
8 صفحه- توزیع در کلیه کیوسک های استان مازندران و کلیه مراکز مرتبط- هر دو هفته یکبار8 صفحه- توزیع در کلیه کیوسک های استان مازندران و کلیه مراکز مرتبط- هر دو هفته یکبار

امام جمعه شهرستان محمودآباد:

مجمع خیرین محمودآباد 
 برند انسان دوستی

  و دگردوستی است 

فرماندار محمودآباد:

 نقش خیرین محمودآباد
  در امر خدمت رسانی 
بسیار برجسته است
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افشین الریجانی 

مدیر مسئول صبح 
آمل

نماینده مردم 
 محمودآباد 
در مجلس 

شورای اسالمی:

 باید قرارگاه خیرین
 تشکیل شود

 حاج عطاءاهلل حیدرزاده
 رئیس هیات مدیره  و هیئت امنا:
 گره گشایی از کار مردم 

و دستگیری از نیازمندان و 
افتادگان یک نوع عبادت است

 مهندس نوراهلل قلی زاده 
مدیرعامل: 

ارزش هر فرد به میزان 
سختی هایی است که برای 

مردم متحمل می شود

 مهندس عباسعلی قلی زاده
 عضو هیئت امنا :

مهم ترین ماموریت هاي  
مجمع خیرین تالش به منظور  
رفع چالش ها و مشكالت است 

 حاج اصغر کثیری نایب رئیس هیئت امنا
 و هیئت مدیره:

 با شرکت در کار خیر،
  تجربه افتخار آفرینی را 

به دست آوردیم

مهدی پور عضو هیئت امنا:
افتخار می کنم که خداوند 
 بنده را  الیق دانست تا قدم 

در راهی بگذارم  که سراسر نور 
و برکت است

حاج رمضان یوسفی 
عضو هیئت مدیره و هیئت امناء :

 در کار خیر
  نه تنها خسته نشدم
 که مصمم تر شدم

 حاج قدرت اهلل طاهریان 
از عضو هیئت مدیره و هیئت امنا:

 برکت زندگی ام را 
  مدیون کارهای خیر 

می دانم

 سید عقیل ایرانیان 
خیر نیک اندیش عضو هیئت امنا:
معامله با خداوند در جهت 

ترویج فرهنگ زیبای خیرات 
ضرر ندارد 

حاج صادق قلی زاده عضو مجمع 
خیرین شهرستان محمودآباد:

  هدف ساختن 
 و داشتن محمودآبادی

 آباد و سربلند است

قربان عبدی خیر و عضو فعال و 
ارزشمند مجمع خیرین محمودآباد؛

 هیچ کاری را 
برتر از خیر و نیكوکاری 

نمی دانم
 فرامرز ایزدیان عضو هیئت امنای

 مجمع خیرین شهرستان محموداباد

دکتر علی رحمانی عضو هیئت امنای 
مجمع خیرین شهرستان محموداباد

در گفت وگو با رئیس هیات مدیره  و هیئت امنای مجمع

گزارش مجمع خیرین شهرستان محمودآباد 

عطاءاهلل حیدرزاده در اولین همایش تجلیل و گلریزان مجمع خیرین شهرستان محمودآباد جهت استفاده از ظرفیت های  مادی و معنوی خیران:

هیچ توفیقی برایم باالتر از خدمت به نیازمندان نیست 

افراد خیر و نیکوکار زیادی در این دیار مهربانی ها زیســته اند ولی 
یکی از این خانواده ها که خیر بودن ریشــه در فکر، باور، اندیشــه و 
فرهنگ خانوادگیشــان دارد، »حاج عطاءاهلل حیــدرزاده« مردی که 
آلبومی از کارهای خّیر اســت. وی را سال هاســت که می شناسم و 
از اقدامــات خیریه اش با خبرم، از چهره های ماندگار ســال یکهزار و 
چهارصد در محمودآباد که مفتخر بــه دریافت تندیس و لوح گردید 
و در ســالهای قبل به عنوان مفاخر و بزرگان درج گردید و امسال هم 
نامش در دانشنامه نامه نام آوران الریجان به نام گنجینه الریجان ثبت 
گردید. عطاءاهلل حیدرزاده تحت تعلیم و تاثیر والد محترم خود مرحوم 
حــاج حیدرزاده که خود از چهره های متدین و خیر و نیکوکار و حامی 
فرهنگ در شهرستان محمودآباد بوده اقدام به اهدا زمین به مساحت 
تقریبی ســه هزار متر مربع در بر جاده آمل به محمودآباد و کمک به 
احداث آن در ســال یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار به نام دبیرستان 
دخترانه حاج حیدرزاده نموده که اکنون مورد اســتفاده دانش آموزان 
بیســت روستا می باشد و نیز پیگیری ها و نقش او در مقدمات تشکیل 
دانشگاه پیام نور الریجان و دانشگاه شمال نیز ستودنی می باشد اما با 
این همه توصیفات هر بار ســخن از مصاحبه به میان آمد، از مرور و به 
زبان آوردن اقدامات نیکوکارانه پرهیز نمود و از اینکه این گفتگو رنگ 
و روی تبلیغات یا شهرت طلبی داشته باشد، ابراز نگرانی کرد بهانه ای 
آورد و موکول به آینده کرد. باالخره پس از ماه ها تالش توانستم میهمان 
وی در دفتر کارش شوم و با این هدف که انتشار چنین اخبار و گفت  و 
گو با چهره های نیکوکار، باعث تشویق دیگر افراد جامعه می شود قبول 
کرد که پاسخگوی سواالت نشریه صبح آمل باشد. گپ و گفتی دوستانه 
برقرار کردیم و ســفره دلش باز شد، عجیب است که این مرد در قبال 
اقداماتی که انجام می دهد؛ هیچ توقعی از هیچ کس و هیچ نهادی ندارد، 

تنها دلخوشی خود را امید به رضایت الهی می داند. 
خودتان را معرفی و بفرمائید چرا به عنوان یکی از خیرین برتر مازنی 

مورد اعتماد همه هستید؟
عطاءاهلل حیدرزاده فرزند حاج حیدر هستم که از حامیان فرهنگ شهرستان 
محمودآباد و اولین خیر مدرســه ســاز بودند و در سال 54 زمینی به مساحت 
3400 متر مربع در روستای المیزده بر خط اصلی آمل به محمودآباد با مساعدت 
ایشان دبیرستان دخترانه حاج حیدرزاده برای تحصیل دانش آموزان 20 روستای 
اطــراف احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته اســت. متولــد 1342/12/3 از 
شهرستان محمودآباد هستم و تحصیالت ابتدائی را در محمودآباد و متوسطه در 
آمل و تهران پشت سر گذاشتم و تحصیالت دانشگاهی را سال 1355 و در رشته 

حقوق قضائی در دانشگاه شهید بهشتی به پایان رساندم. تحت تاثیر تعالیم پدر 
به عنوان والد مومن خیرخواه از همان دوران جوانی پای در کار خیر گذاشــتم. 
مدتها ریاست کانون ســردفتران و دفتر یاران اســتان مازندران و نایب رئیس 
شورای عالی سردفتران کشور و عضو هیئت اعزامی به اتحادیه جهانی سردفتران 
در فرانسه و ایتالیا بودم و سعی کردم در کارم از یک صداقت و شفافیت برخوردار 
باشــم و کاتب بالعدل)نگهبان قلعه صلح و حافظ منافع اجتماعی، روانی مردم 
در حوزه اقتصادی به عنوان ســردفتر اسناد رسمی 43 آمل با بیش از 40 سال 
خدمــت صادقانه و قانون مدار و اخالق مدار را در کارنامه خود به یادگار دارد و 
در صنف خود به خوشــنامی شهره کشوری است(  و سفیر صلح و قاضی که به 
ترازی کار کنم  و در کار خود رعایت قوانین و آئین نامه ها در تنظیم ســند که 
حقوق مردم حفظ باشد و به عنوان امین مردم در حوزه امنیت روانی و اقتصادی 
و اجتماعی انجام وظیفه کردم و در واقع حافظ امنیت حقوقی، قضائی، اجتماعی 
و اقتصادی افراد در حوزه اقتصادی می باشم و ضمن فعالیت در کتابت بالعدل در 
حوزه های فرهنگی و خیریه و عضویت در مجامع خیرین فعالیت خود را شروع 

نموده و از بنیانگذاران مجمع خیرین شهرستان محمودآباد هستم.
محل احداث و عملیات ساختماني مجمع خیرین کجا و به چه صورت 

است؟
عملیات ســاختماني این موسســه در ) اوایل 1400( با حضور نمایندگان، 
جمعي از روحانیان معظم، اساتید و روساي محترم دانشگاهها، مدیران دولتي 
و ارگانها، تّجار و کســبه متدیّن، خیرین و مدیران موّسســات خیریه و مراکز 
فرهنگي و دیگر اقشــار عالقمند به خاندان اهل بیت )علیهم السالم( و معارف 
اسالمي، کلنگ ساخت موسســه به زمین زده شد. عملیات ساخت این پروژه 
عظیم با زیربنایي بالغ بر ) 200متر مربع مساحت(، واقع در ) کمربندی غربی 
طبیعت ده شهرستان محمودآباد، آغاز گردید و طبق برنامه زمان بندي و پیش 
بیني شــده پس از شــش ماه با هزینه ای بالغ بر 400 میلیون تومان که 80 
درصد آن توســط اعضای هیئت امنا مجمع خیریــن تامین و به بهره برداری 
رسید.  شهرستان محمودآباد فاقد بخش تخصصی دیالیز بود که با کمک همین 
اعضای هیات امنا و سایر معتمدین و خیرین اقدام به تجهیز و راه اندازی بخش 
دیالیز در عرض 9 ماه گردید و اهالی محترم شهرستانهای محمودآباد و سرخرود 
بعداز 40 ســال دیالیز را در شهرستان خود و بدون کمترین هزینه رفت و آمد 
جانبی انجام می دهند که این افتخاری بزرگ برای هیات امنا می باشــد که اثر 
بزرگ را از خود به یادگار گذاشــته و تا کنون قریب به شــش هزار بیمار با 13 
دســتگاه دیالیز در محمودآباد خدمت رسانی به بیماران دیالیز را شروع و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
از دیگر اقدامات موثر و ستودنی مجمع )این نهاد میمون و مبارک(، تشویق و 
ترغیب دیگران به انجام کار خیر، احسان و مشارکت در امور خیریه بوده که به 
فضل پروردگار خیر بزرگوار دکتر مقیمی اقدام به قبول احداث درمانگاه تخصصی 
در جوار بیمارســتان شهدای محمودآباد نموده که با هزینه باالی میلیاردی 70 
درصد پروژه » انجام شد و 30 درصد باقی مانده به همت دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران انقریب به پایان خواهد رســید و بیمارستان شــهدای دارای یک اثر 
ماندگار دیگر به نام درمانگاه تخصصی حضرت ولیعصر)عج( در این شرایط خاص 

با کمک دکتر مقیمی و دانشگاه علوم پزشکی مازندران خواهد شد.
پروژه دیگر مورد نیاز محمودآباد و سرخرود پروژه کمک به بیماران تاالسمی 
که باالی 100 نفر مبتال به آن هستند و جهت درمان به شهرهای همجوار آمل 
و گاها ســاری مراجعه می کنند با همت و بزرگواری جناب آقای حاج قدرت اهلل 
طاهریان خیر نیکونام به نیت پدر مرحوم شان »حاج عزت اهلل« به نام درمانگاه 

تخصصی مرکز بیماری های خاص با هزینه باالی 100 میلیارد ریال شاهد افتتاح 
آن خواهیم بود.

از اقدامات موثرمومنانه مجمع خیرین شهرســتان محمودآباد به عنوان نهاد 
برکت خیز برای نیازمندان, تهیه ســبد غذایــی و توزیع آن و کمک به بخش 
درمــان در ایام همه گیری کرونا با پرداخت مبلغ 200 میلیون ریال در ابتدای 
کرونا به بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان آمل به عنوان بخش معین آمل 
و محمودآباد اقدامات موثر دیگری با قدمت کم اما ثمره بســیار باال بود نهاد که 
انشاءاهلل به حول و قوه الهی و همت خیرین و مسئولین گرانقدر این نهال تبدیل 
به درخت تنومندی خواهد شــد تا چهره فقر و ناداری و بیماری از شهرســتان 

محمودآباد کم رنگ گردد.   
بخش های اصلی مؤسسه را نام ببرید؟

بناي این مرکز ، در دو طبقه شــامل خدمات درمانی و اداری تشــکیل شده 
است.

چه چیزی باعث ترغیب شما برای خدمت و همراهی مجمع خیرین 
شده است؟ 

اهداف و نیات واالی آن است؛ مجموعه خدمت گذار در اینجا نیز متشکل از 
افراد با انگیزه، عالقه مند و تالشگر است.

کمیته های تخصصی مجمع خیرین شهرســتان محمودآباد را نام 
ببرید؟

کمیته های تخصصی مجمع خیرین شهرستان محمودآباد متشکل از اعضای 
هیئت امنا شــامل کمیته درمان با عضویت روسای بیمارستان ها و مسئولیت ) 
دکتر رحمانی ( انجام وظیفه می نماید و در این راســتا عالوه بر تامین مالی در 
جهت پیمودن مسیرهای صحیح و کم شدن هزینه های درمان مددجویان بیمار 
جهت معالجه و درمان و تامین دارو پس از پیگیری و اطمینان حصول از وضعیت 
فرد به بخش های تخصصی ارجاع و راهنمایی می شــوند. کمیته مساعدت های 
مالــی) حاج قربان عبدی و حاج صادق قلی زاده( کمیته ازدواج و تهیه جهیزیه 
با مســئولیت ) حــاج اصغر کثیری، حاج رمضان یوســفی و حاج قربان عبدی 
( می باشــند که پس از بررســی، اقدامات الزم را انجام می دهند. کمیته تامین 
ســبد مواد غذایی و کمک های مومنانه)حاج رمضان یوسفی و حاج سید عقیل 
ایرانیان( فعالیت می کنند. کمیته جوانان و بانوان نیز در دست اقدام می باشد و 
کمیته حقوقی و حمایت قضائی با مســئولیت و کمک بنده)عطاءاهلل حیدرزاده 
و آقای عبدی وکیل پایه یک دادگســتری( که این کمیته موظف اســت کلیه 
موارد حقوقی و قضایی اعم از اقدام به آزادی، مســاعدت به خانواده های زندانی، 
پرداخــت دیه آزادی زندانیان غیر عمدی و دفــاع از حقوق قضایی مددجویان 
را مورد بررســی و حل نماید. پوستر بروشــور تراکت کاتالوگ و بنر مدیریت و 
برگزاری شکوهمند همایش با مسئولیت جناب آقای) مهندس نوراهلل قلی زاده 
مدیرعامل مجمع خیرین ( می باشد. کمیته دانشجویی و دانش آموزی با عضویت 
و مسئولیت جناب آقای )فرامرز ایزدیان( انجام وظیفه می نماید و موظف است 
خواست تحصیلی مددجویان مستعد را مورد بررسی قرار داده و حل نماید و به 
فراخور نیاز به کمیته های تخصصی در طول ســال مالی بودجه های اختصاص 
داده شود تا هزینه های این کمیته ها به منظور پاسخ به حل معضالت مدیریت و 
مصرف شود لذا فعالیت ها و وظایف و موضوعات کاری کمیته ها در هیئت مدیره 
مجمع مورد توجه و بررســی قرار می گیرد و پس از تصویب اجرایی شــده و در 

نهایت گزارش عملکرد به هیئت مدیره داده می شود. 
ادامه در صفحه ۴

ویژه نامه

قیمت ۱۰۰۰۰ تومان
نیمه دوم بهمن ماه ۱۴۰۱
سال هشتم

سرمقاله
ژ

افشین الریجانی 
مدیر مسئول صبح آمل
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بسیار برجسته است

صفحه ۲صفحه ۲

 2

 2

افشین الریجانی 
مدیر مسئول صبح 

آمل

 مجمع خیرین
 شهرستان محمودآباد 

مجمع باورهای قلبی است

نماینده مردم 
 محمودآباد 
در مجلس 

شورای اسالمی:

 باید قرارگاه خیرین
 تشکیل شود

در گفت وگو با رئیس هیات مدیره  و هیئت امنای مجمع
گزارش مجمع خیرین شهرستان محمودآباد

در اولین همایش تجلیل و گلریزان مجمع خیرین شهرستان محمودآباد 

اولین همایش تجلیل و گلریزان مجمع خیرین شهرستان محمودآباد جهت استفاده از ظرفیت های  مادی و معنوی خیران برگزار می شود
حاج عطاءاهلل حیدرزاده رئیس هیات مدیره  و هیئت امنای مجمع خیرین شهرستان محمودآباد

هیچ توفیقی برایم باالتر از خدمت به نیازمندان نیست

افراد خیر و نیکوکار زیادی در این دیار مهربانی ها زیسته اند ولی یکی از این 
خانواده ها که خیر بودن ریشه در فکر، باور، اندیشه و فرهنگ خانوادگیشان 
دارد، »حاج عطاءاهلل حیدرزاده« مردی که آلبومی از کارهای خّیر اســت. وی 
را سال هاست که می شناســم و از اقدامات خیریه اش با خبرم، از چهره های 
ماندگار سال یکهزار و چهارصد در محمودآباد که مفتخر به دریافت تندیس و 
لوح گردید و در سالهای قبل به عنوان مفاخر و بزرگان درج گردید و امسال هم 
نامش در دانشنامه نامه نام آوران الریجان به نام گنجینه الریجان ثبت گردید. 
عطاءاهلل حیدرزاده تحت تعلیم و تاثیر والد محترم خود مرحوم حاج حیدرزاده 
که خود از چهره های متدین و خیر و نیکوکار و حامی فرهنگ در شهرستان 
محمودآباد بوده اقدام به اهدا زمین به مساحت تقریبی سه هزار متر مربع در 
بر جاده آمل به محمودآباد و کمک به احداث آن در ســال یکهزار و سیصد و 
پنجاه و چهار به نام دبیرستان دخترانه حاج حیدرزاده نموده که اکنون مورد 
استفاده دانش آموزان بیســت روستا می باشد و نیز پیگیری ها و نقش او در 
مقدمات تشکیل دانشــگاه پیام نور الریجان و دانشگاه شمال نیز ستودنی 
می باشد اما با این همه توصیفات هر بار سخن از مصاحبه به میان آمد، از مرور 
و به زبــان آوردن اقدامات نیکوکارانه پرهیز نمود و از اینکه این گفتگو رنگ 
و روی تبلیغات یا شــهرت طلبی داشته باشد، ابراز نگرانی کرد بهانه ای آورد 
و موکول به آینده کرد. باالخره پس از ماه ها تالش توانســتم میهمان وی در 
دفتر کارش شوم و با این هدف که انتشار چنین اخبار و گفت  و گو با چهره های 
نیکوکار، باعث تشــویق دیگر افراد جامعه می شود قبول کرد که پاسخگوی 
سواالت نشــریه صبح آمل باشد. گپ و گفتی دوستانه برقرار کردیم و سفره 
دلش باز شد، عجیب اســت که این مرد در قبال اقداماتی که انجام می دهد؛ 
هیچ توقعی از هیچ کس و هیچ نهادی ندارد، تنها دلخوشــی خود را امید به 

