نهادهــا ،در برنامه های جامعه
زرتشتی حضور یابد و به صورت مستقیم
با مردم و انجمنهــا گفتگو نماید و موارد
مد نظر آنها را شنیده ،بکوشد تا مشکالت
احتمالی پیش آمده بین مردم و انجمنها را
برطرف نماید.

عبورجامعهازموقعیتهایحساس
حوادث سیاســی پس از انتخابات ســال
 ،88فضــای خاصــی را در ایــران و به
تبــع آن ،برای برخــی از زرتشــتیان به
وجود آورد .امــا مدیریت منطقی دکتر
اســفندیار اختیاری باعث شــد تا جامعه
زرتشــتی ،این دوران را به خوبی سپری
کند و مشــکالتی که برای معدود افراد
زرتشــتی به وجود آمد نیز با پیگیریهای
دکتر اختیاری مرتفع شد.

وکیلتکتکزرتشتیان
دکتــر اســفندیار اختیاری نــه تنها وکیل
انجمنهای زرتشــتی بلکه وکیل تک تک
افراد زرتشتی بوده است ،وی در این  8سال
تالش کرده تا موکالنش را در مشــکالت
مختلــف همراهی کند ،همچنین نامه های
گوناگونی به بخش هــای مختلف دولتی
بــرای پیگیری درخواســت افــراد جامعه
زرتشتی تهیه و ارسال شده است.

مقابلهباتکصدایی
انحصاری شدن رسانه در جامعه زرتشتی
در مواقعــی باعــث تحریــف واقعیتهــا
شــده بود .به همین دلیل دکتر اسفندیار
اختیــاری بــا تقویــت کلیه رســانه های
زرتشــتی ،تالش کــرد تا صــدای همه
جامعه به گوش برســد و از ســوی دیگر
رقابتی ســازنده برای انعــکاس کامل تر
اخبار در جامعه زرتشتی به وجود بیاید.
نمهب -داتشه هرامش -تاباختنا همان هژیو هژیومهب -داتشه هرامش -تاباختنا همان هژیو
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هماهنگیبرای

درخواستامکانات

همراه
و
همگام
با
انجمن ها

حل مشکل برق رستم باغ
افــت بــرق در مجموعــه مســکونی
رســتم باغ یکی از مشــکالت ساکنان
آن بــود ،برای حل این مشــکل نیاز به
ترانــس و تیرهای برق بــود که صدها
میلیــون تومان هزینه در برمی داشــت.
پیگیریهــای دکتــر اختیاری بــا وزیر
نیــرو و دیگر مســئولین و به خصوص
همراهی هیات امنای رســتم باغ باعث
شــد تا این کارها در حالی انجام شود
که نــه هزینــه ای به جامعه زرتشــتی
تحمیل گردد و نه دخالتی در مجموعه
رستم باغ به عمل آید.

امکانات ورزشی برای مارکار
تهرانپارس و رستم باغ

انجمنهای زرتشتی ،مهمترین نهادهایی
هســتند کــه در جامعه زرتشــتی و بر
اســاس رای مردم شــکل گرفته اند تا
برای پیشــرفت جامعه زرتشــتی تالش
کنند .بیشــتر این انجمنها ،دارایی های
زیــادی در اختیــار دارنــد و فعالیتهای
گوناگونــی را نیز برعهــده دارند و به
همین دلیــل هم ،با مشــکالت زیادی
دست و پنجه نرم می کنند.
دکتر اسفندیار اختیاری در طول  8سال
نمایندگــی اش ،در رفتار بــا انجمنها به
موارد زیر توجه ویژه داشت:
*حفظ اســتقالل انجمنهــا و احترام به
تصمیم آنها
*تنش زدایی بین برخی انجمنها با یکدیگر
و با مردم و حل مسائل از طریق گفتگو
*ارائه پیشنهاد برای حل مشکالت انجمنها
*تالش برای عملی کردن درخواســت
انجمنها به ویــژه در مواجهه با نهادهای
دولتی
در همیــن راســتا مــی تــوان همراهی
دکتر اســفندیار اختیاری در زمینه های
گوناگون را در بخشهای مختلف تقسیم
بنــدی نمــود البته با ایــن توضیح که به
سرانجام رساندن این فعالیتها نتیجه یک
تالش جمعی بوده است:

نصب چمن مصنوعی برای زمین فوتبال
مارکار تهرانپارس یکی از خواسته های
ورزشــکاران زرتشتی بود ،اتفاقی که با
تالشــهای هموندان کانون دانشجویان
زرتشــتی ،همراهــی همونــدان انجمن
زرتشــتیان تهران و هیئت امنای رســتم
باغ و همکاری دکتر اسفندیار اختیاری
توســط شــهرداری تهران عملی شــد.
همچنین در همین راستا پیگیریهای الزم
با شهرداری برای نصب وسایل ورزشی
در مارکار تهرانپارس ،مجموعه رســتم
باغ و مهدکودک پرورش انجام شــد.
در تمام این ارتباطــات همکاری خانم
پشوتنی ستودنی است.

