
** گزارش تصویری از مراحل گوناگون پروژه خیری زنـده یاد حاج رجبعلی علی گلی شهربهار **

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درود خالصانــه و بی کــران به محضر 
خیرین دریادلی که بوستان علم و دانش 
به مدد مشــارکت آگاهانه و فعالیت های 
خیرخواهانه آنها همیشــه حال و هوای 

بهاری دارد.
مدرســه ســازی به عنــوان یک کار 
ارزشــمند، از ماندگارتریــن اعمال نیک 
و حسنه خیرین مدرســه ساز مجاهدان 
طریق الی اهلل هســتند که با ایثارگری، 
گذشت و عبور از مسائل مادی به فلسفه 

وجودی خود پی برده اند.
ســاختن مدرســه توســط خیریــن 
نوعی پیشــگامی آنــان در عرصه تعلیم 
و تربیت و کار نیک ایشــان مصداق بارز 

فاستبقوالخیرات است.

امــروزه به لطف الهــی و همت واالی 
توســعه فضاهای  خیرین عزیز، شــاهد 
آموزشی در سطح اســتان از جمله دیار 
آیت اهلل بهاری هســتیم کــه پروژه علی 

گلی از جمله این موارد است.
قطعاً عمل نیک خیرین مدرســه ساز 
باقیات و صالحاتی برای ایشــان است و 
اثری ماندگار برای جامعه خواهد داشت.

اینجانب ضمــن ارج نهادن به همت 
خیریــن نیــک اندیش که به راســتی 
بازوان توانمند دســتگاه تعلیم و تربیت 
هســتند، ســامتی مســتدام و توفیق 
روزافــزون ایــن عزیــزان را از خداوند 

منان مسئلت دارم.
محمد پورداود 
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فرماندار بهار:

اقدام خیرین مدرسه ساز، مصداق 
بارز اجرای اقتصاد مقاومتی

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسالمی:

هوشمندسازی مدارس نیازمند کمک 
خیرین است

امام جمعه بهار:

مدرسه سازی صدقه جاریه و ذخیره 
اخروی است
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پیام مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان 
به مناسبت افتتاح آموزشگاه خیری زنده یاد 
حـاج رجب علی علیگلی شهـرستان بهـار

وژیه شهرستان بـهار

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهار خبرداد:

              آموزشگاه 6 کالسه خیری مرحوم حاج رجبعلی علی گلی شهر بهار
 امروز افتتاح می شود

بهار - خبرنگار ســپهر غرب:گسترش عدالت آموزشی و ارتقای شــاخص های آموزش و پرورش در راستای توسعه آموزش و پرورش با همت بلند خیرین 
مدرســه ســاز تحقق می یابد.  مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهار با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار ســپهرغرب افزود: در دنیای پیشرفت و تکنولوژی، کشورهای 
پیشرفته و صنعتی بر حوزه آموزش تاکید دارند و فضاهای آموزشی را گسترده و پرنشاط می کنند تا دانش آموزان و آینده سازان رشد یابند چراکه بستر و زمینه توسعه پایدار، 

منابع انسانی است و اصوالً بخش آموزش و پرورش زمینه توسعه پایدار را فراهم می کند. 

گفتگویی خودمانی با 
دکتر علی اکبر علی گلی خیر 

مدرسه ساز بهاری:

مدرسه سازي خّيرين، 
نماد پيوند مردم و 

دولت است

گفتگو با مهندس اصغر علی گلی 
خیر مدرسه ساز:

نقش خيرين در 
پيشرفت و تعالی جامعه 

بسيار مهم است
4

3

2

جناب آقای

 دکتر علی اکبر علی گلی

جناب آقای

 مهندس اصغر علی گلی

جمعی از اهالی

بدینوســیله از زحمات شــما بزرگواران در ساخت 
آموزشــگاه خیری زنده یاد حــاج رجبعلی علی گلی 

شهرستان بهار صمیمانه سپاسگزاریم.
بدینوسیله از تالش اهي بی شائبه شما زعزیان و توهج وژیه  هب تعليم و رتبيت دانش آموزان  ديار آيت ا... بهاري و بهسازي فضااهي آموزشی 

شهرستان بهار امكل تشكر را داريم.

حجت االسالم والمسلمین
حبیب ا... حاتم نیا

امام جمعه محترم بهار

برادر ارجمند جناب آقای
دکتر محمد علی پورمختار

نماینده محترم مردم بهار و 
کبودراهنگ در مجلس شورای اسالمی

برادر ارجمند جناب آقای
دکتر محمد پورداود
مدیر کل آموزش و پرورش

استان همدان

برادر ارجمند جناب آقای
حاج احسان قنبری

فرماندار محترم شهرستان بهار

برادر ارجمند جناب آقای
فرزاد تیموری
مدیر کل نوسازي 

مدارس استان همدان

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهار

تقدیر و تشکر تقدیر و تشکر
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بهار - خبرنگار سپهر غرب:
آنچه رکن اصلی و زیربنای توسعه محسوب 
می شود علم و دانش و پژوهش است و یکی 
از راه های همگانی کردن این فرهنگ، شرکت 
در امور خیر در خصوص رفع نیاز مدرسه ها و 
مدرسه سازی، تقدیر از اقدامات سخاوتمندانه 

و ایثار گرانه ی خیران است. 
این مطلــب را نماینده مردم بهار و کبودراهنگ 
در مجلس شــورای اســامی در گفتگو با خبرنگار 
ما عنــوان کرد و افــزود: از عمل خداپســندانه و 
اهتمام خیرین گرانقدر که در ســاخت مدرســه به 
عنوان مکان تعلیــم و تربیت، آموزش علم و دانش 
و پژوهش و جایگاه مطالعــه و تامل علمی و محل 
آموختن مهارت های زندگی، خالصانه و تقدیر می 

نماییم. 
محمد علی پورمختار ابــراز کرد: علم و عالمان 
در نزد اســام جایگاه رفیع و بلنــدی دارند و هر 
کسی که در ساخت مدرسه ای که عالمان در آن به 
تحصیل علم مشغول باشند مشارکت داشته باشند 

کاری ماندگار و ابدی است. 
پورمختار گفت: مدارس پایگاههای عالم پرورند 

و هر آثاری از عالمان به واســطه یادگرفتن حاصل 
می شــود ثمره اثربخش کار خیر خیران اســت که 
تا ابد ثبت گردیده اســت و به عنوان حسنه جاری 
محسوب می شود و تا این چرخه وحیات ادامه دارد 

خیرین نیز در آن سهیم خواهند بود. 
وی بــا بیــان اینکه خیرین مدرســه ســاز در 
گســترش علم و دانش در جامعه شــریک هستند 
گفت: خیران مدرســه ساز با بذل قسمتی از اموال 
خــود در ثواب علم آموزی که باالترین پاداش ها را 

دارد شریک می شوند. 
نماینــده مردم کبودراهنــگ در مجلس عنوان 
کرد: عاوه بر ســاخت و ســاز فیزیکــی مدارس و 
تعمیر و بازســازی، امروزه با تغییر محتوای کتب، 
روش هــای تعلیم و آموزش نیز ارتقا و تغییر یابد و 

با تکنولوژی و پیشرفت هم مسیر باشد. 
وی بیان کرد: با پیشــرفت جامعــه روش ها و 

ابزار تعلیــم نیز تغییر کرده که هدایت کمک ها به 
ســوی ارتقا ابزار آموزشی و تجهیزات بروز آموزشی 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت که بخشــی از 
این کمک ها اگر در این راســتا هزینه گردد بسیار 

مطلوب است. 
وی با اشاره به پیشــرفت های علم و فن آوری 
در دنیای امروز گفــت: آموزش و پرورش و مجمع 
خیــران باید تاش و همت خــود در جهت تجهیز 
مدارس بــه تکنولوژی و فن آوری هــای روز بکار 
گیرند و با رفع مشکات آموزشی در بخش تعلیم و 

تربیت گام بردارند. 
نماینده مــردم بهــار و کبودراهنگ در مجلس 
شــورای اسامی گفت: در ســالهای اخیر در حوزه 
مســائل آموزش و پــرورش درخصــوص فضاهای 
آموزشی و تجهیزات قدم های بزرگی برداشته شده 
و خیرین نیز در این حوزه با جدیت بیشــتری وارد 

شــده اند ولی بــا این وجود در بحــث تجهیزات 
و هوشمندســازی مدارس در مقایســه با ساخت 
و ســازها عقب هســتیم زیرا تجهیزات به روز و 
کمک آموزشــی در کیفیت بخشی آموزشی موثر 
اســت. محمدعلی پورمختار اضافــه کرد: اگرچه 
آموزش و پرورش به صورت اصولی و بر اســاس 
سیاســت گــذاری وزارتخانه تصمیــم گیری می 
کند ولی ایــن موضوع نباید باعــث تداوم روش 
های کســل کننده و تکراری ســالیان گذشته در 
مدارس باشــد و این شهرســتان ظرفیت بسیاری 
در اســتفاده و بکارگیــری از روش های نوین در 
کشــورهای پیشرفته را به صورت پایلوت داراست 
تــا دانش آمــوزان را از فضای خشــک تحمیلی 

برهاند. 
وی تاکید کرد: توزیــع امکانات و تجهیزات در 
مرکز اســتان و شهرستان ها باید باید متناسب و به 

دور از تبعیض باشــد و مردم این تفاوت امکانات و 
تجهیزات را حس نکنند. 