رضایت الهی می داند. 
خودتان را معرفی و بفرمائید چرا به عنوان یکی از خیرین برتر مازنی مورد 

اعتماد همه هستید؟
عطاءاهلل حیــدرزاده فرزند حاج حیدر هســتم که از حامیان فرهنگ شهرســتان 
محمودآباد و اولین خیر مدرسه ساز بودند و در سال 54 زمینی به مساحت 3400 متر 
مربع در روستای المیزده بر خط اصلی آمل به محمودآباد با مساعدت ایشان دبیرستان 
دخترانه حاج حیدرزاده برای تحصیل دانش آموزان 20 روستای اطراف احداث و مورد 
بهره برداری قرار گرفته اســت. متولد 1342/12/3 از شهرســتان محمودآباد هستم و 

تحصیالت ابتدائی را در محمودآباد و متوســطه در آمل و تهران پشــت ســر گذاشتم 
و تحصیالت دانشــگاهی را سال 1355 و در رشــته حقوق قضائی در دانشگاه شهید 
بهشتی به پایان رساندم. تحت تاثیر تعالیم پدر به عنوان والد مومن خیرخواه از همان 
دوران جوانی پای در کار خیر گذاشــتم. مدتها ریاســت کانون سردفتران و دفتر یاران 
اســتان مازندران و نایب رئیس شورای عالی سردفتران کشور و عضو هیئت اعزامی به 
اتحادیه جهانی سردفتران در فرانسه و ایتالیا بودم و سعی کردم در کارم از یک صداقت 
و شــفافیت برخوردار باشم و کاتب بالعدل)نگهبان قلعه صلح و حافظ منافع اجتماعی، 
روانی مردم در حوزه اقتصادی به عنوان ســردفتر اسناد رسمی 43 آمل با بیش از 40 
سال خدمت صادقانه و قانون مدار و اخالق مدار را در کارنامه خود به یادگار دارد و در 
صنف خود به خوشنامی شهره کشوری است(  و سفیر صلح و قاضی که به ترازی کار 
کنم  و در کار خود رعایت قوانین و آئین نامه ها در تنظیم سند که حقوق مردم حفظ 
باشد و به عنوان امین مردم در حوزه امنیت روانی و اقتصادی و اجتماعی انجام وظیفه 
کــردم و در واقع حافظ امنیت حقوقی، قضائی، اجتماعی و اقتصــادی افراد در حوزه 
اقتصادی می باشــم و ضمن فعالیت در کتابت بالعدل در حوزه های فرهنگی و خیریه و 
عضویت در مجامع خیرین فعالیت خود را شروع نموده و از بنیانگذاران مجمع خیرین 

شهرستان محمودآباد هستم.
محل احداث و عملیات ساختماني مجمع خیرین کجا و به چه صورت است؟

عملیات ســاختماني این موسسه در ) اوایل 1400( با حضور نمایندگان، جمعي از 
روحانیان معظم، اســاتید و روساي محترم دانشگاهها، مدیران دولتي و ارگانها، تّجار و 
کسبه متدیّن، خیرین و مدیران موّسسات خیریه و مراکز فرهنگي و دیگر اقشار عالقمند 
به خاندان اهل بیت )علیهم السالم( و معارف اسالمي، کلنگ ساخت موسسه به زمین 
زده شد. عملیات ساخت این پروژه عظیم با زیربنایي بالغ بر ) 200متر مربع مساحت(، 
واقع در ) کمربندی غربی طبیعت ده شهرستان محمودآباد، آغاز گردید و طبق برنامه 
زمان بندي و پیش بیني شده پس از شش ماه با هزینه ای بالغ بر 400 میلیون تومان 
که 80 درصد آن توسط اعضای هیئت امنا مجمع خیرین تامین و به بهره برداری رسید.  
شهرستان محمودآباد فاقد بخش تخصصی دیالیز بود که با کمک همین اعضای هیات 
امنا و ســایر معتمدین و خیرین اقدام به تجهیز و راه اندازی بخش دیالیز در عرض 9 
ماه گردید و اهالی محترم شهرستانهای محمودآباد و سرخرود بعداز 40 سال دیالیز را 
در شهرســتان خود و بدون کمترین هزینه رفت و آمد جانبی انجام می دهند که این 
افتخاری بزرگ برای هیات امنا می باشــد که اثر بزرگ را از خود به یادگار گذاشته و تا 
کنون قریب به شــش هزار بیمار با 13 دستگاه دیالیز در محمودآباد خدمت رسانی به 

بیماران دیالیز را شروع و مورد بهره برداری قرار گرفت.
از دیگــر اقدامات موثر و ســتودنی مجمع )این نهاد میمون و مبارک(، تشــویق و 
ترغیب دیگران به انجام کار خیر، احســان و مشارکت در امور خیریه بوده که به فضل 
پروردگار خیــر بزرگوار دکتر مقیمی اقدام به قبول احداث درمانگاه تخصصی در جوار 
بیمارســتان شهدای محمودآباد نموده که با هزینه باالی میلیاردی 70 درصد پروژه » 
انجام شــد و 30 درصد باقی مانده به همت دانشگاه علوم پزشکی مازندران انقریب به 
پایان خواهد رســید و بیمارستان شــهدای دارای یک اثر ماندگار دیگر به نام درمانگاه 
تخصصی حضرت ولیعصر)عج( در این شــرایط خاص با کمک دکتر مقیمی و دانشگاه 

علوم پزشکی مازندران خواهد شد.
پروژه دیگر مورد نیاز محمودآباد و ســرخرود پروژه کمک به بیماران تاالسمی که 
باالی 100 نفر مبتال به آن هســتند و جهت درمان به شــهرهای همجوار آمل و گاها 

ســاری مراجعه می کنند بــا همت و بزرگواری جناب آقای حــاج قدرت اهلل طاهریان 
خیر نیکونام به نیت پدر مرحوم شــان »حاج عزت اهلل« به نام درمانگاه تخصصی مرکز 

بیماری های خاص با هزینه باالی 100 میلیارد ریال شاهد افتتاح آن خواهیم بود.
از اقدامات موثرمومنانه مجمع خیرین شهرســتان محمودآباد به عنوان نهاد برکت 
خیز برای نیازمندان, تهیه ســبد غذایی و توزیــع آن و کمک به بخش درمان در ایام 
همــه گیری کرونا با پرداخت مبلغ 200 میلیون ریال در ابتدای کرونا به بیمارســتان 
امام خمینی )ره( شهرستان آمل به عنوان بخش معین آمل و محمودآباد اقدامات موثر 
دیگری با قدمت کم اما ثمره بسیار باال بود نهاد که انشاءاهلل به حول و قوه الهی و همت 
خیرین و مسئولین گرانقدر این نهال تبدیل به درخت تنومندی خواهد شد تا چهره فقر 

و ناداری و بیماری از شهرستان محمودآباد کم رنگ گردد.   
بخش های اصلی مؤسسه را نام ببرید؟

بناي این مرکز ، در دو طبقه شامل خدمات درمانی و اداری تشکیل شده است.
چه چیزی باعث ترغیب شما برای خدمت و همراهی مجمع خیرین شده 

است؟ 
اهداف و نیات واالی آن است؛ مجموعه خدمت گذار در اینجا نیز متشکل از افراد با 

انگیزه، عالقه مند و تالشگر است.
کمیته های تخصصی مجمع خیرین شهرستان محمودآباد را نام ببرید؟

کمیته های تخصصی مجمع خیرین شهرستان محمودآباد متشکل از اعضای هیئت 
امنا شامل کمیته درمان با عضویت روسای بیمارستان ها و مسئولیت ) دکتر رحمانی ( 
انجام وظیفه می نماید و در این راستا عالوه بر تامین مالی در جهت پیمودن مسیرهای 
صحیح و کم شدن هزینه های درمان مددجویان بیمار جهت معالجه و درمان و تامین 
دارو پــس از پیگیری و اطمینان حصول از وضعیت فرد به بخش های تخصصی ارجاع 
و راهنمایی می شوند. کمیته مساعدت های مالی) حاج قربان عبدی و حاج صادق قلی 
زاده( کمیته ازدواج و تهیه جهیزیه با مسئولیت ) حاج اصغر کثیری، حاج رمضان یوسفی 
و حاج قربان عبدی ( می باشند که پس از بررسی، اقدامات الزم را انجام می دهند. کمیته 
تامین ســبد مواد غذایی و کمک های مومنانه)حاج رمضان یوسفی و حاج سید عقیل 
ایرانیان( فعالیت می کنند. کمیته جوانان و بانوان نیز در دست اقدام می باشد و کمیته 
حقوقی و حمایت قضائی با مســئولیت و کمک بنده)عطاءاهلل حیدرزاده و آقای عبدی 
وکیل پایه یک دادگســتری( که این کمیته موظف است کلیه موارد حقوقی و قضایی 
اعم از اقدام به آزادی، مساعدت به خانواده های زندانی، پرداخت دیه آزادی زندانیان غیر 
عمدی و دفاع از حقوق قضایی مددجویان را مورد بررسی و حل نماید. پوستر بروشور 
تراکت کاتالوگ و بنر مدیریت و برگزاری شکوهمند همایش با مسئولیت جناب آقای) 
مهندس نوراهلل قلی زاده مدیرعامل مجمع خیرین ( می باشد. کمیته دانشجویی و دانش 
آموزی با عضویت و مســئولیت جناب آقای )فرامرز ایزدیان( انجام وظیفه می نماید و 
موظف است خواست تحصیلی مددجویان مستعد را مورد بررسی قرار داده و حل نماید 
و به فراخور نیاز به کمیته های تخصصی در طول سال مالی بودجه های اختصاص داده 
شود تا هزینه های این کمیته ها به منظور پاسخ به حل معضالت مدیریت و مصرف شود 
لذا فعالیت ها و وظایف و موضوعات کاری کمیته ها در هیئت مدیره مجمع مورد توجه 
و بررســی قرار می گیرد و پس از تصویب اجرایی شــده و در نهایت گزارش عملکرد به 

هیئت مدیره داده می شود. 
ادامه در صفحه ۴

ویژه نامه
قیمت ۱۰۰۰۰ تومان
نیمه دوم بهمن ماه ۱۴۰۱
سال هشتم

مجمع خیرین شهرستان 
محمودآباد مجمع 
باورهای قلبی است

وقتی از امــور خیر صحبتی به میان 
می آیــد بالفاصلــه نظرها به ســمت 
تشــکل هایی می رود که در امور خیریه 
فعال هســتند، اقدامات انسان دوستانه 
و خیرخواهانه بــزرگ و کوچک این 
تشــکل ها آنچنــان در دهــه اخیر 
چشــمگیر بوده که فقط می توان در 
درجــه اول به ایمان و اعتقاد مردم و 

در درجه دوم به تالش و همت مسببین آن پی بود.
 مجمع خیرین شهرستان محمودآباد نیز از همان دسته از تشکل هایی 
اســت که هرچند عمر کوتاهی را سپری کرده است اما کارهای بزرگی را 
در محمودآباد به سرانجام رسانده است شاخص اصلی فعالیت این مجمع 

در امور درمان شهرستان محمودآباد بسیار چشمگیر و مثال زدنی است.
 ترکیبــی از خیرین به نــام و پا به کار در هیات امنــا در کنار ذات 
اعتقادی مردم به امور خیریه باعث شــده که کارنامه قابل قبول مجمع 
خیرین محمودآباد را شاهد باشیم برگزاری اولین گردهمایی در ۶ اسفند 
با در نظر گرفتن ســه ســاله کرونایی و عملکرد پیش رو که در گفت و 
گو با اعضای محترم هیائت امنای مجمع منتشــر کردیم حکایت از عزم 
جدی بوده که حتی بحران های کرونایی مانع از رشــد فعالیت های این 
خیریه نشــده اســت اما نکته قابل تأمل در گفت و گو با این هیئت امنا 
برداشــتی معنوی از اعتقادات تک تک آنهاســت که همگی به برگشت 
برکــت این تالش ها چه مالی و چه حضور به آن اذعان دارند همه حرف 
برای گفتن بسیار دارند، گزارش عملکرد دارند و نظر دادند و فعالیت ها 
را بر شمردند اما آنچه شاخص بود اعتقاد قلبی آنها و باور به امور خیریه 
بود که همین را می توان عامل مهم پیشرفت مجمع دانست و می توان 
گفت مجمع خیرین مجمع باورهای قلبی است تک تک این اعضاء هیات 
امناء دارای فعالیت های اقتصادی گســتره هستند، وقت آنها برای امور 
اقتصادی خودشان بسیار مغتنم است اما باز به همین حضورها و دستی 
به کار خیریه داشتن ادامه می دهند و اینجاست که همان موضوع اعتقاد  
قلبی را می توانیم عامل اصلی بدانیم اما حمایت های معنوی مسئولین 
نیز کمک بزرگی در پیشبرد اهداف مجمع خیرین شهرستان محمودآباد 
داشته است و آن را نمی توان نادیده گرفت. شهرستان محمودآباد امروز 
در تمامی امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امور خیریه شهری مطرح 
اســت استقالل و پیشرفت محمودآباد امروز انکار شدنی نیست اگر تنها 
مشکل نماینده اشــتراکی با شهرستان نور مرتفع شــود و محمودآباد 
دارای نماینده مستقل باشــد را می توان حرکت بزرگی در تکامل شهر 

محمودآباد دانست. 
گردهمایــی پیش رو به عنــوان بزرگ تریــن گردهمایی خیرین 
و دســت اندرکاران شهرســتان محمودآباد به همــت مجمع خیرین 
شهرستان محمودآباد نیز دستاورد مهم و بزرگی است که برگ زرین 
دیگری بر افتخارات این مجموعه می افزاید. این همت و سابقه کوتاه در 
آینده نه چندان دور به عنوان مجمع خیرین قدرتمند تر و تاثیرگذارتر 

در سطح استان و کشور را نوید می دهد انشاءاهلل.

افشین الریجانی 
مدیر مسئول صبح آمل

یادداشت مدیر مسئولیادداشت مدیر مسئول

سید عقیل ایرانیان خیر نیک اندیش عضو 
هیئت امنا:

معامله با خداوند در جهت ترویج 
 فرهنگ زیبای خیرات

 ضرر ندارد 

حاج رمضان یوسفی عضو هیئت مدیره 
و هیئت امناء :
 در کار خیر

  نه تنها خسته نشدم
 که مصمم تر شدم

حاج صادق قلی زاده عضو مجمع 
خیرین شهرستان محمودآباد:
 هدف ساختن و داشتن 

 محمودآبادی آباد 
و سربلند است

 حاج قدرت اهلل طاهریان 
از عضو هیئت مدیره و هیئت امنا:

 برکت زندگی ام را 
  مدیون کارهای خیر

 می دانم

قربان عبدی خیر و عضو فعال و 
ارزشمند مجمع خیرین محمودآباد؛

 هیچ کاری را 
برتر از خیر و نیکوکاری 

نمی دانم
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فرماندار شهرســتان محمودآبــاد نقش خیرین در 
امر خدمت رسانی را بســیار برجسته دانست و گفت: 
بدون مشارکت خیرین اهداف در جهت تحقق اقدامات 
خیرخواهانه محقق نمی شود و با توجه به اینکه کارهای 
زیادی در عرصه های مختلف صورت گرفته اما همچنان 
نیازها باالست و در ادامه این مسیر همچنان به مشارکت 

خیرین نیازمندیم.
به گزارش صبح آمل، روح اهلل علیزاده اظهار داشت: 
کار در مجمع خیریــن حلقه های متعددی دارد و رفع 
نیازمندی هــا نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و 
این حلقه ها در یک پیوستگی می تواند تاثیرگذار باشد 
و خدمــت خالصانه و ایثارگرانــه در این جمعیت یک 
الگوی بی نظیر خدمت رسانی است که ای کاش سایر 
دســتگاه های اجرایی و اداری ما نیز با چنین روحیه در 
خدمت مردم بودند تا اعتماد سازی به نظام تقویت شود.

وی با تاکید بر اینکه اعتماد سازی بزرگترین سرمایه مجمع است؛ خاطرنشان کرد:  سبک مدیریتی و شیوه های 
خدمت رسانی در این نهاد بسیار ارزشمند است و این رویکرد که دغدغه کمک به مردم با محور خدمت را سرلوحه 
کار خود کرده اند باعث شده تا خیرین متعددی به این جمعیت اعتماد کرده و با کمک های انسان دوستانه خود 
یاری گر جمعیت باشــند و با توجه به اینکه اعتماد سازی بزرگترین سرمایه مجمع است بنابراین سبک زندگی و 
مدیریتی و خدمتی را باید به دیگران تسری دهیم و اگر شیوه خدمت به گونه ای باشد که مردم آن را ببینند حتماً 

اعتماد می کنند.
فرماندار شهرستان محمودآباد با بیان اینکه خواسته مردم فقط خدمت صادقانه است؛ تصریح کرد: مردم ما طبع 
بلندی دارند و کم توقع هســتند و با همه ســختی ها از مسئوالن فقط انتظار توجه و خدمت صادقانه دارند و این 
خواسته بسیار ناچیز است و ما وظیفه داریم در این مسیر همت کنیم و با عزم جهادی، حفظ وحدت و تالش شبانه 
روزی باید در مسیری حرکت کنیم تا مردم شریف شهرستان محمودآباد از امکانات رفاهی مناسبی برخوردار باشند 

و بدون دغدغه معیشت زندگی کنند.
علیزاده با بیان اینکه رسیدن به جامعه ای سالم نیازمند مشارکت همگانی برای تامین، حفظ و ارتقای سالمت 
جامعه است؛ گفت:  بهداشت و سالمت صرفا نداشتن بیماری نیست بلکه در کنار سالمتی جسم، آرامش روحی، 
روانی و اجتماعی هم بســیار موثر است و امید به زندگی افراد جامعه را افزایش می دهد بنابراین توسعه مشارکت 
مردمی در سالمت، نکته اصلی ارتقا سالمت است و مشارکت مردمی و فعاالن اجتماعی در امر سالمت و افزایش 
آگاهی عمومی می تواند راهگشای امور بهداشتی و درمانی باشد و در راه رسیدن به جامعه ای سالم نیازمند مشارکت 
همگانی برای تامین، حفظ و ارتقای سالمت جامعه هستیم و الزامیست که همه دستگاه ها و سازمان ها تالش کنند 
تا اولویت های تعیین شده در این مجمع  که از اساسی ترین اصول سالمتی منطقه است، با سرعت  اجرا و نهادینه 
شود. وی افزود: مردم سرمایه کشور هستند و به حمدهلل در میدان های مختلف همیشه پیشران و جلوتر از مسئولین 
حرکت کرده اند و همیشه پشتوانه نظام همین مردم غیور و ایثارگر بوده اند لذا اجرای طرح های مشارکتی و مردمی 
در امر خدمت رســانی و تسهیل در اجرای آن بسیار چشمگیر می باشد و نقش خیرین و مشارکت های مردمی در 

شهرستان قابل تقدیر و ستایش است.
فرماندار شهرستان محمودآباد گفت: اطالع رسانی خدمات و اقدامات انسان دوستانه افراد خّیر گامی بزرگ در 
جهت ترویج فرهنگ نوع دوستی و افزایش مشارکت بیشتر مردم می باشد همانگونه که مردم شهرستان محمودآباد 
بســیار مهربان و نوع دوست هستند و علیرغم درآمد کم نسبت به میانگین کشوری به امورات خداپسندانه توجه 

ویژه دارند و ما باید تسهیل کننده این مسیر برای آنان باشیم.
علیزاده در پایان افزود: فعالیت خیرین عرصه ســالمت در شرایطی که مشکالت اقتصادی فعالیت های مختلف 
را تحت الشــعاع قرار داده، اقدام بسیار ارزشمندی است که بدون شک نزد خداوند از اجر و پاداش معنوی بسیاری 

برخوردار خواهد بود.