انشعاب برق برای پیر نارکی

زیارتگاه پیر نارکی در سال 89با حمایتهای
دکتر اختیاری و پیگیریهای بهروز جراح
متولی زیارتگاه و انجمن زرتشتیان کوچه
بیــوک و همراهــی شــرکت توزیع برق
شهرهای یزد و مهریز به شبکه برقی کشور
متصل شــد ،بــه این منظــور هزینه دکل
گذاری و کابل کشی مسافتی در حدود 4
کیلومترتوسطشرکتبرقتامینشد.

پروانه ساخت و ساز در
مارکارتهرانپارس
به دنبــال اعــام آمادگی جنــاب آقای
خراشه ،نیک اندیش جامعه ،برای ساخت
مجموعه ای به جای ســاختمان نیمه ساز
مارکارتهرانپارس،انجمنزرتشتیانتهران
با یاری دکتر اسفندیار اختیاری توانست
مجوزهای الزم برای ســاخت و ساز را از
شهرداری اخذ کند و در حال حاضر این
پــروژه زیر نظر آقــای مهندس فروغی و
مهندس راسخی در حال اجراست.

پروژه های عمرانی در
روستاهای چم و مبارکه

با حمایتهای دکتر اســفندیار اختیاری
روســتاهای چــم و مبارکه بــه عنوان
روستاهای هدف گردشگری شهرستان
تفت شناخته شــدند و به همین واسطه
سازمان میراث فرهنگی و دیگر نهادها
کارهای مختلفی را در این دو روســتا
انجــام دادند که پیاده روســازی ،گاز
کشــی و نصب دکل هــای تیر برق از
جمله این فعالیتها است.

آسفالت مسیر ورودی پیر سبز

مســیر منتهی به پله های پیرســبز نیز با
همراهی دکتر اسفندیار اختیاری و دکتر
محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان
و پیگیریهای انجمن زرتشــتیان شریف
آباد آسفالت شد ،بیش از یک میلیارد
تومان هزینه زیرسازی و آسفالت جاده
ورودی و پارکینگ زیارتگاه بوده،که
به صورت رایگان انجام شده است.

تامین اعتبار برای لوله انتقال
آب کشاورزی به روستای
مبارکه و زین آباد

بــا پیگیریهای دکتر اســفندیار اختیاری
و همراهی اهالی روســتای زیــن آباد و
مبارکه ،جهاد کشــاورزی اعتباری برای
لوله گذاری جهت انتقال آب کشاورزی
به روســتاهای زین آباد و مبارکه تامین
کرد.

دکل گذاری و کابل کشی به طول  4کیلومتر برای پیر نارکی

همراهیبرای

برگزاریمراسم
جشن سده یزد
برگزاری جشن سده در پیر رهگذر چم،
چند سالی با مشــکالت متعددی همراه
بود .دکتر اسفندیار اختیاری در گفتگو
با مســئولین شهرستان و اســتان به یاری
انجمن زرتشتیان تفت آمد و در نهایت
با کمــک فرمانداری تفت ،بودجه ای از
ســوی وزارت کشور برای تجهیز محل
آتش افــروزی اختصاص یافــت تا این
مشکل برطرف گردد و چنین شد.

جشن سده کرمان
در سال  88و در شرایط خاص سیاسی
آن زمان ،زمزمه عدم برگزاری جشــن
ســده در کرمــان بــه دلیــل مخالفت
اســتانداری به گوش می رسید .اما در
نهایت با مذاکرات انجام شده از سوی
دکتر اســفندیار اختیاری این مشــکل
برطرف شد.

سامان دهی گردشگران
آتشکده یزد و پیرسبز

ســاماندهی بیشــتر فعالیــت هــای
گردشگری در آتشکده یزد و پیرسبز به
عنوان دو قطب مهم گردشگری استان
یــزد از ســال  ، 89پیرو پیشــنهاد دکتر
اســفندیار اختیاری به انجمنهای متولی
آغاز گردید .سپس با پیگیری و کسب
مجوز از میــراث فرهنگی ،باالخره این
مهم انجام شد.

مجوز حفر چاه پردیس
مارکار و آرامگاه تفت

یکی از مشــکالت مجموعــه پردیس
دانش مــارکار ،نبــود آب کافی برای
آبیــاری درختان ایــن مجموعه بود ،با
پیگیریهای دکتر اســفندیار اختیاری و
همکاری روانشــاد خدارحم داســتان،
مجوز حفــر و بهره بــرداری چاه آب
بــرای این مجموعه اخذ شــد .در حال
حاضــر نیز بــا گفتگوهــا و همکاری
دکتر اختیاری درخواســت مجوز چاه
برای آرامگاه زرتشــتیان تفت در حال
پیگیری است.