وی ســند تحول بنیادین در آموزش و پرورش 
را مــورد تائید رهبر معظم انقاب دانســت و ابراز 
داشــت: باید بخشی از مشــارکت های خیرین در 

راستای تحقق این موضوع هزینه شود.

بهار - خبرنگار سپهر غرب:
با خبرنگار  امام جمعه بهار در گفتگو 
ســپهر غرب گفت: خیرین پرچم داران 
عرصه تعلیم و تربیت هستند و کارهای 
خیر بر اســاس اعتقادات انسان صورت 
می گیرد و انســان هایــی که کار خیر 
از سوی  بر پاداش آنان  انجام می دهند 
خداوند افزوده می شود و مدرسه سازی 

صدقه جاریه و ذخیره اخروی است
حجت االســام والمســلمین حبیب اهلل 
حاتم نیا ضمــن تقدیر از خیرین مدرســه 
ســازبه ویژه برادران علــی گلی عنوان کرد: 
صدقه جاریه بودن مدرســه ســازی از آن 
جهت مطرح اســت که وقتی مدرســه ای 
احداث شــد تا مادامی که دانش آموزان در 
آن مدرسه تحصیل می کنند برای بانی این 

امر خیر حسنه منظور می شود.
وی افزود: همــان گونه که در قرآن کریم 
نیز ذکر شده، انسان باید اموال خود را در راه 
خیر صرف کند که ایــن مهم موجب خیر و 

برکت در زندگی انسان خواهد شد. 
وی حضور خیرین مدرســه ساز در جامعه 
را از برکات نظام مقدس جمهوری اســامی 
دانست و خاطرنشــان کرد: در بحث مدرسه 
ســازی نهضت بزرگی در کشــور رخ داده و 
خیریــن در توســعه تعلیــم و تربیت دانش 

آموزان نقش بسزایی ایفا نمودند. 
وی افزود: این حرکت نیک و انســانی یک 
نــوع ارزش، فرهنــگ و اعتبار به شــهر می 
بخشــد که برای مبارزه با جهــل و نادانی و 
تقویت بنیه علمــی فرزندان نیازمند حرکت 

وسیع در امر مدرسه سازی هستیم. 

حجت االســام حاتم نیا با بیان اینکه در 
طول تاریخ هرجا که مردم حضور داشــتند، 
اقدامات خوبی ماندگار شــد، افزود: ظرفیت 
عظیم خیرین زمینه ســاز افزایش زیرساخت 
هــای آموزشــی و بالطبع ارتقــای کیفیت 

آموزش در سطح جامعه است. 
وی اظهار داشــت: پس از ساخت مدرسه 
در راســتای بــاال بــردن کیفیــت آموزش 
بایــد تجهیزات تحصیــل در مناطق محروم 
شهرستان تامین شــود و این حوزه دیگری 

است که خیرین می توانند ورود پیدا کنند.
وی گفت: افراد زیادی هســتند که ثروت 
فراوانی دارند ولیکن هرگز توفیق و ســعادت 
استفاده از این ثروت را در راه خیر نیافته اند 
ســاخت مدرسه و ســهیم بودن در کار خیر 
حتی بقدر اندک ســعادتی ماندگار است که 

هرگــز از بین نخواهــد رفت و 
شــکر خدا بجای آوردن تنها از 
طریق بخشــش و انفــاق و کار 
خیر صورت می گیرد که خیرین 
شکرگذاری  این  توفیق  بحمداله 

را پیدا می کنند. 
وی بیان کــرد: کار خیران را 
نمی تــوان در گفتــار و با چند 

کلمه جبــران کرد چــرا که آنچــه در نزد 
خداوند ماندگار است بناهای خیری است که 

از طریق نیات خیر افراد ساخته می شود. 
وی با اشــاره به اینکه مشــارکت در امر 
مدرسه سازی توفیق الهی را می طلبد، اظهار 
داشت: توفیق خدمت به خلق خداوند نصیب 

هر کسی نمی  شود.
 وی افــزود: خداوند متعال بــه برخی از 

مومنان در دنیا مال و دارایی عنایت می کند 
و آنها نیز این اموال را در راه خدا در امور خیر 
مصرف می کنند و باعث جلب توجهات الهی 
به خود می شــوند. وی با بیــان اینکه عمل 
آدم ها بیانگــر اعتقادات و باور آن ها اســت، 
افزود: خدمت به هم نوع، توفیق بزرگی است 
و هیچ چیزی به اندازه این توفیق، انســان را 

راضی نمی کند. 

بهار - خبرنگار سپهر غرب:
خیرین مدرسه ســازی نقش عمده 
ای در ثبات و گسترش زیرساخت های 
قشر  در  آموزشی  و  اعتقادی  فرهنگی، 

عظیم آموزش و پرورش دارند. 
فرماندار شهرســتان بهار بــا قدردانی از 
فعالیت های ارزشــمند خیرین مدرسه ساز 
در گفتگــوی اختصاصی با خبرنگار ســپهر 
غرب گفت: کســانی که امروز بــا توجه به 
کمبود اعتبــارات دولتی در بخش آموزش و 
پرورش و کمبود فضاهای آموزشی در سطح 
شهرســتان بهار ورود پیدا مــی کنند و این 
فرهنگ نیکو را گســترش مــی دهند دلی 

دریایی و اراده ای مصمم دارند. 
احســان قنبری بــا بیان اینکــه یکی از 

بندهای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی، مشــارکت مردم در انجام 
فعالیت هاســت، گفت: اقدام خیرین مدرسه ســاز، مصداق بارز 

اجرای اقتصاد مقاومتی است. 
وی دلیل موفقیت در مجمع های خیرین را ســپردن امور به 
خــود مردم عنوان کرد و افزود: عمران و آبادانی کشــور، در گرو 
ایجاد عزم ملی، همدلی و بسترســازی پیرامون استفاده از نقش 

مردم در توسعه کشور است. 
وی گفــت: آموزش و پــرورش نهادی مقــدس و در حقیقت 
مدرســه انســان ســازی اســت، بنابراین همه باید تاش کنیم 
مشکات و کمبودهای این حوزه برطرف شود و این مهم نیازمند 
تاش و کوشش همه دســتگاههای اجرایی، خیرین و سایر افراد 

جامعه است. 
فرماندار شهرســتان بهار اضافه کــرد: امروز آموزش و پرورش 

برای حل کامل مشکات و کمبودهای 
خود نیازمند کمک خیرین و توانمندان 
اســت و بدون تردید کمک به آموزش 
و پرورش کمک به ترقی و پیشــرفت 

اسام و مسلمین است. 
وی ادامه داد: امروز خیرین با حس 
نوع دوســتی از وقت و دارایی و ثروت 
خود گذشــته و روی دانــش و دانایی 
ســرمایه گــذاری می کنیــد، آینده و 
استقال کشور را رقم می زنند و ایجاد 
فرصت آموزشــی برای فرزنــدان این 
توانایی  برای  باالترین فرصت  سرزمین 
دانش آموزان است و باید توجه داشت 
که تا رسیدن به نقطه مطلوب در بحث 
فضاهای آموزشــی فاصله داریم و  این 
شهرستان با توجه به اســتعداد و ظرفیت های فراوان، از خیرین 

مدرسه ساز در این شهرستان استقبال می کند. 
وی با بیان اینکه اقدامات خیرین مدرســه ساز همواره یکی 
از عوامل اصلی توســعه زیرســاخت های آموزش و پرورش بوده 
اســت، گفت: آموزش نیروی انســانی به عنوان فاکتور الزم در 
توســعه پایدار تنها از طریق مدرســه محقق می شــود و اقدام 
خیرین مدرسه ساز و مســئولین در کمک به آموزش و پرورش 
و تربیت دانش آموزان در واقع گام برداشــتن در مســیر اصاح 

جامعه است. 
وی ادامــه داد: مدیریت جهادی به عنــوان الگوی مدیریتی، 
برآمده از بطن انقاب اســامی اســت که مبتنــی بر ارزش ها و 
آرمان های ایرانی اســامی از یکسو و از ســوی دیگر در پیوند با 

علم و دانش روز است.