امام جمعه شهرســتان محمودآباد گفت: آموزه های 
قرآنی و روایی بسیاری داریم که ما را تشویق به حضور و 

سرعت در کار خیر می کنند.
به گزارش صبح آمل، حجت االسالم سیداحمد جباری 
با بیان اینکه با توجه به ظرفیت های خوب و بی شــمار 
اقتصادی شهرستان محمودآباد در چند سال اخیر و با آغاز 
فعالیت مجمع خیرین این شهرستان، ساخت بیمارستان، 
مراکز درمانی و مدرسه از کارهای خّیری ارزشمند است؛ 
تصریح کــرد: اهمیت به باقیات و صالحات از دیگر موارد 
مهم است و ساخت بیمارســتان یا مدرسه نیز این گونه 
است و ثواب بسیار زیادی دارد و تا وقتی که دیگران از آنها 
بهره می برند، بانیانش ثــواب می برند. وی تاکید کرد: در 
خیِّر پروری باید توجه داشته باشیم تا زمانی که واجبات 
جلوی چشم خّیر وجود دارد نوبت به مستحبات نمی رسد.

امام جمعه شهرستان محمودآباد عنوان کرد: دین به ما 
می گوید نیازها را در اولویت ببینیم، فرض کنید مردم نیازمند دیالیز هستند، این از مدرسه سازی واجب تر است و باید 
آن را در اولویت قرار دهیم. حجت االسالم جباری طبقه بندی کردن نیازها، اولویت ها را دیدن و جزیره ای نگاه نکردن 
بسیار حائز اهمیت است، برای مثال یک نفر بگوید باید همه چیز را به سمت بهداشت ببریم، یک نفر دیگر بگوید همه 
چیز را به سمت جاده و راه ببریم، یک نفر بگوید همه چیز را به سمت آموزش ببریم، اینها را باید اولویت بندی کنیم و 
ببینیم کدام واجب تر و نیاز مردم است تا همه برای آن منظور بسیج شویم. وی در ادامه بیان داشت: در خّیری حریص 
نباشید که حجم پولی که جمع می کنید زیاد باشد، ولی حریص باشید در اینکه کیفیت پول یعنی پاک بودن آن رعایت 
شود. امام جمعه شهرستان محمودآباد با بیان اینکه خدمت به مردم از اعمال مورد تأکید و عنایت حق تعالی می باشد؛ 
گفت: خدمت به مردم یکی از راه های رسیدن به خداوند به شمار می رود و طبق روایات، راه های رسیدن به ذات اقدس 
او به تعداد مردم دنیاست اما نزدیک ترین و سریع ترین راه رسیدن به خداوند و کسب رضایت الهی، کمک کردن به 
مردم و رفع مشکل آنهاست چرا که این کار سبب شادی و خشنودی آنان می شود و اجر و ثواب بسیاری دارد و خدمت 
به مردم بی جواب و بدون اجر و پاداش نخواهد بود و خداوند براساس آنچه فرموده اند در روز قیامت با شفاعت انسان 

اجر و پاداش خود را به آنان خواهد داد.
حجت االسالم جباری از مجمع خیرین به عنوان برند انسان دوستی یاد کرد و اظهار داشت: مجمع خیرین یا چشمه 
فیاض برای شهرستان های محمودآباد و آمل افتخارآفرینی است و هر شهری که چنین مجموعه ای دارد هم سرشار از 
خیر و برکت است و هم افتخاری بزرگ برای مسئولین و مجموعه بزرگان شهرستان که می بینند یک برند بسیار موفق 
و نشان ارزشمند از انسان دوستی و دگر دوستی دارد اینجا فعالیت می کند و روز به روز هم درخشش بیشتر می شود.

وی با تاکید بر اینکه همه فعالیتهای خیرخواهانه باید در مجمع تشکیل شود؛ خاطرنشان کرد: ما به وجود چنین 
مجموعه ارزشمندی واقعا به خود می بالیم و می نازیم و همه سعیم بر این است طبق راهکاری که همان روز اول ریاست 
هیئت مدیره در جلســه عنوان فرمودند که هیچ مجموعه ای در دفتر امام جمعه تشــکیل نشود و همه فعالیت های 

خیرخواهانه در مجمع تشکیل شود را دستور کار خود قرار دادیم تا اقدام شخصی انجام ندهد.
امام جمعه شهرستان محمودآباد تصریح کرد: مهمترین سرمایه ارزشمند مجمع خیرین نیروهای دلسوز و کار آمد 
با روحیه جهادی و اعتماد مردم اســت که باید از آن بخوبی صیانت شــود لذا از مجمع خیرین شهرستان محمودآباد 
سپاسگزاریم که همراه دولت در تامین و رفع نیازهای مورد نیاز مردم شده اند و امیدواریم این خدمات بخوبی منعکس 
شود تا شاهد حضور خیرین بیشتری در کارهای ارزشمند باشیم. حجت االسالم جباری گفت: بهترین راه برای تشویق 
به انجام امور خیریه کمک به اقشار مختلف جامعه و فعالیت های مثبت زیست محیطی می تواند نقش بسیار زیادی در 
توســعه و پیشرفت مراکز مختلف داشته باشد و اینکه هر فرد به نسبتی یک نوع حس دلسوزی نسبت به مشکالت و 
معضالت دیگران را دارد، بهترین راه برای تشویق به انجام امور خیریه این است که این احساس در افراد حفظ و تقویت 
شده و محبت و مسئولیت نسبت به سایر همنوعان به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد و اینکه هر فرد به 

نسبتی یک نوع حس دلسوزی نسبت به مشکالت و معضالت دیگران را دارد.

نماینده مردم محمودآباد در مجلس شــورای 
اســالمی؛ ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع 
مجمع خیرین این شــهر، تاکید کرد: ذهن مردم 
االن درگیر گرانی و مشکالت معیشتی است، لذا به 
نظر من بهتر است همه توان و امکانات خیرین را 

به آن سمت ببرید.
به گزارش صبــح آمل، ولــی اهلل فرزانه اظهار 
داشت: با توجه به ظرفیت های اقتصادی چند برابر 
شهرستان محمودآباد در چند سال اخیر و با آغاز 
فعالیت مجمع خیریــن محمودآباد این مجمع به 
خوبی فعالیت هایش را شروع و تا امروز پیش برده 
و در واقع خودش را اثبات کرده و همین امر شتاب 
را به آن اضافه کرده است و در این نقشه جامع حاج 
عطاءاهلل حیدرزاده و دیگر اعضای صدیق او بسیار 

برجسته می باشند 
وی افزود: من از همه اعضای محترم این مجمع می خواهم مشــکالت را بگویند و انتقال دهند تا ما به 

اتفاق هم بتوانیم برای حل آنها تصمیم گیری کنیم.
نماینده مردم محمودآباد در مجلس شــورای اســالمی؛ بر لزوم بهره گیری از ظرفیت خیرین در تمام 
زمینه ها بویژه حوزه ســالمت تاکید کرد گفت: مجمع خیرین ســالمت از آغاز فعالیت خود مشارکت های 

مردمی خوبی داشته است و باید فعالیت های خودشان را توسعه بدهند.
فرزانه تصریح کرد: از طرفی دیگر خیرین عزیز را به سمت جمع سوق دهیم و آن وقت است که ساختار 
مجمع تغییر می کند و اولویت بندی خیرات هم در جایی باید تصمیم گیری شود که اگر مجمع خیرین و 
موسسات شد مدیران هم هر کدام به اندازه خود و به فراخور توان خویش به این موضوع کمک کنند که 

هرکدام چقدر می توانند در تشخیص اولویت ها نقش داشته باشند.
نماینده مردم محمودآباد در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه باید قرارگاه خیرین تشکیل شود؛ 
افزود:  قرارگاه خیرین باید با تمرکز همه سازمانهای خیریه و مردم نهاد تشکیل شود و ساختار را وسیع تر 

و وظایف و مسئولیتها را شهرستانی کرد.
فرزانه با بیان اینکه مجمع خیرین با هدف یکپارچه سازي و ساماندهي مشارکت عمومي خیرین تشکیل 
شد؛ خاطرنشان کرد: هدف از فلسفه تشکیل مجمع خیرین، گروه آسیب دیده اجتماعي زیادی هستند که 
در شهرستان محمودآباد زندگي مي کنند لذا در راستاي یکپارچه سازي کمک هاي خیرین و ساماندهي و 
الویت بندي و جهت دهي کمک هاي خیرین نیک اندیش و زمینه سازي براي مشارکت عمومي آنها، براي 
اولین بار مجمع خیرین در محمود آباد با هدف یکپارچه سازي و ساماندهي و زمینه سازي براي مشارکت 
عمومي خیرین در این شهرســتان تشکیل شــد. وی توجه به امور خیریه و دستگیري از افراد نیازمند را 
موجب ایجاد همدلي و همراهي عموم مردم دانست و گفت: مشارکت مردمي در این زمینه سبب کاهش 
آسیب هاي اجتماعي در جامعه گردید و با توجه به اینکه قرن پیش رو قرن آسیب هاي اجتماعي است و 
نمي توان راه حل تمامي مشکالت را از دولت خواست که برخي از مشکالت باید با مشارکت مردم برطرف 
شــود و این نگاه در جامعه ترویج یابد که کمک به افراد نیازمند کمک به جامعه و عامل تضمین امنیت 
عمومي به شمار مي رود. نماینده مردم محمودآباد در مجلس شورای اسالمی افزود: باید سیاست ویژه ای 
را برای تجمیع فعالیت های مجمع خیرین در پیش بگیریم و زمینه این کار فراهم و قرارگاهی با ساماندهی 
جدید تشکیل شود تا نمایندگان مجمع در آن حضور داشته باشند و نیازهای جامعه در بخش های مختلف 

مورد بررسی و ارزیابی و به منثه ظهور برسد.
فرزانه در پایان گفت: برخالف این واقعیت که معموال جلســات کارگروهی که با اختالف نظرها فعالیت 
شان تحت الشعاع قرار گرفته کمرنگ می شود اما خوشبختانه این مجمع حتی با بعضی اختالف نظرهای 

کوچک قدرتمندانه و پویا فعال است و این نشان از سرزندگی و مانایی مجموعه می باشد.

فرماندار محمودآباد:

نقش خیرین محمودآباد  در امر 
خدمت رسانی  بسیار برجسته است

در روزهای ســخت کرونایی، در حالی که 
هزینه های زیاد مبارزه با کرونا و درمان بیماران 
مبتال شــده به این ویــروس منحوس برای 
دست اندرکاران نظام بسیار باال بود همراهی و 
همکاری مردم نوعدوست محمودآباد به ویژه افراد خیری که استطاعت مالی خوبی دارند 
مسیر عبور از بحران را هموارتر کرده است چنانچه در حدیثی از امام حسین )ع( آمده که 
حضرت فرموده اند به درستی که خداوند متعال دنیا و اموال آن را برای آزمایش افراد قرار 
داده است. آری دل انسان که بزرگ باشد فرق نمی کند زن یا مرد، پیر یا جوان باشید در 
یک شهر بزرگ زندگی کنید یا شهری کوچک و یا حتی روستایی دورافتاده، دلت دریایی 
می شود ناخدایش هم می شود خدا. دیدن اشک کودکان یتیم، دستان پینه بسته پدری 
که با وجود کار فراوان از برآورده کردن نیازهای هر چند کوچک خانواده و فرزندش ناکام 
است و یا چهره غمگین بیماری که توان تامین هزینه داروهایش را ندارد، دل دریایی شان 
هیچکدام از اینها را تاب نمی آورد، قلب مهربانشان به درد می آید وقتی اشک حسرت 
و اندوه را در چهره همنوعش می بینند، چشمانشان پر از اشک می شود وقتی کودکی را 
می بینند که از جلوی مغازه آرزوهایش می گذرد و چیزی جز حسرت نصیبش نمی شود. 
صبحت از خیرین و انسان های نیک اندیش است همان هایی که نسیم مهربانی آنها حتی 

فرشته های آسمانی را نیز سرمست کرده است، همان هایی که با دل بزرگ و دریایی شان 
اشک شــوق بر چهره غم گرفته همنوعشان جاری می سازند و این مهم پا را از گستره 
نقشه جغرافیایی هم فراتر گذاشته و در هر شهر و دیاری امروز شاهد نمایش جلوه های 
مهربانی به دســت هنرمندان ایرانی هستیم و شهرستان محمودآباد هم یکی از مشت 
نمونه خروارهاست. سرزمین اقوام مختلف، مردمانی که با همزیستی مثال نزدنی همواره 
در کارهای خیر پیشگام بوده و کمک به همنوع در هر زمانی همواره برای آنها در اولویت 
بوده است، حال آنکه این خیر بودن در اکثر مواقع ریشه خانوادگی دارد لذا صبح آمل 
بر ان شد تا بر اساس رسالت سنگین خود در اطالع رسانی این بار نیز در پویش بزرگ از 
همایش مجمع خیرین شهرستان محمودآباد گفتگویی را با رئیس هیئت مدیره و هیئت 
امنا و سایر اعضای مجمع خیرین شهرستان محمودآباد انجام دهد که در این ویژه نامه 
آن را می خوانید و هــدف از این گفت گوها عالوه بر قدردانی، معرفی چهره های خیر و 
نیکوکار در حوزه های مختلف، به نســل جدید و آینده است. فرهنگ سازی در زمینه 
وقف و انجام کار خیر و نیز معرفی خیرین و اقدامات ارزنده ایشان به جامعه، کوچکترین 
اقدامی است که به پاس زحمات ایشان انجام می شود اما افزایش تمایل مردم به خیریه و 
وقف، با تمام اقدامات انجام شده در این زمینه، باز به نقطه مطلوبی نرسیده است و تالش 

می شود نتیجه، آنطور که باید باشد و اطالع رسانی شود.

امام جمعه شهرستان محمودآباد:

 مجمع خیرین محمودآباد
 برند انسان دوستی  و دگردوستی است 

نماینده مردم محمودآباد در مجلس شورای اسالمی:

 باید قرارگاه خیرین
 تشکیل شود

این مرد خستگی ناپذیر از چهره های با سابقه و خوشنام و از پیشکسوتان امور خیریه 
و رســیدگی به محرومان هســتند و در تمام طول عمر خویش اقدامات خداپسندانه 
فراوانی در عرصه خدمت رســانی به مستضعفین و افراد بی بضاعت انجام داده اند که 

به یادگار خواهد ماند.
شکوه شخصیت آنان طی ســال های متمادی سایه گستر جامعه ما بوده و عمر با 
برکت خویش را در جهت خدمت بی منت، متواضعانه و خاضعانه به مردم شــریف و 
بزرگوار و به ویژه محرومان و نیازمندان صرف نموده اســت و این روزها با تمام توانی 
که دارد در امور خیریه فعالیت می کند، گاه در ساخت مسجد، گاه در اهدای جهیزیه 
به نوعروســان نیازمند، گاه در اهدای بسته های معیشــتی به فقرا و بیشتر وقتها هم 
در کمک به هزینه های درمانی مســتضعفان جامعه محمودآبادی در ساخت و تجهیز 
درمانگاه تخصصی بیماری های خاص. حاج قدرت اهلل طاهریان خیر و موسس درمانگاه 
تخصصی بیماریهای خاص شهرســتان محمودآباد؛ با هزینه شخصی خود و با عشق و 
به نیت مرحوم پدرم تمام هزینه ها را بر عهده گرفتم و بعد 24 ســال مرکز بیماریهای 
خاص در محمودآباد شــروع که در حال اتمام اســت تا بیماران به شهرهای همجوار 
مراجعه نکنند. حقیقت امر دلیل حال خوبم حدود 4 سال در مجمع خیرین در خدمت 
عزیزانی هســتم که چون برادر کنار هم قدمهای بزرگی را در جهت کاهش مشکالت 
و آالم نیازمندان عزیز بر می دارند و شروع فعالیت ما از آنجائی بود که روز اول تفکرها 

حول محور درمان بود و با توجه به افتتاح بیمارســتان اما بسیاری از خدمات درمانی 
)از جمله درمانگاه تخصصی و از همه مهمتر دیالیز( را نداشتیم و بیماران عالوه بر درد 
خود با مشقت فراوان به شهر آمل و دیگر شهرها و حتی پایتخت می رفتند و گاها مورد 
بی مهری هایی هم قرار گرفته و دچار مشکالتی می شدند لذا تصمیم گرفتیم نخست 
درمان در اولویت قرار بگیرد که خوشبختانه در اولین فرصت و کمتر از یکسال بخش 
دیالیز را افتتاح و به بهره برداری رســاندیم و خوشــبختانه بیماران به راحتی در شهر 

خودشان معالجه و درمان می شوند. 
شما به عنوان خیر در منطقه چی شد که به این حوزه وارد شدید؟

لطف خدا شــامل حالم شد و من تنها واســطه هستم و همه چیزم را مدیون خدا 
هســتم و البته دعای خیر پدر و مادرم پدری که همیشــه بچه هایش را به کار خیر و 
کمک به مردم تشــویق می کرد. همیشه در وجودم احساس می کردم دینی نسبت به 
زادگاهم دارم و نمی دانستم چه کاری باید انجام دهم ممنون خداوند هستم که به من 

توفیق داد بتوانم هر چند ناچیز تنها دین خود را ادا نمایم .
هزینه ای که برای این کار نیک و پسندیده گذاشته اید از نیات خودتان است؟

فقط لطف خدا ما تنها امانتدار هستیم همه چیز از فضل پروردگار است .
از نظرشما وقف چه تعریفی دارد؟

وقف یک شعار نیست و در عمل اتفاق می افتد و به نوعی فرهنگ سازی است برای 
رســیدن به نقطه مطلوب و همت مظاعف برای ترویج فرهنگ وقف و گذشت، باید به 
کار گرفته شود و کسی که وقف می کند به دنبال تبلیغات و شهرت نیست، اما با معرفی 
خیرین و کارهای خداپســندانه خیرین به مــردم، ترویج این فرهنگ در جامعه اتفاق 
می افتد و کسانی که توانایی مالی مناسبی دارند، با دیدن چنین افرادی ممکن است به 
امر وقف تشویق شوند یا کسی که تردید دارد با وقف اموال، دعای خیر تعداد زیادی از 
افراد نیازمند را برای همیشه به همراه خواهد داشت، پس از دیدن موارد مشابه، انگیزه 

پیدا خواهد کرد.
به نظر شما خیراندیشی و نیکوکاری باید آموخته شود؟

آموزش افراد جامعه برای کار نیک و گاه راهنمائی های مردمی قطعاً بی تاثیر نیست. 
ولی توفیق انجام کارهای خیر را لطف خدا و ذات وجودی انسان می دانم.