همکاری برای حضور
پر رنگ در همایشها و
نمایشگاه های ملی

دکل گذاری و کابل کشی در مجموعه رستم باغ

انجــام هماهنگی و دریافت مجوز برای
حضور نهادهای زرتشــتی در نمایشگاه
هــا و همایشــهای ملی ،یکــی دیگر از
فعالیتهای دکتر اسفندیار اختیاری بوده
اســت .به عنوان مثال در ســالهایی که
تعداد کتابهای منتشــر شــده از ســوی
انتشارات فروهر در حدی نبود که اجازه
حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب را
داشته باشــد ،پیگیریهای دکتر اختیاری
باعث شد تا تنها انتشارات زرتشتیان در
نمایشگاه های کتاب باشنده گردد.
نمهب -داتشه هرامش -تاباختنا همان هژیو هژیومهب -داتشه هرامش -تاباختنا همان هژیو
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تغییر نام کوچه احمد محمد
بیک ،به نام کیخسرو شاهرخ
بــه دنبــال پیگیــری دکتر اســفندیار
اختیاری و همراهی انجمن زرتشــتیان
تهران و سرهنگ فرهمند ،برای به ثمر
نشاندن اقدامات قبلی در راستای تغییر
نام کوچــه احمد محمــد بیک (محل
استقرار کتابخانه و درمانگاه یگانگی)
به نــام کیخســرو شاهرخ،شــهرداری
تهران با این تغییر نام موافقت کرد.

همکاری برای حضور فعال
در کنگره های جهانی
زرتشتیان
با توجه به اینکه زرتشتیان ایران جهت
برقــراری ارتبــاط با زرتشــتیان دیگر
کشورها ،می بایست حضور فعالی در
کنگره های جهانی زرتشــتیان داشــته
باشــند ،دکتر اختیاری حداکثر تالش
خود را در این زمینه انجام داده اســت.
به عنــوان نمونه برای حضــور جوانان
زرتشــتی ایرانی متقاضــی حضور در
کنگره جوانان زرتشــتی که در کانادا
برگزار می شد ،با ســفیر کانادا دیدار
و مذاکره نمــود و بدین ترتیب ویزای
این جوانان حتی بدون حضورشان در
ســفارت کانادا و با ضمانت وی صادر
شد.

حفره چاه در مجموعه پردیس دانش مارکار یزد

همراه انجمنها در

زمینه های حقوقی
باشگاه ورزشی وصال
باشــگاه ورزشــی وصــال متعلــق بــه
ســازمان جوانان زرتشــتی(فروهر) از
جمله دارایی هایی است که مشکالت
حقوقی داشــته است و با پیگیری دکتر
اســفندیار اختیاری بخش عمده ای از
این مشــکالت برطرف شده و بقیه آن
نیز در حال پیگیری است.

زمینهای مارکار
بخشــی از زمینهای مــارکار در یزد با
نام  40-20-40شناخته می شود ،زیرا
طــی تصمیم انجمن زرتشــتیان تهران
در دهــه  20 ،60درصد این زمینها در
اختیار شــهرداری و  40درصد آن در
اختیار دانشــگاه یزد قــرار می گیرد.
در ســالهای اخیر ،در اثــر بی توجهی
و اهمال کاری برخی از افراد جامعه،
دکتر مرتاض به خود اجازه داد بخش
کوچکــی از ایــن زمینهــا را غصب
کنــد .بــه دنبال ایــن اتفــاق ،انجمن
زرتشــتیان تهران عکــس العمل الزم
را نشــان داد تا این بار اجــازه ندهد،
حق جامعــه زرتشــتی پایمال شــود.
این اقــدام با حمایت دکتر اســفندیار
اختیاری همراه شد .سرانجام با وجود
مشــکالت متعددی که از سوی دکتر
مرتاض ایجــاد شــد ،دادگاه حکمی
صادر کــرد که از یک ســو مرتاض
بازنده آن بود واز سوی دیگر نیازمند
ارائــه مدارکــی از انجمن زرتشــتیان
ایرانی بمبئی مبنی بر انتقال درســت و
قانونی این زمین در زمان خود اســت.
که مدارک مربوطه در اختیار دادگاه
قرار گرفته است.

فرد غیرزرتشتی
ساکن رستم باغ

تامینبودجه

در طول  37سال گذشته ،یکی از ساکنان
مجموعه کامال زرتشــتی رستم باغ ،غیر
زرتشتی بود .پس از سالها باالخره با اقدام
هیات امنای موقوفه رستم باغ و حمایت و
پیگیری دکتر اختیاری و همراهی انجمن
تهران ،حکم تخلیه این فرد از رستم باغ
توسط دادگاه صادر شد.

برای انجمنها

تامین بودجه
بهداشتی و درمانی
دکتراسفندیار اختیاری در دو سال متوالی
توانســت دو بودجه ارزشــمند بهداشــتی
و درمانــی از وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشکی را برای درمانگاه یگانگی
اختصاص دهد .بخشی از این بودجه قابل
توجه مبلغ  400میلیون تومان برای سال 94
است  ،که به این امر اختصاص یافته است.

جلوگیری از دریافت ورودیه
غیرمجازدرپارکینگپیرسبز
اعالم خبر دریافت ورودیه توســط غیر
زرتشــتیان برای پارکینگ پیرســبز در
نوروز سال  88در جامعه زرتشتی پیچید
و بالفاصلــه بــا حضور دکتر اســفندیار
اختیــاری و اعضای انجمن زرتشــتیان
شریف آباد در محل ،جلوی این کار غیر
قانونی به موقع گرفته شد.