رهبر کبیر انقالب اسالمی، 
امام خمینی)ره(:

مومنین محترم 
مجازند از ثلث سهم 
مبارک امام)ع( برای 
مدرسه سازی کمک 

نمایند.

مقام معظم رهبری، حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی(:

تالش در راه 
مدرسه سازی خود 

جهادی مقدس است 
و مشارکت در 

مدرسه سازی از 
ماندگارترین کارهای 

نیک است.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی:
مومنین می توانند از یک سوم 

سهم امام برای حل مشکالت 
مدارس استفاده کنند. همانگونه 

که امام )قدس سره( مرقوم 
فرمودند مومنین می توانند 
از یک سوم سهم مبارک امام 

)ع( برای حل مشکالت مدارس 
آموزش و پرورش مخصوصا 
در مناطق محروم و باالخص 
در امر نمازخانه و کتابخانه 

صرف کنند.

حضرت آیت اهلل العظمی نوری همدانی: 
افراد متعهد و خیر اندیش هر 

قدر که می توانند در جهت بسط 
و گسترش فضاهای آموزشی 
و تربیتی اقدام مساعد به عمل 

بیاورند.
بجاست و مأجورند- جزاهم اهلل 
خیرا- و مجازند که یک ثلث از 
سهم مبارک امام)ع( را در این 

راه مصروف سازند.

مدرسه سازی از نگاه مراجع عظام تقلید

امام جمعه بهار :

مدرسه سازی صدقه جاریه و ذخیره اخروی است

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسالمی:

هوشمندسازی مدارس نیازمند کمک خیرین است

فرماندار بهار:

اقدام خیرین مدرسه ساز، مصداق بارز اجرای 
اقتصاد مقاومتی 

پیام مدیرکل نوسازی مدارس 
استان همدان به مناسبت 

افتتاح آموزشگاه خیری علی 
گلی شهرستان بهار

بسمه تعالی
ان الذین آمنوا و عملوالصالحات 

سیجعل لهم الرحمن وٌدا
)سوره مریم آیه 96(

کســانی کــه ایمــان آورده و کارهای 
شایســته کرده انــد بــه زودی ]خدای[ 
رحمان بــرای آنان محبتی ]در دلها[ قرار 

می دهد.
تاریخ پرطلیعه ایران اســامی همواره 
فرازهای ماندگاری از احداث و ســاختن 
بناهای عام المنفعه بویژه مدارس و مراکز 
آموزشی را بر پیکره ی خویش حک نموده 
است که توسط نیکوکاران و خیرخواهان و 
به تاســی از رهنمودهای بزرگان و عالمان 
دین و در مســیر کســب رضایت الهی بنا 
نهاده شــده اند. نیکی های ماندگاری که 
مدیــون تــاش و ایثار انســانهای بزرگ 
و ســخاوتمندی است که دســت کرم و 
بخشش را به سازندگی پیوند زده تا جای 
جای ایران اســامی مهد پرورش بزرگانی 

چون بوعلی و آیت اهلل بهاری ها باشد. 
به ویــژه در دوران انقاب شــکوهمند 
اسامی، استمرار حرکت های مردمی در 
قالب پرچمدارانی چون خیرین مدرسه ساز 
که با انتخاب آگاهانه و مســئوالنه خویش 
تجلــی بالندگی و شــکوفایی فرهنگی و 
علمی در نظام آموزش و پرورش کشــور 

گردیده اند. 
خیرین مدرسه ساز، دانش را ارج نهاده 
و با باورهای دینی و اعتقادات قلبی خویش 
و تعلق خاطر به همنوعان نسبت به ساخت 
مدارســی ایمن و مستحکم اقدام نموده و 
تاکنــون هزاران کاس درس در سراســر 
ایران عزیز، مصداق بارز حضور ایشــان در 
عرصه ی آموزش و پرورش کشــور است.

مردم متعهد و والیت مدار شهرستان بهار 
که از دیرباز سابقه ی نیکوکاری و اقدامات 
خیرخواهانه ایشــان، شناخته شده است، 
نیز همســو با خیرین مدرسه ساز استان 
همدان، در این شهرســتان بــا بنا نهادن 
بنای مقدس مدرســه، قداستی دو چندان 
را در کارنامــه ی نیکوکاری خویش ثبت 
نمــوده اند و همواره بــه کمک آموزش و 
پرورش شــتافته و با درک واقعی نیازها، 
کمک و حمایت مســتدام ایشان موجب 
شده اســت تا در شهرســتان بهار، بنای 
ماندگاری در قالب مدرسه، کانون فرهنگی 
و قرآنــی و پروژه های دیگر به نام خیرین 

مدرسه ساز مزین گردد.
بدیــن وســیله از عمل خداپســندانه 
ي خیرین مدرســه ســاز به ویژه خانواده 
محتــرم مرحوم حــاج رجبعلی علی گلی 
که در ساخت مدرسه؛ اهتمام ورزیده اند، 
تقدیر نمــوده و از درگاه حضرت احدیت 
پیشــگامي در عمل نیک، تــوام با عزت و 

عظمت و سربلندی مسألت دارم. 
همــت بلندتان را ارج نهاده و دســتان 
پرمهرتان را بــه گرمی برای کمک جهت 
تکمیل پروژه های نیمه تمام می فشاریم، 
در پناه یــزدان، توفیق رفیق راهتان باد و 

مستدام باشید.
فرزاد تیموری

مدیر کل نوسازی مدارس
 استان همدان

نام و نام ردیف
سمتخانوادگی

1
آقای حاج 

حسن
قاسملو

رئیس مجمع 
خیرین مدرسه ساز 

شهرستان بهار

نام و نام ردیف
سمتخانوادگی

2
آقای حاج 
اسماعیل 

یونسی

عضو مجمع خیرین 
مدرسه ساز 

شهرستان بهار

نام و نام ردیف
سمتخانوادگی

آقای سیف اله3
یونسی

عضو مجمع خیرین 
مدرسه ساز 

شهرستان بهار

نام و نام ردیف
سمتخانوادگی

آقای علی4
اوسط پوینده

عضو مجمع خیرین 
مدرسه ساز 

شهرستان بهار

نام و نام ردیف
سمتخانوادگی

5
خانم

ربابه پوینده 
وصال

رئیس مجمع  
خواهران 

شهرستان بهار

نام و نام ردیف
سمتخانوادگی

خانم6
آذر بنی اردالن

عضو مجمع خیرین 
مدرسه ساز 

شهرستان بهار

لیست اسامی اعضای مجمع خّیرین مدرسه ساز شهرستان بهار

مهنــدس اصغر علــی گلی از 
خّیریــن و فعــاالن در عرصه ي 
اقدام  ا ســت که  مدرسه ســازي 
خیرخواهانه و انســان  دوستانه ي 
مرحوم  مدرسه  ســاخت  ایشان، 

علی گلی را در شهر بهار است.
” نام و نــام خانوادگی خود را با 
مشــخصات کامل بیــان کنید؟ اصغر 
علــی گلــی متولد شهرســتان بهار و 

ساکن تهران
” آقای علی گلی، با چه انگیزه اي 
اقدام به ساخت مدرسه و پیشتازي در 
انســاني  این عرصه کردید؟ وظیفه ي 
و اخاقــي و انجــام تکلیــف بنده را 
مهیاي فعالیت در ایــن عرصه کرد و 
به نظرم حضــور در چنین عرصه هایي 
امري الزم براي هموطناِن برخوردار از 
نعمت هاي الهي ا ســت تــا در راه رفع 
نیازهای آموزشــی و ســاخت مدرسه 