درباره انگیزه و علت ورود خیران به عرصه سالمت توضیح دهید؟

مردم شهرستان محمودآباد در هر زمینه که نیازی وجود داشته باشد وارد می شوند 
بر همین منوال وقتی دیدند مســئوالن به تنهایی نمی توانند از عهده پاســخگویی به 
نیازهای درمانی مردم برآیند، وارد میدان شدند به طوری که اکنون مراکز بهداشتی و 
درمانی که در این شهر توسط مردم احداث شده از مراکز دولتی پیشی گرفته، وجود 

چندین پروژه درمانی که مردم در شهر ساخته اند بیانگر همین ادعاست.
به نظر شما یک خّیر سالمت چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

وقتی به کسی کلمه خّیر اطالق می شود یعنی اینکه خداوند این توفیق و سعادت 
یک انســان خوب نصیب وی کرده اســت ، یعنی از نظر تقوی ، ایمان ،انفاق ، ایثار و 
بخشندگی به درجه ای رسیده است که این همت را پیدا کرده است که بخشی از مال 

و ثروت خود وقف کار خیر نماید و این صفات از خصوصیات خیر می باشد.
چه عاملی باعث حضور شما در مجمع خیرین بوده است؟

در همایش بزرگ گلریزان شهرستان آمل طی گفت گو با حاج عطاءاهلل حیدرزاده 
پیشکسوت و فعال مجمع های خیرین متوجه شدم از بین 300 بیمار تاالسمی بیش 
از 100 نفر محمودآبادی هستند که نیاز به خدمات دارند و آنجا بود که حقیقتا خیلی 
متاثر شدم و در همان لحظه پیشنهادی به بنده شد که آیا امکانش برای شما هست 
که طبقه سوم ساختمان بیمارستان شهدا را برای این کار شروع و تمام کنید که آن 
روز جواب ندادم و فرصتی خواستم و خوشبختانه ظرف یک هفته تصمیم گرفتم در 
صورت شایستگی صفر تا صد هزینه ها را بر عهده بگیرم و آن را بسازم و به لطف خدا 
آگاهانه و با رضایت قلبی جواب مثبت دادم و به اتفاق جناب دکتر توان، دکتر مقیمی 
و حاج آقا حیدرزاده به دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران رفتیم و در زمان مدیریت 
مدیرکل وقت جناب دکتر موســوی و دیگر دوستان همراه موبایعه نامه ای را امضاء 
کردیم و دســتانم را رو به آسمان بلند کردم و از او خواستم که توانی به من بدهد تا 
بتوانم این پروژه بزرگ را با موفقیت به پایان برسانم در حالی که این مسئله سنگینی 
برایم بود و نمی دانســتم هزینه اش چقدر اســت بهر حال امروز خوشحالم که خودم 
زنــده ام و می بینم که 95 درصد کار به پایان رســیده و این از بهترین آرزوهای من 
بود که تابلوی درمانگاه بیماری های خاص به نام مرحوم پدرم حاج عزت اهلل طاهریان 
نصب شــود و امروز که در خدمت شما هستم کارها تمام شده و انشاءاهلل تا چند روز 
دیگر به پایان می رســد و کماکان در خدمت دوستان عزیز خواهم بود و هنوز کار ما 

مانده و تا آنجائیکه زنده هستم و رمق دارم باید در کار خیر قدم بردارم و هنوز کار ما 
مانده است و همین ساختمان مجمع خیرین با هزینه شخصی اعضای مجمع خیرین 
و بدون کمک احدی ســاختیم و من این افتخار را دارم بقیه عمرم را به شرط حیات 

برای رفع نیاز محرومین عهده دار شوم.
چرا باید به نیازمندان کمک کنیم؟

این دنیا محل امتحان و آزمون برای پیشرفت هست و طبق دستورات قرآنی، انسان 
هایــی که از دنیا بهره ای دارند باید به نیازمندان و فقراء کمک کنند و بخصوص اهل 
بیت )ع( با کمک هایی که در این خصوص داشــتند الگوی ما هستند و این اقدامات 
خیریه گاهی پاداشی بی حســاب دارند و بخصوص کمک به بیماران نیازمند و حوزه 
ســالمت که از اولویت های مجمع خیرین سالمت است قابل تقدیر بوده و الزم است 

توسعه یابد و شاهد هستیم خیرین سالمت درخشش نیکویی در این عرصه دارند .
اگر مطلبی هســت که دوســت دارید در مورد آن صحبت کنید، بیان 

بفرمایید؟
باز هم بر فرهنگ ســازی در این مقوله تأکید دارم و خواهش می کنم خواسته فرد 
بعد از عمل وقف و خیر به درستی انجام شود. معتقدم اگر چنین کردم، برای این بود 
که اوالد خوبی برای پدر و مادرم بوده باشــم و فاتحه ای نثار روح ایشان شود. پیشتر 
که پدر و مادرم را ازدست داده بودم، برایم سخت بود؛ اما بیش از گذشته به این نتیجه 
رسیدم که این دنیا دار فانی است. فقط از انسان نامی نیک به ماندگار خواهد ماند و مال 
دنیا در همین دنیا خواهد ماند و هیچی ارزش برای من ندارد. دیگر به ریالی ارزش قایل 
نیستم. پدرم هم همین گونه بود. در زمان عمر بابرکت خودشان به یاد دارم که پدرم 
بــرای کمک به تحصیل دانش آموزان زمینی را به رایگان در اختیار آموزش و پرورش 
قرار داد و مدرســه ای به نام خودشــان و با کمک خانواده حیدرزاده و خیرین احداث 
شد. این طبیعت کمک به دیگران را به نوعی از پدرم دارم و بهتر بگویم به من به ارث 
رسیده است بنابراین برایم مهم است که به همه بگویید و بنویسید، پول من برکت دارد 
چون همیشه دعای پدرم پشتوانه من بوده است و به زندگی ام برکت بخشیده است. 
او برای من دعا کرد که هیچوقت دستم در جیب خالی نرود. خدا را شکر که تا امروز، 
هیچ وقت نیازمند کسی نبودم و کارهای خیری که کردم سبب شده است برکت اموالم 

بیشتر بشود و توانسته ام دفعات بعد، بیشتر به دیگران کمک کنم.

حاج قدرت اهلل طاهریان از عضو هیئت مدیره و هیئت امنای مجمع خیرین شهرستان محمودآباد:

برکت زندگی ام را مدیون کارهای خیر می دانم
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خدایا برآستان مغفرت و رحمت تو فرود آمدم و به 
امید عفو تو آهنگ خدمت به جامعه را پیشه کرده ام 
و به بخشــایش و توفیق روز افزون تو دل سپرده ام و 
به فضل و احســان تو اعتماد کرده ام، مرا آنچه سبب 
آمرزش تو شود در دست نیست و کاری نکرده ام که 
به پاداش آن شایسته عفو تو باشم امیدوار به رحمت 
تو و قبولی این خدمات ناقابل در عرصه های مختلف 
هستم و معتقدم ارزش هر فرد به میزان سختی هایی 

است که برای مردم متحمل می شود.
شناخت شما به عنوان خیر از کجا نشات می گیرد؟

این مساله لطف کسانی اســت که من با آنها در ارتباطم 
و خــود را خادم مردم به ویژه افــراد نیازمند جامعه می دانم 
بنابراین در حد بضاعت خواســتم گرهی از مشکالت آنان باز 
کنم و مانعی از پیــش روی آنان بردارم، حال چقدر در این 

عرصه موفق شده ام خدا می داند.
چرا مردم با مشکالت مالی مواجه می شوند؟

بررســی علت اینکه چرا مردم مشــکالت مالی را تجربه 
می کنند بسیار پیچیده است ولی از جمله علل این اتفاق قرار 
گرفتن در شرایط پر استرس زندگی همچون از دست دادن 
شــغل، جدایی والدین، ابتال به بیماری های خاص، معلولیت 
می باشــد. اینها عوامل بســیار مهمی است باالخص که این 
شــرایط منجر به این شــود که فرد دیگر قادر به کار کردن 
نباشد البته شرایط اقتصادی جامعه نیز در گرفتار شدن افراد 

به مشکالت مالی بی تاثیر نبوده است.
با وجود خیریه ها و افراد خیر، آیا درد مندی در شــهر 

محمودآباد نا امید می ماند؟
نعمت ســالمتی یکــی از بزرگتریــن موهبت های الهی 
اســت که به انسان هدیه شــده و بی توجهی به آن نه تنها 
امــکان ادامه زندگی را به مخاطــره می اندازد بلکه جامعه را 
با مشــکالت جدی رو به رو می کند. بــا اینکه مطابق قانون 
اساســی جمهوری اســالمی ایران، تهیه امکانات مورد نیاز 
بهداشــت و درمان افــراد جامعه به عهده دولت گذاشــته 
شــده ولی همانگونه که افراد متدین، خیــر و نیک اندیش 
بــا بهره گیری از آموزه های دینــی و مکتب گهربار و نورانی 
اهل بیت )ع( در بســیاری از نیازهای دیگر جامعه همکاری 
مستمر و موثر داشته اند، موفقیت کامل در انجام مسئولیت 
خطیر ســالمت نیز با استمداد و بهره مندی از همه عوامل و 
استعدادهای بالقوه و بالفعل و مادی و معنوی مردمی امکان 
پذیر خواهد بود، همانطور که آیات نورانی قران کرمی و سیره 
ائمه اطهار)ع( نیز بر این همیاری، همدلی و کمک رسانی به 
نیازمندان تاکید و توصیه نموده اســت. بر این اساس جمعی 
از افراد خیر اندیش و نیکوکار محمودآبادی اقدام به تشکیل 
مجمع خیرین نمودند و با توکل به فضل الهی ماموریت خود 
را جهت احیاء ســنت نیکوکاری و ارائــه خدمات در عرصه 
بهداشت و درمان، تامین تجهیزات پزشکی و توسعه فضاهای 
فیزیکی و خدمات بهداشــتی درمانی بــا تکیه بر کمک ها و 
مشــارکت های خیرین متدین و اشــخاص عالقمند با بهره 
گیری از منابع انسانی خالق و  تکنولوژی و فناوری های نوین 
قرار داده تا با عرضه خدمات و همکاری های با دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران ایفاگر رســالت عظیم و متعهدانه خود در 
راستای مشــارکت های مردمی و مسئولیت پذیری در حوزه 

سالمت استان باشد.
ضرورت تشکیل مجمع خیرین سالمت چگونه بود؟

مجمع خیرین با حماسه های عظیم و مثال زدنی خودش 
مدیون عزیزانی فرهیخته ای اســت که به رسم عاشقی و با 
شور و شوق فراوان برای انجام کار خیر به عنوان عمود خیمه 
عشــق در تیرک آن قرار دارند و عمل صالح انجام می دهند 
و در ایــن راه از دیگران ســبقت می گیرند و قطعا همانهایی 
هستند که خودشــان حضور ندارند و بی چشمداشتی ما را 
حمایت می کنند و هر مبلغــی را هم تحت عنوان کمک به 
همنوع می دهنــد برکت فراوانی را با خودش همراه دارد لذا 
مجمع خیرین محمودآباد در ابتدا شــروع خوبی داشــته و 
کارهــا را با هدف انجام داده و قطعا برنامه هایی را هم برای 
آینده دارد و با توجه به اینکه محمودآباد از گذشته های دور 
مهــد تمدن نبوی و علوی بــوده و علمای بزرگی که در این 
شــهر زندگی می کرده اند، مردم با فرهنگ دین و آموزه های 

ائمه معصومین)ع( آشنا بوده اند. 
وظیفه مهم ما در خصوص مبحث اجتماعی چه می باشد؟ 
یکی از مهم ترین وظایف ما در خصوص مباحث اجتماعی 
این است که باید به فکر هم باشیم و در جهت رفع مشکالت 
یکدیگر برنامه ریزی کنیــم به طوری که اگر خداوند مال و 
امکاناتی به ما داده در چارچوب خمس، زکات، صدقه، هبه و 
... برای رفاه حال مردم هزینه شود. لذا پس از تشکیل مجمع 
خیرین در تمام شــهرهای مازندران پیگیری امور مربوط به 
بهداشــت و درمان مردم در بخش هــای مختلف مورد توجه 
مجمع خیرین ســالمت مازندران قرارگرفت و خوشبختانه با 
پیگیرهای امام جمعه و مسئولین بخش و شهر محمودآباد و 
دیگر مدعوین استانی این امر محقق شد و با حضور ) اعضای 
هیئت امنای مجمع خیرین( اولین مجمع خیرین ســالمت 
بخشــی مازندران در شهرستان محمودآباد راه اندازی شد و 
اعضای جدید آن پس از مشــورت و اعالم آمادگی مشخص 
شــدند. مجمع خیرین سالمت با هدف ساماندهی خیرین و 
برنامه ریزی برای بهره گیری درست از مشارکت های مردمی 
و هدایت به اولویت ها در حوزه ســالمت فعالیت خواهد کرد 
و ایجاد هماهنگی و وحدت از دستاوردهای این مجمع برای 
جامعه خواهد بود و قطعاً در مسیر فعالیت های تعریف شده 
خود برای سالمت شهرســتان محمودآباد مفید فایده عمل 

خواهد کرد.
موسسات خیریه چگونه به افراد کمک می کنند؟

موسسات خیریه با در میان گذاشتن اهداف خود با مردم 
و اطالع رســانی اقداماتی که قصد دارنــد برای مددجویان 
انجــام دهند از جانب افــراد نیکوکار حمایت هــای مالی را 
دریافت می نمایند و کمک های مردمی را در راستای حمایت 
از مددجویان هزینه می نمایند. موضوع مهمی که وجود دارد 
این اســت که افراد نیکوکار به دالیــل مختلفی برای کمک 

به موسســات خیریه مراجعه می کنند و شخصاً برای اهدای 
کمک به نیازمندان اقدام نمی کنند.

همانطور که در صحبتهای دیگر دوســتان عزیز ذکر شده 
مجمع خیرین در ســال 97 شــروع به کار کرد. در سالهای 
اول کارگروههــای مختلفــی را تحت عنــوان کمیته تهیه 
جهیزیه عروس، درمان، دانش آموزی، دانشجویی، معیشتی، 
گروههای آســیب پذیر تشــکیل دادند اما به همین بسنده 
نکردند و در ادامه به پیشنهاد دکتر رحمانی مسئول کارگروه 
درمــان و توافق همه عزیزان پروژه بزرگــی را تحت عنوان 
ساختمان یادمان خیرین شهرستان محمودآباد شروع کردند 
که این ســاختمان بزرگ برای مجمع خیرین نوپا کار بسیار 
بزرگــی بود لذا رئیس این مجمــع و اعضای پرتالش و همه 
عزیزان همراه، با ورود به مســاله آن را آسیب شناسی و پس 
از کارشناســی های مختلف، کار ســاخت را شروع کردیم و 
با توجه به وجــود ۶0 بیمار دیالیزی و حساســیت آن این 
پــروژه در اولویت قرار گرفت و تصمیم بر این شــد تا هرچه 
زودتر نهایی شــود لذا در شرایط سخت بحث مالی در بهمن 
ســال 98 و در حالی که سراســر کشور خصوصا محمودآباد 
درگیر کرونا بود و احدی از خانه بیرون نمی آمد کار را شروع 
کردیم و ساختمانی سه طبقه با 30 درصد پیشرفت فیزیکی 
را تحویــل گرفتیم و طبق نظریه دانشــگاه علوم پزشــکی 
مازنــدران طبقه اول مختص دیالیز و جــزو برنامه های آنها 
بود لذا دوســتان ما بدون برآورد هزینــه و دیگر موضوعات 
تصمیم گرفتند که شــروع به کار کنند و پروژه را اســتارت 
بزنند و با گذشــت یکسال شاید گزاف نگفته باشم که حتی 
یک ریال موجودی در حســاب خزانه مجمع نبوده است و با 
همت اعضای مجمع خیرین شــروع را از خودمان گذاشتیم 
و فرد خیری از این شهرســتان به نام )آقای مهدی پور عضو 
هیئت امناء مجمع خیرین( با فروش مغازه اش به مبلغ 120 
میلیون تومــان آن را در اختیار مجموعه قرار داد و با توجه 
به اینکه نقشــه ساختمانی بخش دیالیز مطابق نظر دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران باید اجرا می شد که هزینه ریالی آن 
هم بسیار زیاد بود اما الحمداهلل بخشی از کمک های مردمی 
و عمده کمکهای اعضای هیئــت امنا با هزینه میلیاردی به 
پایان رســید و بخــش دیالیز در خــرداد 1400 افتتاح و با 
حضور دکتر جان بابایی معــاون وزیر بخش دیالیز را با 13 
تخت فعــال راه اندازی و به بهره برداری رســید و تا امروز 
حدود شــش هزار مریض به صورت رایگان تحت مداوا قرار 
گرفتند و مبلغ بیش از 3 میلیارد تومان از بابت هزینه تامین 
درمان به مراکز بهداشــتی تعلق گرفته است که همین جا از 
مردم عزیز و فهیم شهرســتان محمودآباد تشکر و قدردانی 