تامین بودجه برای
برنامه های کانون

دکتــر اختیاری همچنیــن در پیگیریهای
متعــدد بــا وزارتخانــه هــای مربوطه و
معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری،
توانست برای همایش علمی و جام جان
باختــگان نیز بودجه هایی را تامین نماید
و در اختیار کانون دانشــجویان زرتشتی
قرار دهد.

موقوفه شاه هرمز زرند کرمان
با حمایتها و پیگیریهای دکتر اسفندیار
اختیــاری ،انجمــن زرتشــتیان کرمان
توانست موقوفه شاه هرمز زرند کرمان
را به جامعه زرتشتیان باز گرداند.

حمایت از

دریافت سند زایشگاه بهمن

زایشــگاه بهمن ،قدیمی ترین زایشگاه
جنــوب شــرق کشــور اســت .ایــن
بیمارســتان پیش از انقالب به مدت ده
سال در اختیار شــیر و خورشید سابق
قرار گرفت و پس از آن دیگر به جامعه
زرتشتی بازگردانده نشــد .سرانجام با
پیگیریهای انجمن زرتشــتیان تهران و
همراهی دکتر اسفندیار اختیاری ،سند
این مجموعه به نام انجمن زرتشــتیان
تهران صادر شد تا بتوان روند حقوقی
آن تسریع گردد.

برنامهانجمنها
کنگرهجوانانبرگزیده
کنگــره جوانــان برگزیــده از جملــه
برنامه هایی اســت که بــا حمایت کامل
دکتر اســفندیار اختیــاری برگزاری آن
آغاز شــد .این برنامــه در کنگره جهانی
زرتشــتیان دبی و کنگره جهانی جوانان
زرتشــتی ونکوور نیز به زرتشتیان جهان
معرفی شــد و توانســت رتبه اول برنامه
های برگزار شده توسط جوانان زرتشتی
را در کنگره دبی کسب نماید.

گردهمایی جوانان زرتشتی

آسفالت شدن جاده ورودی پیرسبز

گردهمایی جوانان زرتشــتی دیگر برنامه ای
بود که بــا پیشــنهاد کارگــروه جوانان
و همراهــی دکتــر اســفندیار اختیاری
برگــزاری آن در جامعه زرتشــتی آغاز
شد و همچنان ادامه دارد.

نمایشگاهاختراعاتوابتکارات

با پیشــنهاد دکتــر اســفندیار اختیاری،
نمایشــگاه اختراعــات و ابتــکارات
زرتشــتیان بــه همایــش علمــی کانون
دانشجویان زرتشــتی اضافه شد تا بدین
ترتیــب جایی بــرای تشــویق مخترعان
زرتشتی در جامعه به وجود بیاید.

تکمیلاستخرکوشکورجاوند

حضور پرشمار ایرانیان در جشن سده پیررهگذر

درخواســت جامعه برای تکمیل استخر
کوشــک ورجاوند ،باعث شــد تا دکتر
اســفندیار اختیــاری نیــز بــه حمایت از
سازمان جوانان زرتشتی(فروهر) بپردازد
و در پی آن این اســتخر توسط مسئولین
مربوطه سرپوشیده و تکمیل شد.
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نقش تاثیرگذار
در
تصویب قوانین
رایگان شدن هزینه آب ،برق
و گاز اماکن دینی زرتشتیان
با پیگیریهای دکتر اســفندیار اختیاری
وتصویــب قانون مربوطــه در مجلس
شورای اســامی ،هزینه مصرفی آب،
برق و گاز اماکن دینی زرتشــتیان نیز
به همراه دیگر اماکــن دینی و مذهبی
رایگان شد.

تبصره ماده  4قانون حمایت
از خانواده
یکی از اصول قانون اساســی کشــور،
احترام به احوال شــخصیه زرتشــتیان
اســت ،که در اصل  13آن به صراحت
بیــان شــده اســت .متاســفانه در طول
ایــن مدت ،قوه قضائیــه فقط به عنوان
مشورت ،نظر احوال شخصیه و اجرای
آن را از انجمنها و شورای حل اختالف
جویا می شــد و ســپس قاضــی ،خود
انشای رای می کرد که در برخی مواقع
همخوانی با احوال شــخصیه زرتشتیان
نداشــت .با پیگیــری انجام شــده در
قانون حمایت از خانواده ،تبصره ای به
ماده  4آن اضافه گردید که بر اســاس
آن دادگاه هــا موظفند قانــون احوال
شــخصیه زرتشــتیان را عینــا در حکم
نهایی منعکس کننــد .این موضوع در
آیین نامه اجرایی آن نیز آورده شــد و
مرجع تغییر و تصویب احوال شخصیه
زرتشــتیان نیز گردهمایــی انجمنها و
نهادهای زرتشــتی سراسر کشور تعیین
گردیده اســت .بدین ترتیــب پس از
تصویب ایــن قانون ،اصــل  13قانون
اساسی عمال اجرایی گردیده است.

قانون حمایت از شرکتهای
دانش بنیان
از جمله قوانینی که به صورت مستقیم
توسط دکتر اسفندیار اختیاری نگاشته
و بــه تصویــب مجلس رســید ،قانون
حمایت از شــرکتهای دانش بنیان بود.
ایــن قانون یکی از قوانین پایه کشــور
محسوب می شــود که قانون بودجه و
برنامه توسعه کشور بر مبنای آن تنظیم
و به مجلس ارائه می گردد.