گام بردارند.
” به عنوان کســی کــه خداوند 
توفیــق کار خیــر را به شــما عنایت 
فرمــود؛ فکر می کنیــد کار خیر چه 
تأثیراتــی در زندگی انســان دارد و از 
این کار چه حســی دارید؟ همیشــه 
دعای خیر مردم را پشــت ســر خود 
حس می کنم و اینکه خداوند عمر پر 
برکت به من ارزانی داشــته از ثمرات 

کار خیر میدانم.
” به نظر شــما حمایــت دولت 
مدرســه  فرهنگ  توســعه  در  چقدر 
ســازی موثر است ؟ من فکر می کنم 
دولــت وظایفی دارد کــه باید انجام 
بدهد ولی افرادی که ازدرآمد و ثروت 
توانند  می  برخوردار هســتند  باالیی 
به صورت صحیح و درســت استفاده 
کنند و به دولت در ســاخت مدارس 
و ارتقای علمی جامعه کمک کنند و 
اگر کسی که وضع مالی مناسبی دارد 
با خودش بگوید که هر چه دارم برای 
خودم است و مشکات و کمبودهای 
جامعه به من مربوط نیست اصا کار 
درســتی نیســت و به افراد ثروتمند 
پیشــنهاد می کنــم اگر مــی توانند 
مدرســه، بیمارســتان، درمانگاه و .... 
بسازند و یا به راه سازی، جاده سازی 
و هر موردی که بتواند تسهیاتی برای 
مناطــق محروم به وجود بیاورد کمک 
کنند که خدمت بزرگــی به جامعه و 

مردم خواهد بود.
” چه چیزی موجب شــد از بین 
کارهای خیر مدرسه سازی را انتخاب 
کنیــد؟ بین رشــد فرهنگــی جامعه 
و میــزان جرایم در هــر جامعه رابطه 
معکوس دارد یعنی در یک جامعه هر 
چه نرخ بیسوادی افزون تر باشد سطح 

آگاهی و شــعور و فرهنــگ اجتماعی 
پایین تر اســت و برای داشتن جامعه 
ای آرام و بــدور از ناهنجاری ها باید 
سطح سواد را باال ببریم و بنده نیز می 
خواستم در رســیدن جامعه به نقطه 

مطلوب سهمی داشته باشم.
” سخن آخر شما چیست؟ نقش 
خیریــن در پیشــرفت و تعالی جامعه 
بسیار مهم اســت. من از همه کسانی 
که می تواننــد کوچکترین کمکی به 
امر مدرسه سازی تقاضا می کنم خود 
در این عرصه وارد شــده و دیگران را 
نیز برای حضور در این مســیر ترغیب 
کننــد تا به آینده روشــن تــر ایران 

اسامی امیدوارتر باشیم.

گفتگو با مهندس اصغر علی گلی خیر مدرسه ساز: 

نقش خیرین در پیشرفت و تعالی جامعه بسیار مهم است
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وژیه شهرستان بـهار
آبان  1397   سال یازدهم  شماره 1324 

بهار - خبرنگار ســپهر غرب:گسترش 
های  شاخص  ارتقای  و  آموزشــی  عدالت 
توســعه  راســتای  در  پرورش  و  آموزش 
آمــوزش و پرورش با همــت بلند خیرین 

مدرسه ساز تحقق می یابد. 
مدیر آمــوزش و پرورش شهرســتان بهار با 
بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار سپهرغرب 
افزود: در دنیای پیشرفت و تکنولوژی، کشورهای 
پیشرفته و صنعتی بر حوزه آموزش تاکید دارند 
و فضاهای آموزشــی را گســترده و پرنشاط می 
کنند تا دانش آموزان و آینده ســازان رشد یابند 
چراکه بستر و زمینه توسعه پایدار، منابع انسانی 
اســت و اصوالً بخش آمــوزش و پرورش زمینه 

توسعه پایدار را فراهم می کند. 
یوســف ســعیدی اضافه کرد: بــا توجه به 
تنگناهایی که دولت در رابطه با مســائل مالی با 
آن مواجه است و پروژه های نیمه تمام بسیاری 
وجــود دارد، در صورت عدم کمــک خیرین با 

مشکات عدیده ای مواجه خواهیم بود.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهار گفت: 
محــوری ترین هدف در بخش عمران آموزش و 
پرورش تکمیل پروژه های نیمه تمام اســت که 
خیرین محترم باید یاری گر دولت در این زمینه 

باشند. 
یوسف سعیدی کار خیرین را بسیار ارزشمند 
دانست و گفت: خیرین شهرستان بهار فقط برای 
رضای خدا وارد عرصه شده اند و خیرات ماندگار 
رابــرای خود اندوخته و نام خود را جاودانه کرده 

اند. 
ســعیدی اعام کــرد: ســاخت 30 درصد از 
مدارس کشور به دست خیرین مدرسه ساز انجام 
می شود و خیرین مدرسه ساز از پیروزی انقاب 
تاکنون روزانه 7/5 کاس درس را احداث کرده 
اند و نزدیک به 76 درصد مدارس شهرستان بهار 
نیز پس از انقاب احداث شده اند و 19 درصد از 
مدارس با مشارکت بانوان خیر ساخته می شود. 
وی با بیان اینکه موفق ترین تشکیات مردمی 
در کشور خیرین مدرسه ساز هستند، گفت: 25 
هزار خیر مدرســه ســاز در کشور و نزدیک یک 
هزار خیر در شــهر بهار بدون کوچکترین چشم 
داشــتی و تنها برای رضای خدا وارد عرصه شده 
اند، خیران عزیزی که حتی حاضر نیســتند نام 
مبارکشان برده شود و بر روی پروژه ها گذاشته 

شود. 
ســعیدی اظهار داشــت: حدود 10 درصد از 
مدارس شهرستان بهار به صورت خیری ساخته 

شده است. 
وی به وضعیت فضاهای آموزشی اشاره کرد و 
گفت: وی تصریح کرد: از تعداد 116 آموزشــگاه 
شهرستان بهار، 96 آموزشگاه معادل 85 درصد 
پس از انقاب ســاخته شــده و از 32 مدرســه 
شــهری بهار و صالح آباد 8 مدرسه با 48 کاس 
درس فرسوده و تخریبی یا نیازمند مقاوم سازی 
اســت و از 84 مدرسه روستایی بهار و صالح آباد 
10 مدرسه نیازمند تخریب، بازسازی و یا مقاوم 
سازی اســت. وی اظهار داشت: از سال 93 همه 
پروژه های نیمه تمام تعیین تکلیف شده و تنها 
پروژه استخر دانش آموزی شهرستان بهار راکد 
اســت. وی اعام کرد: خوابگاه شبانه روزی امام 
رضا )ع( حســن قشــاق، کانون فرهنگی گنج 
تپه، مدارس شهید ســلیمانی، عصمت آبرومند، 
مریــم بهادربیگ، مقــاوم ســازی نورآباد، آب 
باریک، دبیرســتان امام حسین آبرومند، احداث 

آباد  اکبر  یک کاســه 
اهلل  آیت  هنرســتان  و 
ســرانجام  به  بهــاری 
پــروژه   5 و  رســیده 
خیری شامل آموزشگاه 
زنــده یاد علــی گلی، 
پروژه زنــده یاد آرمین 
زاغــه، 6  شــریفی در 
محل  از  پرلوک  کاسه 
طرح برکت، 12 کاسه 
بهار  فرهنگیان  شهرک 
اداری  ســاختمان  و 
مدیریــت آموزش و پرورش بهــار از پروژه های 
جدید شهرســتان بهار است که حول و قوه الهی 

در طی دو سال گذشته شروع شده است.
وی ســرانه فضای آموزشــی را در شهرستان 
بهــار 5 متر مربع عنوان کــرد و گفت: نیم متر 
نماز خانه، 40 ســانتی متر آزمایشگاه و نیم متر 
فضای مسقف ورزشــی سرانه هر دانش آموز در 
شهرســتان بهار اســت که فضای مکفی نیست. 
مدیر آموزش و پرورش بهار گفت: اولویت اصلی 
نوســازی مدارس و آموزش و پــرورش تکمیل 

پروژه های نیمه تمام است .