می کنم.
نیاز دیگر در حوزه بهداشت و درمان و سالمت چه بود؟

نیــاز دیگر در حوزه بهداشــت، درمان و ســالمت، بحث 
درمانگاه تخصصی بود چنانچه امروز در شهرستان محمودآباد 
به نسبت شهرهای همجوار پزشک متخصص بسیار کم است 
و بیمار با توجه به وجود بیمارســتان شــهدا مجبور است به 
شــهرهای اطراف مراجعه نماید که هم از جهت هزینه و هم 
اتالف وقت آنها را دچار مشــکالت عدیده ای می کرد بخاطر 
همیــن موضوع جناب دکتر مقیمی از پزشــکان متعهد و با 
اخالق 70 درصد از هزینه های ساختمان درمانگاه تخصصی 
را شخصا خودشان متقبل شــدند لذا دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران قــراردادی را بین مجمع خیریــن و خود خیرین 
منعقد کرد که اگر چنانچــه70 درصد از کار فیزیکی انجام 
شود تحویل علوم پزشکی شود تا مابقی کار را آنها تمام کنند 
که الحمداهلل در اواسط سال 1401 این تعهد مجمع خیرین 
نسبت به علوم پزشکی انجام شد و با توجه به مراجعه مجدد 
اعضای مجمع به دانشگاه علوم پزشکی مازندران آنها دستور 
دادند تا مابقی کار را در اســرع وقت و با بودجه پیشنهادی 
انجــام دهند که دکتــر غالمی به صورت کتبی و شــفاهی 

متعهد شدند تا در اسرع وقت کار را تمام کنند. 
موضوع مهم و قابل تامل در حوزه سالمت اینکه شهرستان 
محمودآباد دارای بیماران زیاد تاالسمی، هپاتیت و هموفیلی 
بود که نیاز به مکانی داشــت بر همین اساس در گام بعدی 
در جوار ساختمان بیمارســتان شهدا، کلینیک بزرگ مرکز 
بیماری های خاص در دســتور کار قرار گرفت و خیر عزیزی 
از شهرستان محمودآباد به نام حاج قدرت اهلل طاهریان عضو 
هیئت امنا و هیئت امنا مجمع خیرین به نام مرحوم پدرش 
قبول مســئولیت کرد و تا امروز 90 درصد کار ســاختمان 
بیماری هــای خاص انجام شــد و آماده تحویل اســت و به 
زودی شهرستان محمودآباد شاهد افتتاح مرکز بیماری های 
خــاص به نیت پدر مرحوم واقف عزیــز طاهریان)حاج عزت 
اهلل طاهریان( به نام درمانگاه خیریه مرحوم طاهریان خواهد 
بود. اگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران تعهد خود را در قبال 
ساختمان یادمان مجمع خیرین شهرستان محمودآباد انجام 
دهد ما شاهد افتتاح دو مرکز تخصصی و بیماری های خاص 
خواهیــم بود و اعضای هیئت امنــا تصمیم بر این گرفتند با 
توجه به شــرایط مالی موجود مجمع خیرین گلریزانی را در 
تاریخ شش اسفند 1401 انجام شود تا گستره فعالیت و ارائه 

خدمات آن شامل حال نیازمندان و بیماران بیشتری شود.
به نظر شــما فعالیت های خیریه چه تأثیری بر رشــد و 

توسعه اقتصادی دارد؟
با توجه به اینکه دین ما کامل ترین دین آســمانی است 
بنابراین باید نهایت استفاده را از این ظرفیت داشته باشیم و 
با ســاماندهی تعدادی از گزاره های اقتصادی خیریه از جمله 
وقف، انفاق، هبه، خمس زکات و... که بعضی واجب و برخی 
دیگر مســتحب هســتند، در پرتو عملیاتی کردن همه این 
فرامین، شاهد رشد، شــکوفایی، بالندگی جامعه و به دنبال 
آن کاهش آثار زیان بار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی 
دینی فقر و نداری باشــیم. جالب است بدانید، در روایات به 
مقوله کســب و کار و به دســت آوردن روزی حالل بسیار 
اهمیت داده شــده و در برخی روایات کسب روزی حالل 9 
جزء از اجزاء 10گانه عبادت را به خود اختصاص داده و این 
یک سند بسیار طالیی و تاریخی است و از عموم افراد خیر و 
متمکن خاضعانه می خواهم که عالوه بر فعالیت های خیریه 

ای که دارند قسمتی از آنها را نیز به اشتغالزایی و کار آفرینی 
اختصاص دهند.

آیا به صورت درآمدی به این موضوع نگاه می کنید؟
مــا به صورت درآمــدی به موضوع نــگاه نمی کنیم بلکه 
مسئله درمان مردم بیش از هر چیز دیگر برای ما مهم است 
و همین افتخار بس که این پروژه بزرگ در استان مازندران 
)بنا به اظهارات دکتر موســوی ریاســت وقت دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران بزرگترین پروژه استان مازندران بوده است 
که بالغ بر 13 میلیارد تومان هزینه مالی داشته است( به نام 
شهرســتان محمودآباد ثبت شــد. در ادامه دوستان دیگری 
چــون دکتر مقیمی به جمع ما اضافه شــدند که طبقه دوم 
این ســاختمان یادمان خیرین را با توجــه به قراردادی که 
دانشگاه علوم پزشــکی مازندران منعقد کردند حدود بیش 
از هفتاد درصــد از کار اجرایی را انجام دادند و مابقی تحت 
قرارداد دانشگاه علوم پزشــکی مازندران است که با محبت 
آن عزیزان باید انجام شــود)تحت عنوان درمانگاه تخصصی( 
چرا که امروزه مردم شهرستان محمودآباد از وجود پزشکان 
متخصصی که واقعا امکانات و مکان ندارند بی بهره هســتند 
و با تکمیل شــدن حداقلی این ســاختمان قطعا پزشــکان 

متخصص بیشتری به شهر ما خواهند آمد.
از مشــکل ترین مراحل خیر چیســت و چه کنیم تا از 

جریان های مخرب دور بمانیم؟
نیت صحیح و اخالص از مشــکل تریــن مراحل این راه 
اســت، شــخص نیکوکار به دلیل نوع خدمتش مورد توجه 
نیازمندان و جامعه اســت، لذا امکان لغزش از مسیر بندگی 
برای او بســیار متصور اســت. توجه به تذکرات مربیان بشر 
و نمونه هــای عالی نیکوکاری و موفــق در بندگی، توجه به 
مطالب بازرگانان پیروز این میدان است، پس شایسته است 
با تمام وجود به آنهــا توجه نمائیم که رعایت برخی دقت ها 
باعث می شــود تا هم از جریان های مخرب و خطرناک دور 
بمانیم و هم در تداوم کار خیر موفقیت های بیشــتری کسب 
کنیم و معتقدیم فقط خدا را بزرگ دانســتن و قطع امید از 
دیگران  که کار فقط به دســت اوســت و بزرگی خالق نزد 
انســان باعث می شــود تا مخلوق کوچک به نظر آید. آنچه 
در دســت مردم است قابل امید بســتن نیست، چه دوستی 
هایشــان، چه اموالشان، چه احترامشــان و ... اگر این قطع 
امید، بطور کامل صورت پذیرد، خداوند همه کارها را اصالح 
می کند و رمز موفقیت در مقابل وسوسه های نفس شیطانی 

آن است که تعریف و نکوهش مردم برای ما یکسان باشد.
چه درخواستی از مسؤوالن دارید؟

نباید فرامــوش کنیم کــه همه در قبــال بهبود فضای 
اقتصادی جامعه و عمران و آبادانی کشــور مسؤول هستیم 
اما مســؤوالن به علت اینکه به طور رسم بار مسؤولیت را به 
دوش می کشــند، باید از هیچ اقدامی در راســتای گسترش 
فرهنگ خیریه کوتاهی نکنند و از این رهگذر، بهبود فضای 
کسب و کار را برای مردم به ارمغان آورند و زمینه ساز تحقق 
فرمایشــات مقام معظم رهبــری در مقوله جهاد اقتصادی و 

اقتصاد مقاومتی باشند.
کار ذاتی مجمــع خیرین جمع آوری مبالغی اســت که 

صرف انجام امورات دارای اولویت گردد
مشکل بعدی شهرســتان محمودآباد در بحث سالمت و 
درمــان وجود بیماران خاص هموفیلی تاالســمی بودند که 
بســیار جدی و نگران کننده بود بر همین اساس به مدیریت 
پزشکی این شهر پیشــنهاد دادیم)کار ذاتی مجمع خیرین 
جمــع آوری مبالغی اســت که صرف انجام امــورات دارای 
اولویت گــردد( و بزرگ خیر عزیز ما حــاج آقا طاهریان به 
مجموعه اضافه شــد و تحت عنوان بیماری های خاص و به 
نام مرحوم پدرشــان حاج عزت اهلل این طبقه را شروع کرد و 
بــا صرف میلیاردها هزینه تا به امروز باالی 90 درصد کارها 

انجام شده و در آستانه افتتاح این مرکز هستیم.
مقام معظم رهبری در ســال گذشــته بــا اعالم طرح 
»کمک مومنانه« و موســات از مردم خواستند که به یاری 
آســیب دیدگان کرونا بشتابند شــما در این خصوص چه 

کرده اید؟
ببینید با شــیوع این ویروس بعضی از مشــاغل تعطیل و 
درآمــد گروهی از هموطنان ما کاهش پیــدا کرد و عده ای 
عزیزان شــان را از دســت دادند، مقام معظــم رهبری مثل 
همیشــه با نگاه هوشمندانه مردم را دعوت به یاری رساندن 
به افراد نیازمند کرد و ما هم با همراهی مردم و خیرین عزیز 
بــا افتخار به فرمان حیاتی معظم لــه توجه کردیم و بیش از 
1000 هزار بســته مواد غذایی شامل برنج، رب، روغن، قند، 
چــای و مرغ و بالغ بر 50 بســته لوازم التحریــر را در قالب 
»کمک مومنانــه« تهیه و بین دانش آموزان نیازمند مناطق 
شهرستان محمودآباد و بعضی از روستاهای آن توزیع گردید 
که در این بخش ســعی کردیم دانش آموزان بی سرپرست و 
بدسرپرســت هم مدنظر باشند و کرونا خیلی چیزها را به ما 

ثابت کرد فقیر و غنی تفاوت زیادی با هم ندارند.
استقبال چطور است؟

امروزه به عینه شــاهدم کارهایی که دوســتان ما دارند 
انجام می دهند و با توجه به جلســات هفتگی و ارائه گزارش 
کار از سوی اعضاء محترم، خیر بزرگوار سرکار خانم مهشید 
نیاکی ساکن چالوس به یاد و نیت همسر مرحومش )روانشاد 
مسعود شــفیعی فرزند محمودآباد( مبلغ یک میلیارد ریال 
معادل یکصد میلیون تومان کمک کردند و دوســتان ما باز 
هم به این اغنا نشــدند و با تکمیل پروژه های ســاختمانی 
دیگر، فاز جدیدی از اقدامات را در دســتور کار قرار دادند و 
سری به خانه های مراکز بهداشتی و خانه های روستایی زدند 
و در خود شهرســتان اعم از مجموعه ما در بخش سرخرود 
و شهر محمودآباد و روســتاهای تابعه و هر مراکز روستایی 
که مشکالت ساختمانی و درمانی دارند در کنار آنها هستند 
و در حال حاضر هم دفاتر ما در مجمع خیرین شهرســتان 
محمودآباد هر هفته بیماران به صورت رایگان ویزیت و دارو 
دریافت می کنند که به نام مرحوم شــفیعی نامگذاری شده 
اســت و هفته ای یک روز درمان انجام می شود)از ویزیت تا 

دارو رایگان(
به نظرشــما جشنواره ها چگونه باید برگزار شوند و تاثیر 
جشنواره شهرستانی و اســتانی را در جذب خیرین تا  چه 

اندازه موثر می دانید ؟
معرفــی چهره های ماندگار، نــام آوران و خیرین برتر در 
این مراسم باشــکوه گلچینی از ستارگان آسمان نیکوکاری 
و خیراندیــش می باشــد و امید اســت بتوانیم در مراســم 
دیگر چهره هــای منور و خدمات ارزشــمند و همت بلند و 
سخاوتمندانه سایر خیرمندان را به عنوان یه الگوی خدمت 
بــه جامعه معرفی نمائیم و با گســترش فعالیت های جامعه 
خیریــن و نیکوکاران، نیازمنداِن دریافت کمک، با آرامش به 
بندگی خدا بپردازند تا در این مهد تشــیع یعنی محمودآباد 
و شــهری که دلســپردگان والیِت اهل البیت علیهم السالم 
شــهروندان آن هستند از امکانات مطلوب در عرصه سالمت 

بهره مند گردند.
دولت جاوید یافت هرکه نکو نام زیســت        کز عقبش 

ذکر خیر زنده کند نام را
از خداوند متعال دوام توفیقات همگان را در ظّل توجهات 
خاصه قطب عالــم امکان ولی اهلل االعظم حضرت حجت بن 
الحســن العســکری عجل اهلل تعالی فرجه الشریف همراه با 

عزت و سربلندی و حیات طیبه و سعادت ابدی خواهانم.
وجه تمایز کارهایی که توسط مردم انجام می شود با دیگر 

کارها در چیست؟
اوالً وقتی مــردم تصمیم به کاری می گیرند به ســرعت 

اجرایی می شــود درصورتی که کارهای دولتــی معموالً به 
خاطر روند قانونی و اداری زمان بر اســت. ثانیاً آنچه اهمیت 
دارد این است که وقتی مردم بخواهند کاری کنند به دنبال 
بهترین و با کیفیت ترین آن هستند. وقتی کار خیر به میان 
می آید مردم حاتم گونه رفتار می کنند و به حمد خدا امروز 
در شــهر محمودآباد حاتم های زیادی داریــم. اگر یک روز 
اوصاف حاتم طایی را می شنیدیم امروز در این شهر حاتم ها 

را می بینیم و امیدواریم این تفکر همیشه باقی بماند.
آیا وضعیت اقتصادی کشور می تواند در مشارکت و جذب 

مشارکتهای مردمی تاثیرگذار باشد یا نه؟
یک نگرشی اخیرا در دنیا به نام دگردوستی موثر به وجود 
آمده که از ســفارش انبیا و اولیاء و بزرگان دینی و اخالقی 
ما اســت تا جائی کــه اصوال در فرهنگ مــا ایرانیان کمک 
به همنوعان و نوعدوســتان تاکید موکد شــده و در جایگاه 
ویژه ای قرار دارد و ایمان داشــته باشند هر وقت شادی های 
خودشان را با نیازمندان تقسیم کنند سعادت خویش را هم 
تامین می کنند این اقتصاد در این نگاه هیچ تاثیری نخواهد 
داشت پس قصد ما بر این است از سهم خودمان کم و آن را 

برای کمک به نیازمندان جایگزین کنیم.
چرا بعضــی از مدیران فراموش کردنــد خادمین مردم 

هستند؟
برخی مدیران فراموش کردند که دولتمردان خادمین این 
ملت هســتند. امام)ره( مکرر فرمودند در مشکالت به سمت 
مردم بروید هر کجا کار را به مردم  بســپارید، موفق هستید 
و مردم صاحبان اصلی انقالب هســتند و مــا به آنها توجه 
نمی کنیم چنانچه به گفته بزرگان دین اگر خدمت رســانی 
را ســرلوحه قرار دهیم، می توانیم موفق باشــیم. ما انقالب 
کردیم تا دولتمردان با مردم همراه باشــند. مســئوالن باید 
همیشــه در صحنه حاضر و در قلب مردم گرفتار باشند، آن 
وقــت مردم از آنها حمایت خواهند کرد و خالء و فاصله بین 
مردم و دولتمردان بوجود نخواهد آمد که بر اساس این مهم 
الحمداهلل مسئولین شهرستان محموداباد همیشه و در همه 

حال با مردم همراه هستند.
نقش رســانه در جذب مردم و جلب همکاری آنان چه 

می باشد؟
آنچه کــه غیر قابل انکار اســت؛ نقش تعییــن کننده و 
تاثیر رویکرد رســانه های محلی در فرآیند نوسازی و توسعه 
یک کشــور است و ایفای نقش رســانه ها در جذب مردم و 
جلب همکاری آنان موجب تحقق توســعه همه جانبه کشور 
می شــود و این امر نیازمند برنامه ریزی و اقدامات ویژه ای 
است رسانه های محلی به عنوان موتور محرکه توسعه جوامع 
محلی می توانند به علت ســطح تماس وســیعی که با مردم 
مناطق و نواحی خود دارند و با آگاهی بخشــی باالیی که به 

جامعه محلی می دهند.
در پایــان برای خوانندگان عزیــز در خصوص برگزاری 
جشنواره ها در ســطح اســتان و در راس آن شهرستان 

محمودآباد چه سخنی  دارید ؟ 
در پایان الزم می دانم باســتحضار حضار گرامی برســانم 
معرفــی چهره های مانــدگار، نام آوران و خیریــن برتر در 
مراســم باشــکوه گلریزان، گلچینی از ســتارگان آســمان 
نیکوکاری و خیراندیشی می باشد و امید است بتوانیم در این 
مراسمات، چهره های منور و خدمات ارزشمند و همت بلند و 
سخاوتمندانه سایر خیرمندان را به عنوان یک الگوی خدمت 
بــه جامعه معرفی نمائیم و با گســترش فعالیت های جامعه 
خیریــن و نیکوکاران، نیازمنداِن دریافــت کمک، با آرامش 
به بندگی خدا بپردازند تا در این مهد تشــیع و شــهری که 
دلســپردگان والیِت اهل البیت علیهم السالم شهروندان آن 
هستند از امکانات مطلوب در عرصه سالمت بهره مند گردند.