پیگیری برای اصالح ماده
 881مکرر قانون مدنی
این مــاده قانونــی که در ســال1370
تصویب شــده بــه صورت ســاده می
گوید که اگر یکی از اعضای خانواده
یک فرد زرتشــتی مســلمان شود ،فرد
مســلمان شــده می تواند همه ی ارث
آن خانواده را به خود اختصاص دهد.
دکتر اسفندیار اختیاری در طول  8سال
گذشته تالش فراوانی برای اصالح این
قانون انجام داد ،ارائــه اولین طرح در
دو دوره هشــتم و نهم مجلس ،گفتگو
با ســران ســه قــوه ،گفتگو بــا مراجع
تقلید ،اعالم در سخنرانی های مجلس،
بخشــهایی از فعالیتهای انجام شده در
این زمینه اســت ،اما ایــن قانون تنها با
حکــم حکومتی قابل تغییر اســت .در
این رابطه نیــز با رهبر گرانقدر انقالب
دیدار و مذاکره شده است.

دریافت و تخصیص بودجه
به انجمنها
با تالش دکتر اســفندیار اختیاری ،در
سالهای سخت تحریم و کاهش شدید
درآمدهــای دولت ،هیــچ گاه بودجه
اختصاصی به جامعه زرتشتی قطع نشد
و کلیــه بودجه هــای مربوطه در طول
این  8سال مســتقیم به حساب انجمنها
واریــز و پس از تصویــب گردهمایی
انجمنها توســط خــود انجمنها توزیع
شد.

تالش برای ایجاد
همازوری در انجمنها
شکل گیری کمیته ها و
بازسازی پیرسبز

اصالح گردهمایی انجمنها

یکــی از مهمتریــن کمیتــه هایی که
در دوران نمایندگــی دکتر اختیاری
شــکل گرفت ،کمیته فنــی زیارتگاه
هــا بــود ،این کمیتــه ابتــدا با هدف
بازسازی پیرسبز تشکیل شد .حمایت
دکتر اختیــاری و همراهــی انجمنها
باعث شــد تا ایــن کمیته بــا حضور
مهندســان معمار و نمایندگان انجمن
های موثــر همانند انجمن زرتشــتیان
شریف آباد شــکل بگیرد ،با تشکیل
این گــروه و یاری نیک اندیشــان و
انجمنهــا ،جامعه زرتشــتی توانســت
خطــرات گوناگونــی کــه خیله ها و
زیارتــگاه را تهدید می کــرد تا حد
زیادی برطرف نماید .این بازســازی
و تعمیرهــا در مــدت زمانــی کمتــر
از یک ســال و بــا هماهنگــی دکتر
اســفندیار اختیاری انجام پذیرفت و
پــس از آن زیارتــگاه تحویل متولی
آن ،انجمن زرتشــتیان شــریف آباد
قرار گرفت.
پــس از آن ایــن کمیته بــا موافقت
انجمنهــا بــه کمیته فنــی زیارتگاه ها
تبدیــل شــد ،هــدف اصلــی از این
تصمیــم ،بازســازی زیارتــگاه ها و
مکانهای تاریخی به نحوی بود که به
میراث فرهنگــی و معماری کهن آن
بنا آسیبی نرســد .در همین راستا این
کمیته در بازســازی زیارتگاه ســتی
پیــر ،بازســازی آدریان تهــران و...
نقش موثر و مستقیمی داشت.

گردهمایــی انجمنهای زرتشــتی پیش
از نمایندگی دکتر اســفندیار اختیاری،
تفــاوت زیادی با اکنون داشــت ،دکتر
اختیاری تالش کرد تا
اوال نهادهــای برآمــده از انتخابــات و
دارای مجــوز ،در این نشســت حضور
داشته باشند.
دوم اینکــه تقســیم بودجــه بر اســاس
شــاخص و بــا تصویب خــود انجمنها
صورت پذیرد.
سوم اینکه نشست انجمنها با یک دستور
جلسه و با نظم خاصی برگزار شود.
این رویه باعث همراهی انجمنها شــد،
در حالی که پیش از این برخی انجمنها
نسبت به تقسیم بودجه به وزارت کشور
اعتراض کرده بودند ،اما در طول این 8
سال همه انجمنها این روند را پذیرفتند.

شکل گیری کمیسیون ها
کمیسیون دینی و ورزشی ،دو کمیسیونی
بودند کــه در یــزد و با پیشــنهاد دکتر
اســفندیار اختیــاری شــکل گرفتنــد.
کمیسیون دینی با موافقت انجمنها ،وظیفه
متمرکز نمودن و هماهنگی کالســهای
دینی را بر عهده گرفت تا بدین ترتیب،
کالسهای دینی یزد به صورت یکپارچه
تشکیل شود .کمیسیون ورزش نیز همین
هدف را در زمینه ورزش دنبال می کند.