وی خواســتار تسریع در روند ساخت مدرسه 
12 کاسه شــهرک فرهنگیان بهار شد و گفت: 
در حال حاضر در شهرک فرهنگیان بهار مشکل 
فضای آموزشــی وجود دارد و تعــداد 646 نفر 
معادل 27 درصد جمعیــت دانش آموزی دوره 
ابتدایی شــهر بهار در یک مدرســه با تراکم 38 
نفره در هر کاس تحصیل می کنند که مشکات 
بســیاری به بار آورده اســت و با افزایش ساالنه 
100 پروژه خودمالکی در شهرک فرهنگیان در 
سالهای آینده مشکات بیشــتر خواهد شد که 
باید تمهیدات الزم در این زمینه اندیشیده شود 
و شــهرک فرهنگیان بهار نیازمند احداث 2 باب 

فضای آموزشی اســت که با کمک شهرداری و 
شــورای اســامی شــهر بهار پروژه 12 کاسه 
شــهرک فرهنگیان بهار در زمینی به مســاحت 
2650 متر مربع با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 
هفتصد میلیون تومان از محل طرح برکت کلنگ 
زنی شــده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است 
که امیدواریم تا سال آینده به بهره برداری برسد.
ســعیدی با اشاره به شــروع پروژه ساختمان 
اداری آموزش و پرورش بهار گفت: این پروژه در 
زمینی به مساحت 1200 متر مربع در 3 طبقه از 
محل مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان بهار 
آغاز شده است که امیدواریم با جدیت و سرعت 
ادامه یابد و در سال آینده مبلغی از طریق کمیته 
برنامه ریزی شهرســتان ویا اعتبارات ملی برای 
تکمیل این پروژه در نظر گرفته شــود تا فضای 
آموزشــی که هم اکنون به عنوان اداره استفاده 
می شود، آزاد شود و دانش آموزان بتوانند از این 

مکان استفاده کنند.
وی ادامــه داد: همچنین احداث آموزشــگاه 
معلم صالح آباد، تخریب و بازسازی مدرسه صدر 
صالح آباد و احداث مدرســه 4 کاسه خوشاب و 

وهنان، از اولویت های شهرستان بهار است.
در ادامــه وی از اجرای طرح نماد در مدارس 

شهرســتان بهــار خبــر داد و گفــت:  مدارس 
شهرســتان به عنوان پایلــوت در  اجرای طرح 
ملی نماد )نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان( 
در سال تحصیلی 98-97 معرفی شده است که 
بــا توجه به ظرفیت و پتانســیل موجود در این 
شهرستان این طرح بعنوان پایلوت استان همدان 
در شهرســتان بهار اجرا خواهد شد و طرح نماد 
یک فعالیت جمعی موثر برای پیشــبرد اهداف 
پیشگیرانه اســت که در صورت اجرای مطلوب 

نتایج پایداری خواهد داشت. 
یوســف ســعیدی با بیان اهمیت پیشگیری 
از آســیب های اجتماعی بعنــوان یکی از موانع 

توســعه کشــورها ابراز امیدواری کرد با اجرای 
مطلوب طرح های پیشــگیرانه شاهد شکوفایی 
استعدادهای دانش آموزان و خانواده ها باشیم.  

وی در ادامــه در خصــوص دانــش آموزان 
برخوردار از این طرح تصریح کرد: باید غربالگری 
و شناســایی دانش آموزان مستعد آسیب های 
اجتماعــی و دارای رفتارهــای پرخطر از طریق 
سیستم شناسایی و تحت مداخات روانشناختی 

و حمایتهای مددکاری قرار گیرند.
یوســف ســعیدی از دایر کردن میز خدمت 
در مدیریــت آموزش و پرورش شهرســتان بهار 
خبــر داد و گفت: آموزش و پــرورش بزرگترین 
دســتگاه شهرستان بهار اســت و بیشترین نیرو 
در ایــن مدیریــت فعالیت می کننــد که باید 
کارکنان اداری با حضور مســتمر در میز خدمت 
در کمترین زمان بیشترین پاسخگویی را داشته 
باشــند که در این راستا اقدامات عملی مناسبی 

صورت گرفته است. 
یوسف سعیدی افزود: به منظور ارائه خدمات 
بــه موقع، ســریع و آســان به اربــاب رجوع و 
همچنیــن ارتقای رضایت منــدی آنان، کاهش 
هزینه ها، صرفه جویی در وقت، شــتاب در ارائه 
خدمــات و ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمت به 

مردم میز خدمت در محــل مدیریت آموزش و 
پرورش دایر شده است.

وی از توزیع 60 بســته لوازم التحریر هر یک 
به ارزش 50 هزار تومــان به افراد بی بضاعت با 
کمک یکی از خیرین شهرســتان بهار خبر داد 
و گفت: حمایت مــادی و معنوی دانش آموزان 
مستعد کم بضاعت در دستور کار قرار دارد که از 
خیرین بزرگوار خواهشمندیم در این عرصه نیز 
وارد شوند و دانش آموزان مستعدی را که برای 
ادامه تحصیل خود و رســیدن به مدارج باالتر با 
مشکل مواجه هستند شناسایی کرده و به عنوان 
همراهی قابل اعتماد تــا پایان دوره تحصیلی و 

ورود به بازار کار در کنارشان باشد. 
وی با اشاره به انتخابات انجمن اولیا و مربیان 
در مدارس شهرستان بهار بر تعامل انجمن اولیا 
و مربیان با سیستم آموزش و پرورش تاکید کرد 
و گفــت: آموزش و پرورش بــه عنوان یک نماد 
اجتماعی اســت و مدارس بعنوان مرکز تعلیم و 
تربیــت در خدمت جامعه اســت که برای انجام 
صحیح رســالت خود و برخــورداری از حمایت 
اجتمــاع ملزم به برقراری رابطــه موثر با جامعه 
می باشد از اینرو رابطه مدرسه و اجتماع فرایند 
تعاملی و مداوم است و چنان که شکل مشارکت 
آگاهانــه را به خــود بگیرد باعث اثر بخشــی و 
کارایی بیشــتر مدارس می شــود و این انجمن 
ها باید تعامل مطلوبی با مدارس داشــته باشند 
تا بتوانیم خروجی های مطلوبی از این سیســتم 

داشته باشیم.
وی برنامــه محــوری را یکــی از اصول کار 
مدیــران عنوان کرد و اظهار داشــت: مدیر باید 
با نظارت بر حــوزه کاری خــود، قانون مداری 
را رعایــت کرده و در راســتای تعلیم و تربیت و 

پویایی آن گام بردارد. 
ســعیدی تدوین برنامه ساالنه توسط مدیران 
را بســیار مهم و ضروری توصیــف کرد و گفت: 

مدیران مدارس باید برای آینده خود چشم انداز 
روشنی داشته باشند تا تحقق اهداف خود را در 
پایان برنامه تدوین شده مشاهده کنند. سعیدی 
با اشــاره به لزوم تعیین نقشــه راه آموزشــی و 
پرورشــی از مدیران خواســت تمام برنامه های 
خود را در راستای تحقق رهنمودهای امام راحل، 
منویات مقام معظم رهبری و اسناد باالدستی به 
ویژه ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش در 

برنامه ششم توسعه تدوین و طراحی کنند. 
وی کل دانش آموزان استان همدان طی سال 
تحصیلــی 98-97 را 296 هزار و 16 نفر اعام 
کرد و گفت: در ســالتحصیلی 98-97 جمعیت 

دانش آموزی در شهرستان بهار تعداد 12 هزار و 
236 نفر معادل 4 درصد جمعیت دانش آموزی 
استان است که در 125 آموزشگاه و 546 کاس 

درس مشغول تحصیل هستند. 
یوســف ســعیدی ضمن تقدیر و تشــکر از 
خانواده زنــده یاد حاج رجبعلــی علی گلی در 
احداث این مدرســه و تقدیر و تشــکر از ســایر 
خیرین شهرســتان که در حال تکمیل مدارس 
دیگر هســتند؛ گفت: سیاســت مجمع خیرین 
مدرسه ساز شهرســتان بهار تکمیل پروژه های 
نیمه تمام است که امیدواریم با مشارکت خیرین 
شهرســتان و بهاری هــای های مقیــم خارج 
شهرســتان، بتوانیم با کمک خیرین عزیز پروژه 
های نیمه تمام را تکمیل و تحویل دانش آموزان 

منطقه بدهیم.
یوسف سعیدی اعام کرد: آموزشگاه 6 کاسه 
خیری مرحوم حاج رجبعلی علی گلی با رعایت 
آخرین استانداردهای آموزشی و فنی در زمینی 
به مســاحت 2118 متر مربع و زیر بنای 1000 
متر مربــع در 2 طبقه، 15 اطاق و 3 باب مغازه 
تجاری بــا اعتبار یک میلیــارد و 200 میلیون 
تومان توســط فرزندان آن مرحوم احداث و در 
اختیــار آموزش و پرورش شهرســتان بهار قرار 
گرفته است و 200 دانش آموز در شهرستان بهار 
با افتتاح این مدرســه خیری از فضای آموزشی 