مهندس نوراهلل قلی زاده مدیرعامل مجمع خیرین شهرستان محمودآباد؛ 

ارزش هر فرد به میزان سختی هایی است که برای مردم متحمل می شود



۴۴اخبار آملنیمه دوم بهمن ماه ۱۴۰۱   سال هشتم    ویژه نامه

اعضای هیئت مدیره و هیئت امنا چه کسانی هستند؟ 
عطــااهلل حیدرزاده رئیس هیات مدیره و هیئت امنا، اصغر 
کثیری نایب رئیس هیئت مدیــره و هیئت امنا، نوراهلل قلی 
زاده عضــو هیئت مدیره و مدیرعامل و عضو هیئت امنا، علی 
اکبــر ایزدیان عضو هیئــت مدیره و عضو هیــات امنا، حاج 
رمضان یوسفی عضو هیئت مدیره و هیئت امناء، حاج عقیل 
ایرانیان، حاج صادق قلی زاده، مهندس عباســعلی قلی زاده، 
حاج قربان عبدی، حاج قدرت اهلل طاهریان از اعضای هیئت 
مدیره و آقایان مجید حســن زاده بــه عنوان بازرس اصلی و 
سید جالل حســینی معلم کالیی بازرس علی البدل مجمع 
خیرین می باشند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق عادی 
و اداری نیز با امضای آقایان عطاء اهلل حیدرزاده و نوراهلل قلی 

زاده همراه با مهر موسسه دارای اعتبار است. 
 در چه حوزه های عام المنفعه دیگری نقش داشتید؟

در کارهای خیریه فرهنگی اجتماعی مشارکت فعال داشته 
و بــه عنوان رئیس هیات امنــا و هیئت مدیره مجامع خیران 
شهرستان آمل و محمودآباد و عضو موثر هیات امنای مجمع 
خیرین رینه الریجان فعالیت موثر و اثرگذاری دارم. به عنوان 
مدیرعامل انجمن خیرین کتابخانه ساز آمل و مسئول انجمن 
بیماران تاالسمی آمل محمودآباد، بنیانگذار دارالقرآن محبان 
حضرت امام جعفر صادق)ع( حسینیه رینه ای های مقیم آمل 
در 14 تــن معصوم، رئیس هیئت امنا و هیئت مدیره انجمن 
حامیان علم و فناوری استان مازندران به مرکزیت آمل، رئیس 
هیئت امنای خیرین ســالمت شهرستان محمودآباد و عالوه 
بــر آن رئیس انجمن خیرین ســالمت محمودآبــاد با هدف 
ارتقا سالمت و تجهیز 43 خانه بهداشت روستایی شهرستان 
محمودآباد با دســتگاه های نگهدارنده ســرم، دارو، واکسن، 
دســتگاه فشــار خون، قند خون و ... در جهت ارتقای بحث 
ســالمت، در امر ورزش نیز حدود 30 سال در شهرستان آمل 
نقش اساسی در باشگاه ورزشی شهید جبرئیل آمل مساعدت 
بزرگــی به نام نائب رئیس هیئت امنــاء و رئیس هیت مدیره 
باشــگاه به ورزشکاران ورزش باستانی خدمت رسانی می کنم 
و از زمــان بازنشســتگی تاکنون در شهرســتان محمودآباد 
که بــه عنوان زادگاهم با این انگیزه وارد کار خیر شــدم و با 
همراهی جمعی از دلدادگان برای خدمت رسانی نیازمندان و 
تقرب الی اهلل با تاســی از آموزه های دینی اخالقی و عشق به 
نیازمندان در یک انتخابات با شکوه در سال 9۶ در منزل آقای 
کثیری با حضور مســئولین وقت سنگ بنای آن نهاده شد و 
پس از تشکیل بنیانگذاری اولیه و بعدها با برگزاری انتخابات 
باشکوهی در فرمانداری محمودآباد اعضای هیئت امنا و هیئت 
مدیره مشخص و شماره ثبت پیدا کرده دارای اساسنامه مدون 
به شــماره 1۶9 گردید و در سال 97 رسما محمودآباد دارای 
یک نهاد زیبا و انجوی مردمی به عنوان یک سازمان مردم نهاد 
دارای شــخصیت حقوقی شــد و فعالیت خود را از همان روز 
شروع کردم که متاسفانه با برخورد به شرایط کرونا نتوانستیم 
عملکــرد کاری خود را با مردم در میــان بگذاریم اما اعضای 
ایــن مجمع به تنهایی و با کمک بعضی از خیرین شــهرهای 
همجــوار و معتمدین محلی، خود اعضای هیئت امنا و برخی 
شاخص ها شــروع به کار کرد و کارهای ماندگار خیلی خوبی 
در شرایط وانفسای اقتصادی به یادگار گذاشته و این اقدامات 
قطعا با حضور معتمدین، خیرین و مسئوالن بیشتر خواهد شد 
و براســاس آن متعهد شدیم که اقدامات موثر و ماندگاری در 
حوزه درمان انجام دهیم لذا تصمیم گرفتیم مهم ترین اقدام 
عاجل تشــکیل بخش دیالیز باشد که به لطف خدا و همراهی 
خیر عزیز حاج آقا طاهریان بعد از 40 ســال ساختمان دیالیز 
در کوتاه مدت و در عرض 9 ماه محمودآباد دارای ســاختمان 
دیالیز با 13 تخت فعال و در سه شیفت مشغول ارائه خدمات 
به مراجعه کنندگان هستند و تا امروز حدود شش هزار نفر با 
کمترین هزینه و به صورت رایگان دیالیز شدند در حالی که با 
مبالغ هنگفت و عالوه بر آن هزینه های رفت و آمد می بایست 
این کار را انجام می دادند و همین خدمت عزیزان هیئت بس 

و خدا را شکر همه نقش اساسی داشتند. 
در چند مجمع خیریه فعالیت می کنید؟

در مؤسســات زیادی بعنوان عضو هیات موسس یا هیات 
امنا یا هیات مدیره یا مدیر عامل مشــغول فعالیت و خدمت 

هستم.
چرا مجمع خیرین به تعبیر شما خانه عشق است؟

مجع خیرین یا خانه عشق، عشق به خداوند متعال و کمک 
بــه همنوع و افتادگان و نیازمندان و آنچه در این خانه وجود 
دارد برگرفته از آموزه های دینی ماست چنانچه خداوند متعال 
دســتور داد نیازمندان آئینه ما هســتند و کسانی که به این 
عائلــه کمک می کنند قطعا کار خدایــی می کنند و اگر نماز 
و آنچه که مهم اســت گره گشــایی از کار مردم هم بســیار 
مهم و ســفارش شده است لذا این عزیزان در مجمع خیرین 
جمع شدند تا از کار خلق، اقشار آسیب پذیر و نیازمندان گره 
گشــایی کنند و در یک کلمه خدمت به خلق عبادت است و 
آن روز که گره از کار کسی باز می شود این جمع معتقدند که 

دارند زندگی می کنند.
چه عواملی باعث ورود شما به این فضا و موقعیت شد؟

هر چند در خانواده ای رشد یافتم که از نظر مالی برخوردار 
محســوب می شد و از همان ابتدا به قول معروف دستمان به 
دهنمان می رســید اما از زمانی که خود را شــناختم دیدن 
سختی و مشکالت مردم، اطرافیان و نزدیکان آزاردهنده بود 
و اگر نمی توانستم کاری برایشان انجام دهد حداقل پای درد 
و دلهایشان می نشستم و سعی می کردم که باری از دوش آنها 
بردارم. تا اینکه فعالیت اقتصادی خود را آغاز کردم و در این 
راه مرحوم پدرم که همه از او به نیکی در خدمت رســانی و 
پیگیری امور عام المنفعه یاد می کنند، بسیار در شکل گیری 
شخصیتم تأثیرگذار بود. در وهله بعد نیز نوع نگاهم به جامعه 
و تألمی که از دیدن این نیازمندی ها و کمبودهای اقتصادی 
در خود احســاس می کردم و آثار منفی زیادی که به واسطه 
فقر در شخصیت افراد، روابط اجتماع و شکل ظاهری جامعه 
بــه وجود می آمد، مــرا بیش از پیش در پیگیــری این امور 

خیریه، ترغیب می کرد.

اهداف مهم مجمع خیرین تدبیر فردا کدامند؟
اهداف مهم مجمع خیرین شهرســتان محمودآباد بدین 
شرح است؛ مجمع خیرین نهادیســت اجتماعی، فرهنگی و 
غیر سیاسی غیر انتفاعی و غیر دولتی غیر حزبی و ناوابسته به 
احزاب و گروههای سیاسی فقط و فقط با رویکرد انجام عمل 
خیر با رعایت کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه های اجرائی 
ســازمان های مردم نهاد تشکیل گردید که مهم ترین اهداف 
شــان رعایت اساسنامه و توسعه مشارکتهای مردمی در امور 
خیریه بر اساس نیازهای شهرســتان محمودآباد و سرخرود 
در جهت کاهش آسیب های اجتماعی موجود در حد بضاعت 
مجمع، کمک به خانواده های نادار نیازمند بی سرپرســت و 
بدسرپرســت، کمک به ایتام و مســتمندان و فراهم نمودن 
زمینه های الزم در جهت رشــد و شکوفایی آنان و شناسایی 
اســتعدادهای اقشار مختلف جامعه، کمک هزینه های ازدواج 
و تهیه جهیزیه عروســف کمک به درمان و معالجه بیماران 
نادر و تهیه داروهــای مورد نیاز محرومان و کمک به تجهیز 
مراکز درمانی و مراکز علمی و تخصصی و تاســیس ســرای 
کرامت، کمک به آسیب دیدگان بالیای طبیعی مثل سیل و 
زلزله با احترام به قوانین ملی و آداب و ســنن و ویژگی های 
مذهبی لذا ما اعضای هیئت امناء مجمع خیرین محمودآباد 
و ســرخرود وقتی که دست های مان را به هم دادیم دیگر از 
کوچکی شــهر نترسیدیم و باور کردیم اگر بخواهیم با حضور 
خیرین خوب و مسئولین عزیز گل ها در دست های ما شکوفه 
می کنند شکوفه بهره برداری بخش دیالیز بعد از ده سال در 
محمودآباد که طلســم آن توسط همین مجمع شکسته شد 
آنجا که در آغاز راه قلب هایمان برای یک هدف تپید و شور و 
شورمان را بسیج کردیم تا سایه شوم ناداری، فقر و بیماری و 
بی حرمتی و هتک کرامت انسان ها را که در خصوص بیماران 
دیالیزی شهرمان و اعزام آنان به شهرهای همجوار گاها مورد 
بی مهری هم قرار می گرفتند شاهد مدعای ما می باشد که به 
فضل پروردگار در این مدت کوتاه با توجه به شرایط وانفسای 
کرونائــی و اقتصادی و عدم برگــزاری همایش ها جهت اخذ 
کمک های مردمی توانســتیم در ابعاد مختلف اعم از درمان 
و کمک به ســتاد کرونا و معیشــت غذائی و کمک به آسیب 
دیدگان زلزله و سیل و کمک به بیماران نادار و تهیه دارو برای 
آنها خصوصا در بخش درمان اقدام ســتودنی و فعالیت چشم 
گیر و یادگاری ماندگار با تجهیز و بهره برداری سه پروژه مهم 
درمان مورد نیاز مردم منطقه که اهم آن راه اندازی دیالیز در 
محمودآباد پس از چهل سال که مردم محمودآباد محروم از 

انجام دیالیز در این شهرستان بود.
تاکنون چه کارهای خیری انجام داده اید؟

متاسفانه بر اساس یک تصور قدیمی بسیاری از مردم کار 
خیر و امور خیریه را با صدقه دادن مســاوی می دانند اما در 
شــرایطی که االن به سر می بریم در درجه اول توانمندسازی 
افراد و خودکفایی آنها با سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و در 
درجه دوم ارائه تسهیالت به صورت قرض الحسنه از اهمیت 
باالیی برخوردار است و کمک های بالعوض در اولویت بعدی 
جــای دارد. بــا این وجود تهیه جهیزیــه و به صورت کلی و 
جزئی، ســاخت و تکمیل مســکن افراد نیازمند، مشــارکت 
در ســاخت مســاجد و حســینیه ها، تجهیز لوازم پزشکی 
بیمارستان، کمک به موسســه های خیریه، تسهیالت قرض 
الحســنه از جمله فعالیت های ما اســت. که همه اینها را به 
عنوان عبادت می دانیم و معتقدیم گره گشــایی از کار مردم 
و دســتگیری از نیازمندان و افتادگان یک نوع عبادت خواهد 
بود. تو کز محنت دیگران بی غمی    نشــاید که نامت نهند 

آدمی
اهم فعالیت مجمع خیرین شهرســتان محمودآباد را نام 

ببرید؟
کمــک به بیماران نادار و تهیه دارو برای آنها با تشــکیل 
کارگــروه درمــان و ویزیت مجانی در جهت حفظ ســالمت 
نیازمندان، تهیه سبد غذایی، کمک به تهیه جهیزیه عروس و 
کمک به ستاد کرونا چنانچه زندگی هدیه خداوند به شماست 
و شیوه زندگی هدیه شما به خداوند مجمع خیرین شهرستان 
محمودآباد تشــکلی اجتماعی فرهنگی است که به امور خیر 
می پردازد و از وابستگی های دولتی و حزبی و سیاسی به دور 
اســت و با رویکرد انجام عمل خیر پدید آمده است. در دین 
آیین فرهنگ و تاریخ ما ایرانیان با تاثیر از ســیره انبیا الهی و 
با انگیزه تجلی مبانی واالی انســانی و کمک به همنوع فارغ 
از رنگ، نــژاد، مذهب و خالصه همه آن چیزی که انســان 

می نامیم سفارش و تاکید بسیاری شده است. 
مجمع خیرین موسسه ای است غیر انتفاعی، غیر سیاسی 
و غیــر حزبی و فقط و فقط با رویکرد انجام عمل خیر جهت 

رضای حق تعالی والغیر تشکیل شده است و در یک کالم 
راهیست راِه عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جز آن که جان بسپارند، چاره نیست
هر َگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

در کاِر خیر حاجِت هیچ استخاره نیست 
کمک به نیازمندان چرا موجب آرامش شما می شود؟

اعتقاد دارم از هر دســتی بدهی با یاری خداوند با دست 
دیگر خواهی گرفت و این روزهــا نیاز مردم محروم پیچیده 
شده است، مشکالت اقتصادی و معیشتی به قدری زیاد شده 
که گاه شــاهد ورشکســتی افراد دارا نیز هستیم، به همین 
خاطر بخشــی از کمک های خود را صــرف آزادی زندانیان 
جرائم غیرعمد مالی می کنیــم، زندانیانی که آبرومند بوده و 

از بد روزگار گرفتار میله های زندان شده اند.
به غیر از خدمات نوعدوستانه در چه حوزه هایی فعالیت 

دارند؟
در حوزه های مختلف از جمله ســاخت مسجد، حمایت از 
فعالیت های فرهنگی و مذهبی، آزادسازی زندانیان، بهداشت 
و درمان و سالمت، مدرسه ســازی و حمایت از دانش آموزان 
و دانشــجویان بی بضاعت، اعطای وام قرض الحســنه با هدف 
کارگشــایی، ازدواج جوانان و اشــتغالزایی داشته و در مواقع 
حســاس همکاری خوبی با نیروهای نظامــی و انتظامی به 
ویژه سپاه و بســیج، جمعیت هالل احمر، کمیته امداد امام 

خمینی )ره(، بهزیستی، انجمن حمایت از خانواده زندانیان، 
داراالیتــام، ســازمان های مردم نهاد و ... داشــته و البته این 

همکاری همچنان ادامه دارد.
یکی از خاطرات ماندگار خودتان را برای خوانندگان بیان 

نمائید خاطره یا تجربه ای از دوران شیوع کرونا دارید؟
هرروز و هر ســاعت و هر لحظه خدمتگذاری برای مردم 
جهت تقرب الی اهلل با یک خاطره تلخ و شــیرین همراه است 
و صحنه های زیبا و ناراحت کننده دیده می شــود که توام با 
شادی و اشک است. یکی از خاطرات خوب و ماندگار اینکه با 
شروع به کار بخش دیالیز محمودآباد خانم بیمار بی سرپرست 
که برای انجام دیالیز هفته ای ســه روز با تحمیل هزینه های 
سنگین و اتالف وقت خودش با همراهی خانواده به شهرهای 
آمل، نور و فریدونکنار می رفت بعد از پایان دوره درمانش در 
بخش دیالیز بیمارستان شــهدا )که دیگر خودش به تنهایی 
رفت و آمد می کرد( در راه بازگشــت با پرس و جو وارد اتاقم 
در دفتر مجمع خیرین شد و گفت؛ آقای حیدرزاده من امروز 
فقط آمدم تا شــما را ببینم و بگویم که از یکی از روستاهای 
محمودآباد به شهرهای دیگر می رفتم و سختی زیادی به جز 
درمان هم داشــتم و امروز با پای خودم و با آژانس رفتم که 
با شنیدن این حرف در آن لحظه فقط اشک ریختم و خدای 
خود را بخاطر توفیق خدمتگزاری شــکر کردم و ایمان دارم 
هیــچ توفیقی باالتر از خدمت به نیازمنــدان و فراهم کردن 
امکانات برای آنها تا رسیدن به یک زندگی شرافتمندانه برای 

من مهم نخواهد بود.
مشکالتی که شیوع ویروس کرونا برای همه دنیا، کشور 
ما و استان را با خود درگیر کرده چه درسی می تواند برای ما 

انسان ها داشته باشد؟
شــیوع ویروش کرونا همه دنیا را تحت تاثیر قرار داده در 
این بین کشــور، استان و شــهر محمودآباد هم از این قاعده 
مستثنی نبود و با توجه به اینکه این ویروس بسیار خطرناک 
و کشــنده بود و آمارهــای جهانی هم این مســاله را تایید 
می کردند اما مساله  بسیار مهم و حیاتی وفاق و همدلی مردم 
ایران بود که همیشــگی بوده و االنم کامال احساس می شود. 
در واقع این ویروس تلنگری برای ما شد که مرگ را نزدیک تر 
از همیشــه به خودمان ببینیم و احساس کنیم و به این باور 
برســیم که دنیا فانی اســت و ما باید برابر آموزه های دینی 
تالش کنیم تا نام نیکی از خودمان به یادگار بگذاریم. بنابراین 
من و اعضای عزیز مجمع خیرین هم وظیفه مان را نسبت به 
هموطنان به ویژه قشــر محروم و آســیب دیده از شیوع این 
ویروس انجام داده و تالش کردیم پیرو فرمایشات مقام معظم 
رهبری در مســیر عبور از این بحران قدم برداریم و این روال 
ادامه خواهد داشت و امیدواریم این تالش ها ثمر داشته باشد 
و در این مسیر کمک های مومنانه فراوانی جهت تهیه ماسک، 
کپســول اکســیزن، یخچال گان و دیگرملزومات مورد نیاز 
بیمارســتان در حد بضاعت مجمع تهیه و تحویل بیمارستان 

شهدا انجام شد.
نوع همکاری و مساعدت شما در دوران همه گیری کرونا 
با توجه به شیوع ویروس کرونا و کمبودهای نظام سالمت به 

چه صورت بوده است؟
از ابتدای شــیوع و پاندومی کرونا با همکاری خیرین عزیز 
که همواره بازوی توانمند و همراه و پشــتیبان حوزه سالنت 
بــوده اند در تامیــن و توزیع اقالم بهداشــتی، ایجاد کارگاه 
تولید ماســک، تهیه و توزیع پک های بهداشتی مثل ماسک، 
محلول ضدعفونی کننده دست و سطوح، گان، شیلد، دستگاه 
اکسیزن ساز، کپســول اکسیژن، تب سنج لیزری، بسته های 
معیشتی، هزینه های کمک درمان بیماران کرونایی و تامین 
دارو و غیــره  اقدامات الزم انجام گرفــت و در خصوص نیاز 
شهرســتان محمودآباد تهیه و توزیع ماســک و سایر اقالم با 
توجه به نیاز مردم و ضرورتی که احســاس می شد در همان 
اســفندماه انجام گرفت و ادامه پیدا کرد که بخش زیادی از 
وســایل خریداری شــده در از همان روزهای اول شیوع این 
ویروس در اختیار مراکز درمانی و بیمارستان ها، خانواده های 