شکل گیری کارگروه ها
کارگروه ها با هدف هم اندیشــی در یک زمینه ی خاص تشــکیل شــدند ،همانند
شــکل گیری کارگروه دینی که با هدف هم اندیشــی در مورد کالسهای دینی به
وجــود آمد .این کارگروه ها تالش مــی کنند راهکارهایی به انجمنها ارائه دهند تا
فعالیت های بهتری در یک زمینه تخصصی انجام شود.

سفر نمایندگان غیرمسلمان برای دیدار با آیات عظام در قم جهت رایزنی برای اصالح قانون  881مکرر مدنی
افتتاح بازسازیهای انجام شده در پیرسبز
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تاکید بر اهمیت آموزش
فرزندان جامعه
نشستهای متعدد با مدیران
و کادر مدارس
در طــول این  8ســال دکتر اســفندیار
اختیاری با مدیران مدارس جمشیدجم،
رســتم آبادیان ،فیروزبهــرام و دینیاری
به عنوان مــدارس خاص زرتشــتیان و
مدارس گیو ،گشتاســب و انوشــیروان
به عنوان مدارسی که زرتشتیان حضور
چشــمگیر در آن دارنــد و همچنیــن
دبستان دخترانه مارکار که در نهایت ویژه
زرتشتیان شد ،نشستهای متعددی داشت
و تالش کرد تا بــا همراهی مدیریت و
انجمن اولیا ومربیان پیشنهادهایی برای
ارتقا ســطح کیفیت این مــدارس ارائه
دهــد ،همچنیــن در برخــی از موارد،
تغییر مدیران غیر زرتشــتی ناکارآمد با
همکاری آموزش و پرورش ،در دستور
کار خــود قرار داد .گفتنی اســت برای
هر کدام از دانش آموزان نیز هر ســاله،
سرانه ای از بودجه ی تخصیص یافته به
جامعه زرتشتی در نظر گرفته شد که در
اختیار مدارس قرار می گیرد.

حمایت از طرح بهبود
کیفیت آموزشی

حمایتهای دکتــر اســفندیار اختیاری
بــرای ارتقــا کیفیــت دبســتانهای
جمشــیدجم و گیو ،در نهایت موجب
شــکل گیری گروهــی به نــام بهبود
کیفیت آموزش مدارس شد .گروهی
کــه تالش کرد تا سیســتم هــای اجرا
شــده در دبســتانهای موفق و ممتاز را
در دبســتانهای زرتشــتی اجرا نماید .با
حمایتهــای دکتر اســفندیار اختیاری،
نه تنهــا این گروه شــکل گرفت بلکه
حتی آموزش و پــرورش پذیرفت که
دختران زرتشــتی برای شرکت در این
کالسها روزهای پنجشنبه راهی دبستان
پسرانه بشوند .این گروه در سالهای بعد
و با تعطیل شدن پنجشنبه های مدارس
فعالیت خود را افزایش داد.

پرسشهای دینی در
آزمونهای کنکور و
تیزهوشان
همــه ســاله یکــی از دغدغــه هــای
دانش آموزان زرتشتی برای شرکت
در کنکــور ،پرسشــهای دینــی بود.
دیــر توزیــع شــدن دفترچــه دینی،
عــدم هماهنگــی و  ...برخــی از این
مشــکالت بــود .دکتــر اســفندیار
اختیــاری در دوران نمایندگــی اش
ســعی کرد تا با هماهنگی های انجام
شــده با سازمان ســنجش این مشکل
را به حداقــل برســاند .وی همچنین
توانســت موافقت ســازمان ســنجش
را بــرای اختصاص حــوزه ای ویژه
زرتشــتیان به دســت بیــاورد تا بدین
ترتیب این مشــکالت به کمترین حد
برسد.
از ســوی دیگر درگذشــته آزمونهای
تیزهوشان در مقطع دبستان و راهنمایی
حاوی پرسشهای دینی زرتشتیان نبود
و این باعث ناعدالتی در میان پذیرفته
شــدگان می شــد .خوشــبختانه دکتر
اسفندیار اختیاری توانست این مشکل
را نیز برطرف سازد ،البته در این راستا
کتابهای دینی نیز هماهنگ شد تا همه
دانش آمــوزان بدانند که مرجع طرح
پرسشها چه کتابهایی هستند.

بهبود کیفیت آموزشی در
دبستان های یزد
با پیشــنهاد و همراهی دکتر اســفندیار
اختیاری ،خیراندیشــان برای کمک به
دبســتانهای دینیاری و مــارکار جذب
شــدند .برنامه ریزی کالســهای فوق
العــاده در روزهای پنجشــنبه هر هفته،
دعوت از مشــاور بــرای حضور یک
روز در هفتــه در دبســتان دینیاری ،از
جمله این فعالیتها بود.

کالسهای بهبود کیفیت آموزشی در تهران

حمایت از مهدکودکها
با پیشــنهاد دکتر اســفندیار اختیاری،
سرانه ای برای نونهاالن مهدکودکهای
زرتشتیان یزد و تهران اختصاص یافت.
وی همچنین با مدیران سه مهدکودک
زرتشــتی در ایــران ارتبــاط دارد،
همچنین در راه اندازی ،دریافت مجوز
و تجهیز مهدکودک یســنا بــا خانمها
افروزاخترخــاوری و نیکتــا مژگانی،
مدیران مهد ،همــکاری فراوانی دارند
به نحوی که هــم اکنون مهد کودک
یسنا ،به عنوان مجهزترین مهدکودک
یزد شناخته می شود.