استاندارد بهره مند می شوند.
وی ادامه داد: آموزشگاه خیری زنده یاد حاج 
رجبعلی علی گلی تنها آموزشگاه شهرستان بهار 
است که دارای فضای تجاری می باشدو بر اساس 
بند ه تبصره 9 قانون بودجه ســال 96 به دنبال 

ایجاد فضای تجاری در مدارس هستیم.
وی در ادامه به اقدامات انجام شده از ابتدای 
ســالجاری تاکنون اشاره کرد و گفت: کسب 35 
رتبه اول و برتر کشوری و استانی در زمینه های 
گوناگــون از فعالیتهای این مدیریت در ســطح 
شهرستان بهار بوده است که می توان به کسب 
رتبه عالی پروژه مهر برای پنجمین سال متوالی، 
کسب رتبه ممتاز شورای آموزش و پرورش برای 
چهارمین ســال متوالی، کسب رتبه اول شورای 
معاونین، کســب رتبه دوم کشــوری جشنواره 
نوجوان سالم در رشته ایده پردازی، کسب رتبه 
اول بهداشت و سامت استان، کسب 14 عنوان 
اولی، 5 عنــوان دومی و 11 عنوان ســومی در 
جشنواره نوجوان سالم توســط دانش آموزان و 

فرهنگیان اشاره کرد.
وی کســب رتبه برتر اســتان توسط معاونت 
پرورشــی و تربیت بدنی مدیریت، کســب رتبه 
سوم آســیب های اجتماعی، کســب 27 رتبه 
برتر استانی در حوزه قرآن، عترت و نماز، کسب 
رتبه اول اســتان در پرســش مهر، کســب 10 
رتبه اســتانی و یک رتبه کشــوری در مسابقات 
فرهنگی - هنری، کسب رتبه ممتاز برنامه تعالی 
مدیریت، کســب رتبه دوم درس پژوهی، کسب 
رتبه دوم فعالیتهای آزمایشــگاهی و دست سازه 
های دانش آموزی در جشنواره نوجوان خوارزمی 
و کســب رتبه برترامتحانات نهایی پایه سوم در 
بین شهرســتان ها و مناطق را از دیگر موفقیت 

ها دانست.
برتر  رتبــه  وی خاطرنشــان کرد: کســب 
روابــط عمومــی مدیریت در ســطح اســتان 
-کســب رتبه برتر گزینش مدیریت در سطح 
برتربهداشت مدیریت در  استان، کســب رتبه 
سطح استان -کســب رتبه های اول در طرح 
جابر بن حیان، مســابقات آزمایشگاهی و ثبت 
نام دانش آموزان و کســب رتبــه های دوم و 
ســوم در بین هنرســتان های فنــی و حرفه 
الکترونیکی درس  تولید محتوای  اســتان،  ای 
ریاضی، طراحی سوال درس ریاضی، جشنواره 
فرایند آموزش جشــنواره تدریس  نوآوری در 
معکوس درس علوم تجربی و طراحی سواالت 
اســتاندارد نیز از موفقیتهای مدیریت آموزش 
و پرورش شهرستان بهار بوده که این موفقیت 
ها با تاش و کوشــش کلیه عوامل به دســت 

آمده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهار خبرداد:

آموزشگاه 6 کالسه خیری مرحوم حاج رجبعلی علی گلی شهر بهار امروز افتتاح می شود



روزنامه صبح غرب کشور سپهر غرب

صاحب امتیاز و مدیرمسؤول: سید حسن قشمي
دبیر ویژه نامه : زهرا طالبی

صفحه آرا: فاطمه قاسمی
تلفن : 38272923- 081

Email: sepehrgharb.news@gmail.com 
سامانه پیام کوتاه:  30001818191976

گفتگویی خودمانی با دکتر علی اکبر علی گلی خیر مدرسه ساز بهاری:

مدرسه سازي خّیرین، نماد پیوند مردم و دولت است
دکتر علی اکبر علی گلی خیر مدرسه 
سال  اینکه  وجود  با  که  اســت  سازی 
حب  است،  دور  زادگاهش  از  هاســت 
پدر موجب  به وصایای  و عمل  به وطن 
شــد تا در کار نیک مدرسه سازی در 

شهرستان بهار مشارکت نماید.
” نــام و نام خانوادگــی خود را با 
مشــخصات کامل بیــان کنید؟ علی 
بهار و  اکبر علی گلی متولد شهرستان 

ساکن تهران
” آقای علــی گلی، به عنوان اولین 
سوال تعریف شما از کار خیر و خیرین 
چیســت؟ به طورکلی؛ نیکوکاري و اعمال 
نیکوکارانــه در عرف بــه اعمالي اطاق مي 
شــود که در راه کمک و خیر خواهي براي 
جامعه و رفع نیازها و مشــکات اقشــار بي 
بضاعت در جهت گســترش رفــاه عمومي 
انجام می شــود که البته انگیــزه الهی آنرا 
نباید نادیده گرفت و نیکوکاري و بخشــش 
مال و احسان آن خود تبلور بسیار بزرگي از 
شــکوفایي ادراک انسان برای کمک و یاري 
رساندن به همنوعان محتاج و درمانده گان 

در عرصه زندگي است. 
” هدف شــما از انجــام کار خیر 
چیست؟ مهمترین و بزرگترین هدفم این 
اســت که بتوانم برای پــدر و مادرم باقیات 

و صالحــات بگذارم زیرا برای فرزندانشــان 
از جمله خودم، زحمات زیادی کشــیدند و 
پدرم ســه اصل را به فرزندان وصیت کرده 
که شامِل زندگی سالم در سایه بندگی خدا، 
کسب روزی حال که مساوی با جهاد است 
و خدمــت به مردم که بــه تعبیر بزرگان از 

عبادت هم واالتر شمرده شده است. 
” به عنوان کسی که خداوند توفیق 
کار خیر را به شــما عنایت فرمود؛ فکر 
می کنیــد کار خیر چــه تأثیراتی در 
کار چه  این  از  و  انســان دارد  زندگی 
اثرات  امور خیریــه  کَا  حســی دارید؟ 
فراوانــي دارد کــه می توان به اســتقرار و 
برقراري روابط انســاني، آســایش خاطر و 
نوعی ســبکی دروني بــرای نیکوکار و خیر 
اســت اشــاره کرد و توجه جامعه نسبت به 
مستمندان واقعي از جمله آثار اجتماعی آن 
است اما مهمترین این آثار آن است که خیر 
از دوســتي رزاق و خالق یکتا همواره غرق 

لذت و شادي مي گردد.
درخصوص  اقدامی  تاکنون چــه   ”
مدرس ســازی داشته اید و مشخصات 
مدرســه را بیان کنید؟ این اولین تجربه 
اینجانب در مدرسه سازی است که امیدوارم 

استمرار داشته باشد.
” چــه چیزی موجب شــد از بین 

انتخاب  را  سازی  مدرسه  خیر  کارهای 
کنید؟ بنا به ســفارش پدرم در زادگاه خود 
و دیار عالم ربانی آیت اهلل بهاری این افتخار 
نصیب اینجانب شــد که این اقدام خیر آغاز 
شود. داشتن مدرسه ای مناسب حق آینده 
سازان این مرز و بوم اســت و آینده کشور 
باید به دســت افرادی با فرهنگ و تحصیل 
کرده اداره شــود و ایجاد مدرســه مناسب 
باعث می شــود تا در آینده نیاز کشــور به 
بیگانگان کم شــود، همچنیــن هیچ کاری 
برتر از مدرسه سازی نیست، مدرسه سازی 
عبادتی بزرگ و فرهنگی اســت که سال ها 
اجــر آن باقی خواهد ماند و بزرگترین تاثیر 

این کار خیر سامتی و آرامش است.
” به نظر شــما تعالیــم و تأکیدات 
مذهبی چقدر در ترویج امور خیر موثر 
اســت؟در ایران امور خیریه ریشه عمیقی 
در اعتقادات دیني و باورهاي مذهبي مردم 
دارد و شــکی نیســت که امور خیر توسط 
افراد با انگیزه هــاي دیني عمیق انجام مي 
پذیــرد و من هم که در خانواده ای مذهبی 
بزرگ شــده ام همواره موالیمان علی )علیه 
الســام و توجه ویژه اش بــه محرومان را 