محروم و بی بضاعت و مددجویان بهزیستی قرار گرفت. 
انگیزه شما از پذیرش و قبول مسئولیت امور خیریه چه 

بوده و چرا به این امور عالقمند هستید؟
چــون مجمع خیرین ســالمت بــا هدف ارائــه خدمات 
خداپســندانه و تاکید و توصیه مقام معظم رهبری در سطح 
کشور تاسیس شده است و در عرصه های سالمت، بهداشت و 
درمان، پزشــکی و با اتکا بر مشارکتهای مردمی شکل گرفته 
است و بعنوان یکی از شاخصه های اصلی امر توسعه سالمت 
و کمک به بیماران و نیازمندان و ارتقای ســالمت شهرستان 
محمودآباد است از ابتدای ساخت و احداث ساختمان مجمع 
خیرین و دیگر پروژه ها، مسئولیت آن را پذیرفتم و بی تردید 
آرزوی همه انســانها است که در این مکانهای خیریه حضور 
داشته باشند تا بتوانند به همنوعان، همشهریان و نیازمندان 
کمک کننــد و در واقع با این انگیزه آمدیم که شــادی های 
خود را با بیماران تقســیم کنیم لذا در بخش خیرین سالمت 
محمودآبــاد ورود پیــدا کرده و با هدف پیشــگیری بهتر از 
درمان است در سال 402 قصد داریم به تمام مراکز بهداشت 
شهرستان جهت ارتقای سالمت بیماران روستایی و پیشگیری 
از فشــار خون و دیابت و بیماریهای قلبی که عدم کنترل آن 

باعث تحمیل هزینه به خانواده ها خواهد شد کمک کنیم.
به چــه دلیل بخش دولتی و از طرفی حوزه ســالمت را 

انتخاب نموده اید؟
البتــه در بحث کمک دولتی و یا خصوصی تفاوتی ندارد و 
به هرصورت در مجموع نفع مردم بخصوص نیازمندان خواهد 
بود  و مجمع خیرین ســالمت تنها در بخش دولتی فعالیت 
نمی کند و در همه عرصه های ســالمت، فرهنگی، مذهبی و 
قرآنی هم فعالیت دارد، در بخشــهای دولتی کمکهای بسیار 
چشمگیری چون ساخت مراکز جامع سالمت، خانه بهداشت، 
خرید تجهیزات پزشــکی مورد نیاز بیمارســتان، نوسازی و 
بهســازی قسمتهای فرســوده بیمارســتان، ایجاد کلینیک 
تخصصی، ســاخت مرکز دیالیز، تجهیــز درمانگاه ها و....، در 
بخشهای خصوصی که عرض کردم در تمام حوزه های مختلف 

قدمهای موثری برداشته شده است.
آیا از این همــکاری رضایت کافی دارید و تجارب مثبتی 

برای شما بوده است؟
امیــدوارم که رضایت خداوند، امــام زمان )عج( و رضایت 
مردم در پی داشته باشند و ان شاءاهلل که همینطور هم است. 
تمام اعضای مجمع خدمتگزار و خادم خیرین بزرگوار هستند 
و رضایــت آنان رضایت همه اعضا خواهــد بود. بله در طول 
این چهار سال تجارب بســیار ارزنده ای کسب نموده که ان 
شــااهلل بتوانیم از این تجارب در پیشرفت و آبادانی و عمران 
شهر و همکاری با خیرین عزیز قدمهای بزرگتری برداریم. نه 
تنهــا اعتقاد دارم بلکه معتفدم خیر بــه عنوان مامور خدا به 
نیازمندان دچار یک اعتیاد کمک به دیگران می شود و هر روز 
سعی می کند این کمک خیرخواهنه خودش را توسعه بدهد 
و هیچوفقت از این کار خیر و خدمت رسانی به مردم خسته 
نمی شود و وقتی که در خدمت نیازمندان بودم کمک به آنها 
باعث آرامش و معنا بخشــیدن به زندگی معنوی اینجانب و 
باعث دگردوســتی در من بوده است و هیچ وقت از تالش در 

مجامع خیرین خسته نخواهم شد.
آیا در مسیر همکاری خود با مانعی نیز مواجه شده اید؟ 

اگر بله، برای برطرف نمودن آنها چه اقداماتی انجام دادید؟
در خصوص برخورد با موانع بله متاســفانه سیستم اداری 
و قانونی و کاغذ بازیها بیشــتر وقتها جلو پیشرفت و تسریع 
انجام کار گرفته می شود بخصوص در صدور مجوزها، پرداخت 
عوارض، حق انشعاب آب و برق و در اختیار دادن زمین برای 
پروژه ها همیشه مشکل داشته و داریم و در دیدار با مسئولین 
ذیربط به صورت حضوری و درخواست کتبی این مشکالت و 

موانع را مطرح و برای رفع آن گزارش داده شده است.
به نظر شما یک خّیر سالمت چه خصوصیاتی باید داشته 

باشد؟
وقتی به کســی کلمــه خّیر اطالق می شــود یعنی اینکه 

خداوند این توفیق و ســعادت یک انســان خوب نصیب وی 
کــرده اســت ، یعنی از نظر تقــوی ، ایمان ،انفــاق ، ایثار و 
بخشــندگی به درجه ای رسیده اســت که این همت را پیدا 
کرده است که بخشی از مال و ثروت خود وقف کار خیر نماید 

و این ها از خصوصیات خیر می باشد.
در قبال کاری که انجام دادید، چه انتظاراتی از دانشگاه، 

سیستم، نظام یا مردم دارید؟
مســئولین محترم دانشگاه و بیمارستان از ابتدای تاسیس 
مجمع خیرین سالمت نهایت همکاری و هماهنگی و مساعدت 
را داشته و دارند، البته در بعضی مواقع اختالف نظر های جزئی 
داشــته ایم که با برگزاری جلســات و بحث و تبادل نظر حل 
شده اســت و از همه آنان تشکر می کنم و خداوند را شاکریم 
که مردم فهیم، والیتمدار، دلســوز محمودآباد همیشــه در 
صحنه بخصوص در حوزه ســالمت حضور داشــته و دارند و 
نیاز به تشــویق نخواهند داشت و مســولین شبکه بهداشتو 
درمان محموداباد و استان در جذب خیر نگاه بسیار ستودنی 
داشته  اما آنچه ما عاجزانه درخواست داریم اینکه عزیزان خیر 
اولویتها را در نظر بگیرند، با اعضای مجمع خیرین ســالمت، 
مسئولین بیمارستان قبل از انجام کار مشورت بگیرند، اولویتها 
را شناسایی کنند. خیرین عزیز ما که در کشور الگو هستند و 
بدون توقع و بدون نام که با خلوص نیت و سرشــار از اخالص 
و ایثار و ســخاوت در کار خیر مشارکت می کنند. انتظارات ما 
و خیرین از مســئولین این است که در راه اندازی مکان های 

ساخته شده و تجهیز آنها اقدام کنند تا بالاستفاده نماند.
چه توصیه ای به افراد متمکن و ثروتمند دارید؟

به نظر من بیشتر این افراد وظیفه خود را در قبال جامعه 
و مردم می دانند و آن را بجا می آورند اما می خواهم این نکته 
را یادآور شــوم که اوال باید در امور خیریه اولویت ســنجی و 
مصلحت ســنجی توامان انجام شود در دورنما باید با نگاه به 
افق کالن اقتصاد ملی این امور را پیش ببریم و یقین داشــته 
باشــیم که این امور هدر دادن ظاهری ســرمایه نیست بلکه 
همانطوری که خداوند تبــارک و تعالی وعده کرده، بهتریت 
ســرمایه گذاری هم به لحاظ دنیــوی و هم به لحاظ اخروی 
است.به همه عزیزان خیر سفارش می کنم چون کتاب زندگی 
چاپ دوم ندارد شــاد زندگی کنند و نیازمندیهای خود را با 
نیازمندان تقسیم کنند تا که از کمک به نیازمندان سهمی در 
پیشگاه خدا داشــته باشند و معتقدیم هرکه در زمین دست 

دیگران را بگیرد آنکه در آسمان است به آنها رحم می کند.
آیا کمک به نیازمندان در ســنوات گذشــته هم صورت 

می گرفت؟
من آدم خوش شانســی هستم که در کنار دوستان دیگر 
فرصت هایی این چنینی نصیبم شــده اســت. تهیه و توزیع 
بســته های غذایی و لوازم التحریر را در سنوات گذشته هم به 
مناسبت های مختلف همچون ماه مبارک رمضان و عید نوروز 
خیلی باشــکوه انجام می گرفت و به قول شــاعر»در حقیقت 
مالک اصلی خداســت این امانت بحر روزی دســت ماست« 
و باید قبول کنیم و ایمان داشــته باشیم که مالک و صاحب 
همه دنیا و امکاناتی که دســت ماست، خداوند متعال است. 
گفتم، کرونا خیلی چیزها را به ما نشان داد و ثابت کرد فقیر 
و غنی تفاوت زیادی با هــم ندارند و همه ما باید به کیفیت 
زندگی مان براساس داشته های معنوی و فضائل اخالقی توجه 
کنیم و دســت همدیگر را بگیریم تا فردای قیامت شرمنده 

خدا، انبیاء و اوصیا نباشیم.
توجه به ســالمت و بهداشــت مردم همیشــه یکی از 
دغدغه های جدی شــما بوده اســت، در مجموع حمایت و 
مساعدت هایی که در این چند سال انجام داده اید بفرمایید؟

مقام معظم رهبری فرموده اند »کاری کنیم بیمار جز »درد 
بیماری رنج دیگری نداشــته باشد« و همه اینها در جهت به 
حداقل رساندن مشکالت حوزه بهداشت و درمان و رسیدگی 
بیشتر به بیماران و کاهش هزینه هاست. وقتی بیماری برای 
انجام معاینات و دیالیز از محمودآباد به تهران، آمل، نور و .... 
می رود این مســاله هم هزینه بر است و هم زمان بر، لذا تهیه 

حاج عطاءاهلل حیدرزاده رئیس هیات مدیره  و هیئت امنای مجمع خیرین شهرستان محمودآباد

هیچ توفیقی برایم باالتر از خدمت به نیازمندان نیست



نیمه دوم بهمن ماه ۱۴۰۱   سال هشتم    ویژه نامه اخبار آمل 55
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مدنظر قرار بگیرد تا دغدغه بیماران و خانواده آنها به حداقل برسد.
ســاختمان درمانگاه بیماری های خاص در یک طبقه جنب بیمارســتان 
شــهدا شهرســتان محمودآباد احداث کردیم که این هم از مطالبات به حق 
و منطقی مردم این شــهر اســت و تحقیقات نشان داده متاسفانه محمودآباد 
قطب بیماریهای خاص محسوب می شود و پزشکان عقیده دارند با تشخیص 
به موقع و کنترل بیماری در همان مراحل اول امکان درمان برای بسیاری از 
بیماران وجود دارد. به همین خاطر این ساختمان را در کمتر از 9 ماه ساختیم 
و پس از تجهیز خواســته مردم محقق شد و البته این مسئله بعد از تحریم ها 
و شیوع ویروس کرونا به تاخیر افتاده بود که 90 درصد از کارهای ساختمانی 

آن به پایان رسید.
اقدامات مجمع و نگاه ویژه  به دانش آموزان و دانشجویان بی سرپرست و 

کم بضاعت قابل تقدیر است، در این خصوص توضیح بفرمایید؟
از انصاف به دور اســت که دانش آموز یا دانشجویی به خاطر مساله مالی 
امکان ادامه تحصیل نداشته باشد. همه اینها مثل بچه های ما هستند و قراره 
آینده مملکت مان را بسازند و خدمات شایسته ای در بخش های مختلف ارائه 
بدهند. هر ســال بالغ بر صدها بســته لوازم التحریر، کیف و حتی در کفش و 
روپوش تقســیم می کنیم، البته این مســاله و حتی تهیه و توزیع بسته های 
معیشــتی به غیر از شهر محمودآباد ما در روستاهای محروم دیگر هم انجام 
می گیرد. خودتان اطالع دارید االن بســیاری از پزشــکان و دانشــمندان به 
دنبال پیدا کردن واکســن و دارو برای درمان کرونا هســتند، این پزشــکان 
و دانشــمندان سال های گذشــته دانش آموز و دانشجو بودند و شاید گروهی 
از همین ها مشــکل مالی داشــتند و با کمک افراد نیکوکار در سراسر جهان 
فرصت ادامه تحصیل پیدا کردند )در زندگی نامه هاشان به این موضوع اشاره 
شــده اســت( تا امروز علم و تخصص شــان نیاز همه جوامع را برطرف کند، 
علوم و فنونی که در بخش های مختلف از جمله پزشــکی تقویت شــده و به 
کار گرفته می شود و با حیات همه ما ارتباط مستقیم دارد، پس ما به صورت 
غیرمســتقیم به ارتقاء کیفی و کمی زندگی خودمــان هم کمک می کنیم، 
ضمن اینکه تجربه نشــان داده و ما در پرونده های ورودی به دادگســتری و 
شــورای حل اختالف دیدیم افرادی که امکان ادامه تحصیل نداشــته باشند 
شاید درگیر اتفاقات ناخوشایندی مثل سرقت، اعتیاد و جرم و جنایت بشوند 
که این مســاله هم زندگی و آرامش ما را به چالش خواهد کشید، لذا باید از 
این افراد حمایت کنیم تا جامعه ای سالم و پویا و رو به رشد داشته باشیم. لذا 
لیســتی از نیازهای اولیه بیماران بخش های مختلف مثل تخت مواج، ویلچر، 
واکر، ساکشــن،  عصا، کپسول اکســیژن تهیه و در محمودآباد ایجاد شد که 

استقبال خوبی هم شد 
وام دادن را قبول دارید؟

من نمی خواهم سرمایه گذاری و ودیعه گذاشتن پول و سرمایه در بانک های 
عامــل را رد کنم چون خیلی ها این کار را انجــام می دهند و از قبل این کار 
خدمات خوبی ارائه می شــود و با مشارکت بانک ها اتفاق های خوبی در کشور 
انجام می گیرد اما به شــخصه این فرصــت را در اختیار افراد کم بضاعتی قرار 
می دهم که شــرایط مالی خوبی ندارند و به خاطر گردش مالی پایین امکان 

استفاده از وام و تسهیالت را ندارند در حالی که به وام نیازمند هستند.
حضور حضرتعالی در حوادث طبیعی و خسارتی که به مردم وارد می شود 
همیشه درخشــان و فعاالن صورت می گرفته است انگیزه شما برای این امر 

چیست و گزارشی از اقداماتی که در این خصوص انجام دادید بفرمایید؟
حوادث غیرمترقبه از جمله وقایعی اســت که یاری  رساندن به این عزیزان 
توفیق الهی اســت و فرصتی برای نزدیک شــدن به خدا، کسانی که درگیر 
همچین اتفاقات ناخوشایند می شــوند داشته های خودشان را از دست دادند 
که بعضا این داشــته ها مالی و زمانی عزیزان شــان است که این همراهی و 
مساعدت برای تقویت روحیه این افراد و عبور از شرایط حساس زندگی شان 
الزم و ضروری اســت و من در این مواقع خودم را جای آنها می گذارم که در 
چند ثانیه خانه، خانواده و سرمایه شــان را از دست می دهند و نیازمند توجه 
و حمایت هستند که البته مردم کشور ما مهربان و نوعدوست هستند و همه 
کمک می کنند تا مشــکالت حل و زندگی مردم مناطق آسیب دیده به روال 

عادی برگردد.
بــا توجه به عضویت جنابعالی در هیئت مدیــره مجمع خیرین ازدواج و 
برنامه هایی که برای ازدواج آســان و آگاهانه و تهیه حهیزیه نوعروســان 

بی بضااعت انجام دادید، بفرمایید؟
ازدواج آسان، آگاهانه و به موقع براساس آموزه های دینی تعریف شده و مورد 
تاکید مقام معظم رهبری اســت. این نوع ازدواج جلوی بسیاری از ناهنجاری 
را می گیرد و به ســالمتی روحی و روانــی جامعه کمک می کند، با این ازدواج 
بسیاری از جوانان سر و سامان می گیرند و از بالتکلیفی در می آیند. وقتی برای 
یک زوج جهیزیه تهیه می شــود ســوای از عروس و داماد خانواده های آنها و 
بسیاری از دوستان و بستگان هم خوشحال می شوند و عکس این قضیه فکر و 
ذهن خیلی ها را درگیر می کند، لذا در هفته ازدواج ما به چند زوج اهدا کردیم 
و بایــد تالش کنیم جوانان در وضعیت مناســب ازدواج قرار بگیرند و خانواده 
ایرانی و اسالمی شکل بگیرد تا جامعه عاری از بداخالقی ها شود و خوشحالم از 
اینکه ذره ای در این مسیر قدم برداشتم. جوانانی را دیده ام که به خاطر شرایط 
بد مالی و نداشــتن شغل مناسب چهار، پنج سال نامزد بودند و نتوانستند زیر 
یک سقف بروند، حتی در مواقعی عدم توانمندی مالی منجر به طالق توافقی 
و شکل نگرفتن سنت حسنه ازدواج شده است و ما نباید اجازه بدهیم مسائل 

مالی مانع از تشکیل زندگی آبرومندانه افراد شود.
آموزه های دینی چقدر تاکید در کمک به نیازمندان دارد؟

نعمت ســالمتی یکی از بزرگترین موهبت های الهی اســت که به انسان 
هدیه شــده و بی توجهی بــه آن نه تنها امکان ادامــه زندگی را به مخاطره 
می اندازد بلکه جامعه را با مشکالت جدی رو به رو می کند. افراد متدین، خیر 
و نیک اندیش با بهره گیری از آموزه های دینی و مکتب گهربار و نورانی اهل 
بیت )ع( در بســیاری از نیازهای دیگر جامعه همکاری مستمر و موثر داشته 
اند، موفقیت کامل در انجام مســئولیت خطیر سالمت نیز با استمداد و بهره 
مندی از همه عوامل و استعدادهای بالقوه و بالفعل و مادی و معنوی مردمی 
امــکان پذیر خواهد بود، همانطور که آیات نورانی قران کرمی و ســیره ائمه 
اطهــار)ع( نیز بر این همیاری، همدلی و کمک رســانی به نیازمندان تاکید و 
توصیه نموده اســت. در آستانه برگزاری همایش تجلیل از خیرین عرصه های 
مختلف از جمله ســالمت در ۶ اسفند در مجتمع بزرگ پذیرایی و توریستی 
اهورا برگزار می شــود. لذا از مهم ترین وظایف ما پیروان ائمه)ع( در خصوص 
مباحث اجتماعی این است که باید به فکر هم باشیم و در جهت رفع مشکالت 
یکدیگر برنامه ریزی کنیم به طوری که اگر خداوند مال و امکاناتی به ما داده 
در چارچــوب خمــس، زکات، صدقه و ... برای رفاه حال مردم هزینه شــود. 
بر این اســاس مجمع خیرین از سال 97 شــکل گرفت. هدف اصلی خیران، 
احیا  فضیلت ارزشــمند از آموزه های دین اســالم در جامعه هست و انتقال 
این فرهنگ به نسل های آینده و تجلی بیشتر آن در جامعه برای بهره مندی 