راه اندازی گروه پژوهشی
یادگار باستان
گروه پژوهشی یادگار باستان با پیشنهاد
و پیگیــری دکتــر اســفندیار اختیاری
و دریافــت مجوزهــای مــورد نیاز از
وزارت علــوم ،تحقیقات و فناوری در
حالی به وجود آمد که یکی از اعضای
موســس آن دکتر اســفندیار اختیاری
است .این گروه که می تواند در آینده
دانشــگاه نیز راه اندازی کند و به یکی
از اهــداف دکتــر اختیــاری جامه ی
عمل بپوشــاند ،با هدف انجام کارهای
علمی و پژوهشــی مرتبط با زرتشتیان
و فرهنــگ و تمدن ایران باســتان و با
مشارکت دانش آموختگان رشته های
مرتبط با ایران باستان به وجود آمد.

جشنواره علمی شادروان
دکتر مینا ایزدیار
جشــنواره علمی شــادروان دکتر مینا
ایزدیــار ،به پاس نکوداشــت خدمات
ارزشمند بانوی فداکار جامعه زرتشتی
تشکیل شــد ،در این راستا ،راه اندازی
کرســی پژوهشــی مینــا ایزدیــار که
معــادل  250میلیــون تومــان به طرح
های پژوهشــگران حوزه خون شناسی
اختصاص می یابد بــا پیگیرهای دکتر
اسفندیار اختیاری در صندوق حمایت
از پژوهشــگران و فــن آوران کشــور
تصویب شد.گفتنی است در اختصاص
این بودجه ،پژوهشــگران زرتشــتی و
طرحهای مرتبط با جامعه زرتشــتی از
شرایط ویژه برخوردار هستند.
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هماهنگی کالسهای دینی
اهمیت درس دینــی در خانواده های
امــروزی به حدی اســت کــه دانش
آموزان ،بیشــتر دانش دینی خود را از
این کالســها به دســت می آورند .به
همیــن دلیل دکتر اســفندیار اختیاری
نگاه ویژه ای به این کالسها دارد .وی
تالش نمود تا انجمنها از دانش آموزان
شهریه ای دریافت نکنند و با موافقت
انجمنها ،بودجــه ی جداگانه ای برای
کالســهای دینی اختصــاص دهد .در
شــهری مانند یزد ،ســرویس رایگان
برای رفــت و آمد دانش امــوزان در
نظر گرفته شــد ،همچنین با پیشــنهاد
دکتــر اســفندیار اختیاری کمیســیون
دینی در یــزد به وجود آمــد تا بدین
ترتیب کالســهای دینی در این شــهر
نیــز یکپارچــه و هماهنگ باشــند .از
ســوی دیگر کارگروه دینی با هدف
هماهنگــی کتابهــا و روش تدریــس
و آزمونهــای دینــی ،با حضــور همه
انجمنهــای برگزارکننده کالســهای
دینی شــکل گرفت .تالیــف کتابهای
دینی و اوســتا مقطــع دبســتان انجام
پذیرفت .درایــن کتابها ،آموزش دین
دبیره به روشــی جــذاب و مفید برای
کــودکان آموزش داده می شــود ،تا
خط دین دبیره در بین جامعه زرتشتی
هر روز بیشتر از دیروز رواج پیدا کند.
این کتابها چندین بار بازنویسی و مورد
تایید کانون پــرورش فکری کودکان
نیــز قرار گرفتند .بــرای معلمان دینی،
دوره هــای بازآمــوزی در نظر گرفته
شــد .همچنین ،طرح پرورشــی دینی
برای عالقمند کــردن و نهادینه کردن
آموزه های دینی با حمایتهای مستقیم
دکتر اختیاری آغاز به کار کرد.

افتتاح کالسهای دینی متمرکز در یزد بعد از سالها

حضور وزیر بهداشت در جشنواره مینا ایزدیار
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ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی
شماره هشتاد-ویژه نامه انتخابات -بهمن 1394
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :دکتر اسفندیار اختیاری 
زیرنظر شورای سردبیری 

موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتیان
در حالی دکتر اسفندیار اختیاری توانست
مجــوز راه اندازی مــوزه دائــم تاریخ و
فرهنگ زرتشتیان را در یزد دریافت نماید
که پیش از آن انجمنها حتی نمی توانستند
برای چند روز عید نوروز ،نمایشــگاهی
برای معرفــی آیین و فرهنگ زرتشــتی
برگزار نمایند .بعد از نوشــتن طرح موزه،
مجــوز راه اندازی موزه دریافت شــد .در
ادامه خانواده روانشــاد شاهجهان گودرز
در گفتگــو با دکتر اختیاری پذیرفتند که
هزینــه راه اندازی مــوزه را تامین کنند و
بدیــن ترتیب زیرزمیــن دیدنی مجموعه

پردیس دانش مارکار که با هدف تبدیل
شدن به موزه بازسازی شده بود ،تا قبل از
نوروز آماده شد و بدین ترتیب در نوروز
 94فاز مقدماتی موزه مارکار آغاز به کار
کرد.ســپس با تالشــهای رامتین شهرت،
دانشــجوی کارشناسی ارشــد مدیریت
گردشــگری ،فاز اول موزه نیز در تابستان
 94تکمیل شد و بدین ترتیب گردشگران
یزدی همه روزه می توانند از موزه تاریخ
و فرهنگ زرتشتی بازدید کنند تا در کنار
بازدید از آتشکده ،دخمه و پیرسبز ،با آیینها
و فرهنگ زرتشتی نیز آشنا شوند.