الگوی خود قرار داده ام .
” چرا شــما در امور خیر بیشــتر 
مدرسه ســازی را در دستور کار خود 

فرزانه  رهبر  همچنانکــه  ؟  اید  داده  قرار 
و معظم انقاب فرمودنــد که تاش در راه 
مدرسه سازي، خود جهادي مقدس است و 
مشــارکت در مدرسه سازي از ماندگارترین 
کارهاي نیک اســت من هم معتقدم ریشه 
کنــی فقر علمی و فرهنگــی امروز جهادی 
مقدس اســت. من هــم برهمین اســاس 
مدرســه ســازی را به عنــوان یک حرکت 
مقدس فرهنگی در دستور کارم قرار دادم و 
به حمدالهی جریان خیرین مدرسه ساز که 
من هم عضو کوچکی از آن هستم خروشان 
تر از پیش مسیر سیرآب کردن هر نقطه اي 
دور و نزدیک از خاک مطهر ایران اســامي 
را مــي پیماید تا دیگر هیــج کجا ما با بی 
سوادی که ریشــه بسیاری از عقب ماندگی 

هاست مواجه نباشیم.
” به نظر شما حمایت دولت چقدر در 
توسعه فرهنگ مدرسه سازی موثر است ؟ 
مدرسه سازي خّیرین، نماد پیوند مردم و دولت 

است و باید هرچه بیشتر آنرا تقویت کرد.
را  مدرســه سازی  آینده  در  آیا   ”
ادامه می دهید و چه توصیه ای در این 
خصوص به دیگــران دارید؟ خدمت در 
این راه برای من افتخاری اســت و اشخاص 
در ساخت مدرسه می توانند حتی با کمک 
هزینه یک آجر شــرکت کنند،چون وقتی به 

این ســمت بیایند لذت کار را چشیده و در 
ادامه آن مصمم می شــوند و خیرین نه تنها 
در ساخت مدرســه می توانند حضور داشته 
باشــند بلکه در تجهیز مــدارس به امکانات 
آموزشی می توانند دخیل باشند زیرا داشتن 
تمامی امکانات و تجهیزات در هرمدرسه ای 

حق تمامی دانش آموزان است.
دارند  مالی  توانایی  که  به کسانی   ”
اما قدم خیری بر نمی دارند چه صحبتی 
دارید؟ واقعــا نمی دانم چه فکری می کنند 
همیشــه برایم جای سئوال است. ما یک بار 
به دنیا می آییم یک بار هم از دنیا می رویم. 
وقتــی به دنیــا می آییم به مــا نعمتی عطا 
می شــود امــا از آنچه به مــا می دهند چه 
میــزان در اختیار دیگــران می گذاریم؟ هر 
چیزی در دنیا خمــس و زکاتی دارد حتی 
علــم، به اعتقاد مــن هر قدمی که انســان 
بــر دارد. خدا چندین برابــرش را به او باز 
می گرداند. در قرآن هم آمده اســت از مال، 
جان، فرزند و... باید بخشــید و در راه خدا 
جهاد کرد. جهاد اکبر، مبارزه با نفس است. 
هر چه داشته باشــیم باید بگذاریم و برویم 

چه فقیر چه غنی، فرقی نمی کند.
” تاثیــر کار خیر در زندگی آن چه 
بوده است؟ همیشــه دعــای خیر مردم را 
پشت سر خود حس می کنم و اینکه خداوند 

عمر پر برکت به من ارزانی داشته از ثمرات 
کار خیر می دانم.

” چه حســی از انجام عمل خیر به 
شما دســت می دهد؟ همیشه خنده یک 
لحظه  بــرای من شــیرین ترین  دانش آموز 
است از موفقیت های دانش آموزان بی نهایت 

خرسند می شوم. 
” یکــی از آرزوهای بزرگ شــما 
چیســت؟ آرزویم این اســت که اگر خدا 
از خزانــه غیبــش به من چیــزی عطا کرد 
آن را در اختیــار خــودش بگذارم و آرزوی 
همیشــگی ام این اســت که ایران همیشه 

بهترین ها را داشته باشد.
امیدوارم  ” سخن آخر شما چیست؟ 
خداوند به تمام کســاني که در راه اطاعت 
خالق و خدمت به مخلوق مي کوشند اجر و 

پاداش دنیایي و اخروي عطا فرماید.

شهر آنجاست هک حاج شیخ محمد بهاري 

رد آن آرمیده است
جمعی از اهالیآیت اهلل نائینی

سپهرغرب: خبرنگار   - بهار 
 همه مردم جامعه نســبت به یکدیگر 
مسئول هســتند و نباید از هیچ اقدامی 

کنند. دریغ  یکدیگر  یه  کمک  برای 
رئیــس مجمــع خیریــن مدرســه ســاز 
شهرســتان بهار گفت: داشــتن شوق و انگیزه 
بــرای خدمت به جامعه ویژگی اســت که در 
هر فردی وجود ندارد لــذا افراد نیکوکار باید 
قــدر جایگاه خود را بداننــد و در اعتای آن 

باشند.  کوشا 
ینکه  ا بــر  تاکید  قاســملو ضمن  حســن 
امر مدرســه  به  نیکــوکار  توجــه خیریــن 
صحیــح  شــناخت  نشــان دهنده   ســازی 
ز اهمیــت تعلیــم و تربیت آینده  جامعــه ا
ســازان این ســرزمین اســت، اظهار کرد: 
خوشــبختانه مجمع خیرین مدرســه ســاز 
آگاه سازی  با  کرده  بهار تاش  شهرســتان 
جامعــه گامــی بلنــد در راســتای تعمیق 
شــناخت و اهمیــت توجه به امر مدرســه 

رد.  بردا سازی 
وی با بیان اینکــه افراد متمکن زیادی در 
شهرســتان وجود دارد که در صورتیکه افراد 
صاحب نفوذ و دارای ســرمایه در امر مدرسه 

از مشــکات  بســیاری  یابند  ســازی حضور 
از بیــن خواهــد رفــت و فضاهای آموزشــی 
شهرســتان بهبود می یاید و بدون مشــارکت 
مردم در توســعه و تجهیز مــدارس، کیفیت 

شد.  نخواهد  میسر  آموزشی 

بهار  خبرنگار سپهر غرب: 
سرعت توســعه جوامع به نقش و جایگاه 
زنان آن جامعه بستگی دارد چرا که زنان نقش 

بسیار مهمی در تربیت افراد جامعه دارند. 
رئیس مجمــع خیرین بانوان مدرســه ســاز 
شهرستان بهار در گفتگو با خبرنگار ما، ورود زنان 
به عرصه های خیری به ویژه مدرسه سازی را الزم 
برشــمرد و بیان کرد: حضور زنان می تواند منشا 

خیر و برکات بسیار ارزشمند و اثربخش باشد. 
ربابه پوینده وصال این نــوع از حضور زنان را 
از این جهت که اموالشــان را ســخاوتمندانه در 
راه خدمت و کمک به هم نوعانشــان می بخشند 
ارزشــمند توصیف کرد و از آنان به عنوان الگو و 
مشوق سایرین و متولیان اصلی فرهنگ نام برد. 

وی بانوان شــماری از خیرین شهرستان بهار 
را تشــکیل مــی دهند و نقش بانوان در توســعه 
فرهنگ مدرســه ســازی و نیکوکاری انکارناپذیر 
اســت و بانــوان می تواننــد در راســتای ترویج 
فرهنگ خیرخواهــی برای مردم خصوصاً نســل 

جوان تاثیرگذار باشند.
وی اضافــه کرد: اگر بانوان توان مالی داشــته 
باشــند و به درستی توجیه شــوند، از لحاظ مالی 
می توانند در امور و کارهای خیر مشــارکت کنند 

و به بهترین شکل هزینه کرده و در مدرسه سازی 
سهیم باشند. 

وی از مردم خواست هرکس به اندازه توان خود 
به مدرسه سازی کمک کند تا بی سوادی ریشه کن 
شــود و اثرات و خیر و برکت مدرسه سازی را در 

زندگی مشاهده کنند.