در چنــد دهه گذشــته یکی از خواســته
های جامعه ،به ویژه زرتشتیان تهران آغاز
ساخت آدریان بزرگ بوده است .اما حجم
کار و مشــکالت موجود به حدی بود که
در عمل هیچ اتفاقــی نمی افتاد .برگزاری
برنامه هایی پر هزینه ،مثل مسابقه معماری
نیز کاری پیش نبــرد .در زمان نمایندگی
دکتر اســفندیار اختیاری ،با تالشهای وی
و همراهی انجمن زرتشتیان تهران و نیک
اندیشیمهندسیگانگی،مشکالتآدریان
بزرگ یک به یک حل شد ،آدریانی که
حتی از داشتن آب آشامیدنی محروم بود،
آن قدر تفاوت کرد که قابل شناختن نبود
و در نهایــت با دریافــت مجوزهای الزم

برای ســاخت و ساز ،کار ســاخت آغاز
شد و خوشبختانه تاکنون  40درصد از فاز
نخست مجموعه ،که حدود 4000متر مربع
است ،انجام شده اســت .ساخت و سازی
که هزینه آن از سوی بنیاد خیریه شادروان
سیروس یگانگی با مدیریت مهندس رستم
یگانگــی ،نیک اندیش پــر تالش جامعه
زرتشتی ،تامین می شود .شایان ذکر است
که مجموعــه آدریان بــزرگ در  4فاز با
زیربنایی حــدود  27000متر مربع طراحی
شــده است که شــامل قسمتهای مختلف
فرهنگــی ،دینی و آیینی اســت .ناظر این
طرح ،مهندس فروغی از مهندسین معماری
برجسته کشور است.

اختصاص دبســتان مــارکار بــه دختران
زرتشتی ،آن قدر غیر قابل باور بود که حتی
گروهی نمی توانستند آن را تصور کنند و
ادعــا می کردند دکتر اختیــاری هیچ گاه
نمی تواند چنین کاری را ســامان دهد ،اما
پیگیریها و جایگاه دکتر اسفندیار اختیاری
در مجلس ،همراهی آموزش و پرورش یزد
و سرکار خانم پروین فرخانی باعث شد تا
بعد از چندین نشســت و مذاکره ،آموزش
و پرورش با این کار موافقت کند .از سوی
دیگر دکتر اسفندیار اختیاری ،توانست از

وزیر آمــوزش و پرورش مجوز الزم برای
در اختیــار قرار دادن معلم برای هر شــش
کالس را دریافت نماید .این در حالی است
که آموزش و پرورش به ازای هر  25دانش
آموز ،یک معلم اختصــاص می دهد .در
نتیجه از اول مهر ماه ،دبستان دخترانه مارکار
ویژه زرتشتیان شد و البته خوشبختانه پس
از آن خیراندیشان گوناگون به حمایت از
دبستان مارکار پرداختند و خانم بزرگچمی
مدیر دبستان نیز تالش زیادی برای باال بردن
کیفیتآموزشیدبستانانجامدادهاست.

بازدید معاون استاندار و رئیس ارشاد یزد از موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتیان

باالخره ساخت آدریان بزرگ آغاز شد

بازدید دکتر اسفندیار اختیاری از مراحل ساخت فاز یک ادریان بزرگ

دبستان مارکار ،تنهادبستان
ویژه دختران زرتشتی در ایران

سازمان مرکزی
شــکل گیری ســازمان مرکــزی پیش
از نمایندگی دکتر اســفندیار اختیاری
بــا روندی انجام شــده بــود ،که مورد
مخالفــت جامعــه زرتشــتی و انجمنها
بــود .در ابتدای دوران نمایندگی دکتر
اختیــاری ،جــوی در جامعه حاکم بود
کــه افراد بســیاری با وجــود مخالفت

با ســازمان مرکزی نمی توانســتند در
ایــن راســتا کاری را انجــام دهند .اما
دکتر اســفندیار اختیــاری تالش کرد
تا بر مبنای قانــون از حقوق انجمنهای
زرتشــتی دفاع کند و جلوی فعالیتهای
ایــن ســازمان گرفته شــد و در نهایت
فعالیت این سازمان متوقف شد.

نشست دکتر اختیاری و خانم فرخانی با مسئولین اموزش و پرورش درباره دبستان دخترانه مارکار

نامه دکتر
اسفندیار
اختیاری به
هیات موسس
سازمان مرکزی
وتاکید بر اینکه
این سازمان
پشتوانه
اجتماعی و
مردمی ندارد
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