بهار - خبرنگار سپهر غرب: استفاده 
از ظرفیت خیریــن به عنوان راهبردی 
برای غلبه به مشــکالت تبدیل شده و 
به توسعه کشور  برای رسیدن  راهکاری 

است. 
و  آموزش  مدیریــت  آموزشــی  معــاون 
پرورش شهرســتان بهار استفاده از ظرفیت 
خیریــن را بــه عنوان راهبــردی برای حل 
مشکات و راهکاری برای رسیدن به توسعه 

برشمرد.  کشور 
زهرا شــعبانی اضافه کرد: توســعه پایدار 
تنها با رشــد آموزش و پرورش میسر است 
و بــه ایــن دلیــل خیرین خود به ســمت 
اقدامــات خیر در حوزه آمــوزش و پرورش 

روی آوردند. 
وی افزود: در کشــورهای پیشرفته هم به 
این نتیجه رسیده اند که باید نظام آموزشی 
مناسبی داشته باشــند تا به توسعه سیاسی 

کنند.  پیدا  اقتصادی دست  و 
تصریح کرد: وی 

اجتماعی  افزایش ســرمایه هــای  برای   
باید به آموزش و پروش توجه ویژه داشــت 
و غفلت پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد 

باوجود مدارس  اینکه  بیان  با  داشت.شعبانی 
مجهز و مناســب، انگیزه تحصیل نیز افزایش 
می یابد، گفت: مردم ما در هر جا احســاس 
نیــاز کنند وارد شــده و در حوزه مدرســه 
ســازی نیز روز به روز حضــور پررنگ تری 

دارند. 

خبرنگارســپهر   - بهــار 
توســعه  معــاون  غــرب: 
پشــتیبانی  و  مدیریــت 
شهرستان  پرورش  و  آموزش 
مدرســه  خیرین  گفت:  بهار 
ســاز الگویی بــرای عدالت 
پیشرفت  و  توسعه  آموزشی، 

هستند.   کشور  در 
ســپهر  خبرنگار  گــزارش  به 
پاکدل  امیــر منصــوری  غــرب 
اظهــار کرد: آمــوزش و پرورش 
از حضور و همراهی خیرین  باید 
راه  در  استثنایی  فرصت  یک  که 
کمک به تعلیم و تربیت هســتند 

کند.  استفاده 
وی بــا بیــان اینکــه خیرین 
مدرســه ساز با ســاخت مدرسه 
در مناطــق محــروم بــه یــک 

بزرگ در جامعــه عمل می کنند،  معروف 
افــزود: در قرآن کریــم در بیش از 550 
آیــه ســفارش و تاکیــد به طلــب علم، 
فراگیــری دانش و توســعه آن در جامعه 
شــده که این خود بیانگر اهمیت علم در 

است.  اسام 
وی با بیان اینکه تولید علم در کشــور 
قله های  رشد چشمگیر داشــته و هر روز 

بلنــد علم و دانــش در این کشــور فتح 
می شــود، گفت: بســیاری از دانشمندان، 
نخبــگان و مســئولین کشــور تحصیات 
خود را در مدارس خیرساز انجام داده اند 
و بــه جایگاه هــای باال رســیده اند و این 
افتخاری بزرگ برای خیران مدرســه ساز 

است. 
منصــوری پاکدل با اشــاره بــه اینکه 
آموزش و پرورش ســنگ بناي توســعه و 

اظهار  است،  کشور  پیشرفت 
بدون  جامعه ای  هیــچ  کرد: 
به  نمی تواند  علمی  توســعه 
توســعه پایدار کــه متضمن 
فــردی،  اجتماعــی،  رفــاه 
ســعادت، خوشبختی، عزت، 
استقال  و  اقتدار  سربلندی، 

کند.  پیدا  دست  است، 
وی کار خیریــن را نوعی 
مدیریــت جهادی برشــمرد 
و گفــت: بایــد از خیریــن 
کار  زیــرا  شــود  حمایــت 
یعنی  ســاز  مدرسه  خیرین 
مورد  که  جهــادی  مدیریت 
تاییــد مقام معظــم رهبری 
اذعان داشــت:  اســت. وی 
مــا از تمــام خیرین دعوت 
و  آبادانی  برای  که  می کنیم 
پیشــرفت این شهرستان همت کرده و در 

شوند. پیشقدم  خیر  امر  این 
وی با بیان اینکه دولت برای ســاخت، 
خوبی  اقدامات  مدارس  تجهیز  و  توســعه 
انجــام می دهد، افزود: دولت نگاه ویژه ای 
به توســعه فضاهــای آموزشــی دارد اما 
بدون حمایــت خیران در این مســیر به 

توفیقات بزرگ دســت پیدا نمی کند.

غرب: سپهر  خبرنگار   - بهار 
معــاون پرورشــی و تربیت 
بدنــی مدیریــت آمــوزش و 
در  بهار  شهرســتان  پــرورش 
با خبرنگار ســپهر غرب  گفتگو 
آموزش،  امر  اهمیت  به  اشاره  با 
دانش  مبنای  بر  را  توسعه کشور 

دانست.  تکنولوژی  و 
بــا تاکید بر لزوم ایمن ســازی 
گفت:  نیازمنــد،  مــدارس  تمــام 
آموزشــی  فضاهای  ز  ا برخورداری 
تمــام  در  اســتاندارد  و  یمــن  ا
حق  روســتایی  و  شــهری  مناطق 
بدیهی دانش آموزان کشــور است 
پاســخگوی  دولتی  اعتبارات  کــه 
مدرســه  خیرین  و  نیســت  نیــاز 
رد  ســاز باید به صورت جهادی وا

شوند.  کار 
بــه حوزه مدرســه  ورود خیریــن  وی 
ســازی را یک الگو مناســب برای دستگاه 
اجرایــی عنــوان کــرد و ادامــه داد: کار 
خیرین مدرسه ســاز بســیار ارزشمند است 

و نخســتین خصیصه و مزیت خیرین نیت 
و اخاص آن ها در امر مدرسه ســازی است 
چراکه کار خیرین در نــزد خداوند متعال 

از اجر و پاداش عظیمی برخوردار اســت. 
وی با اشاره به ساخت و تجهیز مدارس 

در روســتاها و مناطــق محروم 
قبل  ســال های  در  کــرد:  بیان 
از انقــاب و اوایــل انقاب در 
کمتر روســتایی و یا دهســتانی 
مدرســه برای دانش آموز وجود 
داشته باشــد اما اکنون به لطف 
نظام مقدس جمهوری اســامی 
ایران و کمک خیرین در تمامی 
و  دارد  وجود  مدرســه  روستاها 
به  اســامی  ایــران  فرزنــدان 
راحتــی می توانند ادامه تحصیل 

. کنند
کرد:  خاطرنشــان  ســعادتی 
معلمی  رســالت  درســت  انجام 
جذاب  مناسب،  فضاهای  مرهون 
و بانشــاط برای رشــد و تعالی 
ایران  عزیزمان  میهــن  فرزندان 
اســت و همچنین خیرین عاوه 
بر حمایت از فعالیت های ســخت افزاری، 
افزاری و تقویــت فعالیت های  از نظر نرم 
آموزشی و تربیتی دانش آموزان نیز کمک 

. کنند

رئیس مجمع خیرین بانوان مدرسه ساز شهرستان بهار:

نقش بانوان در توسعه فرهنگ مدرسه سازی 
انکارناپذیر است

معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهار:

توسعه پایدار فقط با رشد آموزش و 
پرورش میسر است

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان بهار:

ضرورت تبیین رسالت و اهمیت امر مدرسه 
سازی برای مردم 

امیر منصوری پاکدل: 

خیرین مدرسه ساز الگوی عدالت آموزشی،  توسعه
و پیشرفت  علمی هستند 

علیرضا سعادتی صفا: 

خیرین مدرسه ساز به صورت جهادی وارد کار شوند

از تالش هاي بي شائبه جنابعالي و معاونین و 
همکاران محترمتان براي ارتقاء سطح تعلیم و 

تربیت در شهرستان بهار صمیمانه سپاسگزاریم.

جناب آاقي  حاج یوسف سعیدي وژیه شهرستان بـهار

شمـاره حساب خیرین مدرسه ساز شهرستان بهار
خيرين محترم در صورت تمايل می توانند از هر جای ايران اسالمی کمکهای نقدی خويش را به اين حساب واريز  نمايند.

شماره حساب خیرین مدرسه ساز شهرستان بهار 0222409640004 نزد بانک ملی شعبه بهار
IR 780170000000222409640004 شبای بانک ملی 

همچنين می توانند برای برقراری ارتباط با مديريت آموزش و پرورش به منظور همکاری با شماره 08134502526 تماس حاصل نمايند
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