هرچه بیشتر مردم با یاری مسئوالن و برنامه ریزان کشور می باشد. 
رمز ماندگاری یک کار خیر چیست؟

رمــز ماندگاری یک کار خیر اول نیت خیر اســت کــه آن کار برای خدا 
باشد و اینکه جامعه اسالمی از آن بهره مند شود. کاری که بر این محورهای 
صحیح اســتوار شــود، ماندگار اســت. اگر نگاه کنید به روند فعالیت خیریه 
هایی که خدماتشــان روز به روز گســترش می یابد، می بینیم که چون نیت 
شــان برای خدا بوده، بــا قوت به فعالیت های شــان ادامــه داده اند و این 
دلیلــی ندارد جز نیــت خالصی که در جهت انجام این امور خیر داشــته اند 
لــذا افراد عالقمند بــرای عضویت در مجمع خیرین شهرســتان محمودآباد 

می تواننــد به آدرس: )محمودآبــاد کمربندی غربی، طبیعــت ده ( مراجعه 
یا با شــماره تلفــن )093۶1382274( تماس حاصل نمایند و یا با شــماره 
حساب های  011242131400۶و    ۶037997599031243  و شماره شبا  
R35017000000011242131400۶ هدایای نقدی خود را واریز نمایند.  
شــما در طول این سال ها هم از عمر و هم از ثروتتان وقف امور خیر کرده 
اید، آیا هیچ وقــت فرزندانتان نگفته اند که چرا توجه تان به بچه های دیگر 

بیشتر بوده است یا چرا سهم ما را صرف کارهای خیر خود می کنید؟
نه، هیچ این جور نبوده است. من 3 فرزند دارم که هر 3 روی پای خودشان 
ایستاده اند و هیچ نوع وابستگی مالی به هیچ عنوان به من ندارند و بر عکس، 
آنها همیشــه به من معترض هستند که تو چرا مالی را که باید صرف خودت 
کنی را برای ما نیز کنار می گذاری و بخصوص بســیار مشتاق آن هستند که 
من تا می توانم به این راهم ادامه دهم، آنها هم خدای خودشان را دارند، همان 
خدایی که این امکانات را در اختیار من قرار داده اســت . مگر عاجز است که 
در اختیار آنها قرار ندهد. اگر دنیایی ثروت باشد و خدا بخواهد به آنی و دمی 
همه چیز از بین مــی رود و روزی که بخواهد بدهد، هیچ احتیاج به ارث پدر 

و مادر ندارد.
این همه کار خیر کرده اید آیا تا به حال هیچ وقت در زندگیتان این حس 
را کرده اید که کار خیرتان به شما باز می گردد و جایی حس کرده اید که اثر 

آن کار خیر است که می بینید؟
نمیدانم، شــاید اگر کار خیر نمی کردم هم باز خدا همین میزان لطف را به 
من داشــت. چون من کاری که در برابــر محبت ها و نعمت های خدا کرده ام 
اینقدر ناچیز اســت که نمی توانم به حســاب آن بگذارم که چون کاری کرده 
ام نتیجه اش این بوده اســت. این صد در صد لطف خدا بوده است. خیلی ها 
هســتند که کاری نمی کنند ولی باز هم لطف خدا شامل حالشان می شود و 
یا برعکس کســانی هم که خیلی کار می کنند موثمر ثمر هستند، فریادرس 
هســتند ولی جوابی نمی گیرند. حساب، کتاب خدا را نمی توان زیر سوال برد. 

نمی توان با اعمالت با خدا معامله کنی. 
شــما بعنوان کسی که برای این همه نیازمند قدم نیک برداشته است چه 
حرفی دارید برای آنها که در شــروع راهی هستند که روزی شما رفته اید 

بزنید؟
اســم کار آنها “ایثار” است. اگر از خودت گذشتی و به کسی محبتی انجام 
دادی اسم آن ایثار است و این است که قیمت دارد. اگر داشته باشی و از آن 
بگذری که قیمت و ارزشــی ندارد آنچنان، اگر نداشــته باشی و همان داشته 
ات را در طبق اخــالص بگذاری اهمیت و ارزش دارد و تنها نصیحتم، آدم تا 
زمانی که مسئولیت پذیر نباشد زیر بار کار خیر رفتن تنها زمانی خوب است 

که بتوانید از منیت خودتان بگذرید.
عملکرد مراکز درمانی خیریه را چطور ارزیابی می کنید؟

خیریه های درمانی در کنار مســووالن حوزه سالمت واقعاً خوب کار کرده 
انــد. چه در زمینه تامین تجهیزات و نیازهــای دارویی مردم و چه در بخش 
ساخت مراکز بهداشتی درمانی، به عنوان مثال درمانگاه تخصصی برای مداوای 
بیماران خاص است و همینطور مرکز دیالیز محمودآباد که امید هزاران بیمار 
با شرایط بسیار سخت شد و به صورت رایگان به آنان خدمات می دهد و به این 
ترتیب با این مراکز خیریه و انسان های خیر کسی در شهر نا امید  نمی ماند.

 در خصوص عملکرد و برنامه های مجمع خیریه های درمانی شهرســتان 
محمودآباد توضیح دهید؟

پس از ســال ها ســابقه فعالیت خیرین در عرصه های مختلف به ویژه در 
عرصه ســالمت، احســاس کردیم در صورت وجود یک تشــکیالت مرکزی 
می توان با مطالعه و بررسی نیازهای موجود در جامعه، خیران را به سمت حل 
مشــکالت مردم هدایت کرد. این هدف با تشکیل مجمع خیریه های درمانی 
محمودآباد دنبال شــد. تا پیش از این برخی موسســات خیریه و خیرین هم 
مشکالتی داشتند اما تشکیالتی نبود که از آنها حمایت های الزم را انجام دهد 
و با تشــکیل این مجمع مشــکالت تا حدودی مرتفع شد و سرمایه هایی که 
مردم می خواستند در کارهای خیر صرف کنند هدایت شد. همچنین آخرین 
روش هــا و اطالعات موجود در انجام فعالیت های خیریه، به موسســات فعال 
ارائه شــد در مجموع وجود مجمع از نظر کیفی و کمی در حوزه خدمات عام 

المنفعه توانست کاربرد داشته باشد.
 چه برنامه ای برای جهت دهی به فعالیت خیران در زمینه های مورد نیاز 

مردم دارید؟
خیرین سلسله نشست هایی را با یکدیگر دارند که در آنها نیازهای اساسی 
موجود در جامعه مطرح می شــود و ســرمایه گذاری خیــران در آن حوزه ها 
جهت دهی می شــود. به عنوان مثال توجه خیران بــه آمار بیماران دیالیزی 
در محمودآباد جلب شــد و بالفاصله خیران شــروع به برنامه ریزی، توسعه، 
احداث و ســپس بهره برداری بخش دیالیز کردند و یا زمانی احساس کردیم 
شهر و روســتاهای آن با مشــکل کمبود تجهیزات خانه های بهداشت روبرو 
هستند، بالفاصله خیران وارد میدان شدند و در صدد رفع این مشکل برآمدند. 
خوشبختانه در این نشست ها و هم اندیشی های بین خیران، نیازها شناسایی و 

امکانات را برای رفع مشکالت جهت دهی شده است.
   برای تقویت جایگاه خیران در اســتان و جلب مشارکت بیشتر مردم در 

کنار خیران، برنامه ای داشته اید؟
اطالع رســانی و آگاهی بخشــی یکی از اقدامات موفقــی بوده که مجمع 
خیریه های درمانی اســتان و خصوصا شهرستان محمودآباد انجام داده است 
به طوری که  موسســات خیریه جلســاتی را به صورت فراگیر پایه گذاری و 
مشکالت را برای مردم بیان کرده اند. به عنوان مثال وقتی مردم مطلع شدند 
بیش از هزاران بیمار دیالیز وجود دارد، وارد میدان شــدند و مرکز دیالیز در 
این زمینه فعالیت خود را آغاز کرد. در مجموع می توان گفت کاری نبوده که 
مردم حس کنند نیاز اســت و شــانه خالی کنند و این از شاخصه های مردم 

اصفهان است.
باتوجه به سابقه تاریخی و وجود نام آوران، به نظر شما خیریه های عرصه 

سالمت توانسته اند به جایگاه واقعی خود برسند؟
به اعتقاد من از خیران عرصه ســالمت محمودآبادی ها می توان به عنوان 
شاخص ترین خیرین در جامعه یاد کرد. علت آن هم عالوه بر سرمایه گذاری 
میلیاردی در حوزه ســالمت تنوع و جامع نگری آنهــا در این حوزه و توجه 
به کارهای اساســی و زیر بنایی اســت. همچنین یکی از ویژگی های خیران 
محمودآبادی بهره مندی از وجود رجال و شــخصیت های ارزشــمند در این 
حوزه اســت. آنچه به فعالیت خیران ارزش می دهد نخست در حوزه محتوایی 
است به طوری که ســرلوحه اهداف خیرین آموزه های اهل بیت)ع( و عجین 
شــدن با فرامین این خاندان گرانقدر اســت. دومین شاخصی که به این قشر 
ارزش داده وجود شخصیت های برجسته ای است که به عنوان مدیر و راهنما 
در جامعه خیران هســتند روح و طبع بلند و سخاوتمند آنها برای نسل های 

آینده الگوست.
مجمع خیرین شهرستان محمودآباد چه سالی شروع به کار کرد؟

مجمع خیرین شهرستان محمودآباد با حضور جمعی از دلدادگان در سال 
97 با انتخابات با شکوه و انتخاب هیئت امناء و هیئت مدیره و تنظیم اسانامه 
ای مدون با تعیین پنج کارگروه تخصصی با هدف ترویج فرهنگ زیبای انفاق و 
احسان یعنی نوعدوستی، مهرورزی و کمک به نیازمندان، بیماران و افتادگان 
و تهیه جهیزیه عروس و مساعدت مالی، نجات معتاد و آزادی زندانیان، کمک 
به دانش آموزان و دانشــجویان و مراکز علمی و آموزشــی و درمانی فقط با 
قصد قربت و رضای خدای متعال و کمک و    و گره گشــایی از کار آنان و با 
رویکرد خیریه بدون هیچگونه چشمداشــتی و با این بیان که مجمع خیرین 
نهادی است غیر انتفاعی و غیر سیاسی و غیر دولتی مطابق قوانین و مقررات 
جمهوری اسالمی و خدمت بهتر به نیازمندان تشکیل گردیده و با این اعتقاد 

کــه همه باید برای خدمت هر چه بهتر بــه همنوعان نیازمند تالش کنیم و 
صداقــت و کمک به همنوعان را وظیفه خود دانســته و با این اعتقاد که آن 

روزی که گره از کار مردم می گشائیم آن روز زندگی می کنیم.
 )اثر نیک بباید به جهان ورنه چه ســود      به جهان آمدن و رفتن از یاد 

شدن(؟
چنانچه قرآن می فرماید والعصر ان االنسان لفی خسر ان الذین آمنو عمل 
الصالحات و یکی از راههای بقاء حصور در مجامع خیرین اســت لذا در طول 
این مدت کوتاه تشــکیل این نهاد میمون و مبارک با توجه به شرایط خاص 
کرونائی که در اقتصاد مردم تاثیر فراوانی داشته ولی از مهربانی و نوعدوستی 

و عشق و ایثار و مهرورزی و یاری مردم و نیازمندان چیزی کم نشده است.
بخش دیالیز با چه امکاناتی راه اندازی شد؟

بــا مراجعه به بیمارســتان شــهدای محمودآباد و طی گفــت گو با مدیر 
بیمارســتان شهدا و ریاست شبکه بهداشت و درمان در جریان نیازمندی های 
جدی قــرار گرفتیم و دریافتیم که کمک به تنها بیمارســتان محمودآباد از 
اوجب واجبات است لذا خیمه کمک را در محوطه بیمارستان شهدا علم کرده 
که در شرایط واسفای کرونا و وضعیت بد اقتصادی می توانست یادمان خوبی 
در جهت کمک به بیماران نیازمندی باشــد که برای درمان با طی مســافت 
به شــهرهای همجوار مراجعه می کردند و با تجهیز و راه اندازی بخش دیالیز 
دیگر نیاز به مراجعه به شــهرهای همجوار نبود بنابراین در جوار بیمارستان 
محمودآباد سه پروژه مهم را شروع نمودیم که یکی از آنها پروژه دیالیز بوده لذا 
با کمک خیرین و دانشگاه علوم پزشکی مازندران و اقبال و همراهی و همدلی 
خوب جناب ریاســت محترم شبکه و ریاســت بیمارستان و معاونین محترم 
ایشــان کار تجهیز بخش دیالیز را به صورت جهادی شروع نموده و اکنون با 
13 تخت اســتاندارد مورد قبول دانشگاه، مشغول درمان بیماران دیالیزی در 
محمودآباد که برای دیالیزی به شهرهای مجاور اعم از نور، فریدونکنار و آمل 

تا قائمشهر مراجعه و گاها مورد بی مهری قرار می گرفتند هستیم. 
احداث درمانگاه بیماری های خاص در ابتدا چگونه استارت خورد؟

 به علت نداشــتن یــک درمانگاه تخصصی برای درمان به آمل، ســاری و 
تهران مراجعه می کنند که موضوع را با خیر گرانقدر و ارزشمندی به نام دکتر 
مقیمی در میان گذاشتیم و ایشان کل هزینه درمانگاه تخصصی را پذیرا شده 
و اکنون 80 درصد کار ســاختمانی به اتمام رسیده و انقریب شاهد افتتاج آن 
خواهیم بود و چون ریل کمک به درمان در مجمع خیرین محمودآباد استارت 
خورد پروژه سوم هم پس از کسب نظرسنجی و موافقت دانشگاه و نیاز مبرم 
به مرکز بیماری های خاص چون تاالسمی، هموفیلی، سرطان و ام اس، شیمی 
درمانی انشــاءاهلل در طبقه سوم با قبول کلیه هزینه آن توسط خیر بلند آوازه 
محمودآبــاد حاج قدرت اهلل طاهریان با هزینه های میلیاردی که ثواب آن نثار 
روح پدر بزرگوار ایشــان حاج عزت اهلل طاهریان واصل گردد به نام درمانگاه 
بیماری هــای خاص خیر حاج عزت اهلل طاهریان تفاهم نامه آن امضاء گردید 
و قریب به 70 درصد این پروژه هم به پایان رســید و انشاءاهلل به زودی بهره 

برداری برای بیمارستان شهرستان محمودآباد آغاز خواهد شد.
اهم پروژه های در حال احداث در محمودآباد کدامند؟

احــداث و راه اندازی بخش کلینیک تخصصــی که با همت واالی و تقبل 
هزینه آن توسط دکتر مقیمی پرداخت در حال تکمیل می باشد و در آینده ای 
نزدیک شــاهد افتتاح آن خواهیم بود، تکمیل و راه اندازی درمانگاه تخصصی 
بیماریهای خاص  توســط حاج آقا طاهریــان عضو محترم هیئت امنا مجمع 
خیرین با تقبل هزینه میلیاردی، احداث و تجهیز اتاق خیرین سالمت توسط 
مهندس قلی زاده مدیرعامل پرتالش مجمع خیرین تدبیر فردای محمودآباد با 
تقبل هزینه ها و ان شااهلل خواهان این هستیم با استفاده از کانال های ارتباطی 
تبادل اطالعات و تجارب و همکاری مشترک در همه ابعاد طبق اسانامه ادامه 
یابد تا به سر منزل مقصود برسیم لذا ما در آغاز راه با شما آمده ایم که عشق و 
ایمان را قسمت کنیم و خال و نیازی را در بخش برطرف کنیم شور و شورمان 
را بسیج کردیم تا با کمک خیرین عزیز سایه شوم ناداری، فقر و بی حرمتی و 
هتک کرامت انسان ها تا چهره کریه تلف شدن بیمارانی که از سر ناداری جان 

شیرین شان را به باد می دهند را از بین ببریم.
گام نخست مجمع خیرین سالمت پس از راه اندازی چه بود؟

نخستین گام پس از راه اندازی مجمع خیرین، پیگیری تکمیل ساختمان 
یادمان خیرین شهرســتان محمودآباد؛ بخش دیالیــز، درمانگاه تخصصی و 
درمانگاه بیماری های خاص در محمودآباد بود، خوشبختانه با صرف هزینه های 

میلیاردی پروژه ها در حال احداث می باشند.
چه برنامه ها و اولویت هایی را در ســال جاری درعرصه سالمت پیش رو 

دارید؟
هدفمند و فعال کردن مؤسسات خیریه درمانی و شناسائی نیازهای بخش 

سالمت و سرمایه گذاری خیرین در جهت دادن به اهداف متعالی.
نقش حمایتی خیرین سالمت را در توسعه بهداشت و درمان استان چگونه 

ارزیابی می کنید؟
اصوالً هرکاری که با انگیزه معنوی و برخاسته از اعتقادات الهی و با اخالص 
به قصد قربت و جلب رضای خداوند متعال انجام پذیرد تاثیر بسیار زیادی در 
کارها خواهد داشــت. بحمداهلل مردم خیراندیش شهرستان محمودآباد با یک 
تاریخ کهن و برگرفته از تعالیم نورانی اهل بیت علیهم صلوات اهلل نقش بسیار 
ارزشمندی در جهت فراهم نمودن امکانات در بخش های مختلف سالمت در 
ابعاد گوناگون ایفا کرده اند که شاهد این ادعا وجود مؤسسات خیریه درمانی 
و مراکز بیمارســتانی که توسط خیرین ســاخته و تجهیز و اداره می شود که 
بعنــوان یک نمونه مرکز درمانی دیالیز می باشــد که درمان بیماران دیالیز با 
عالیترین کیفیت و به صورت رایگان مشغول خدمت رسانی می باشد و صدها 
خدمت دیگر که همه از الطاف خداوند متعال می باشد و بدست بندگان خالص 

و خیر اندیش و ایثارگر در سطح شهرستان انجام می گیرد.
مختصری در خصوص عملکرد و برنامه مجمع خیرین تدبیر فردا و تعامالت 

این مجمع با دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران توضیح دهید؟ 
مجمع خیرین تدبیر فردا شهرســتان محمودآباد با اهداف بســیار عالی و 
دارای یک هیات امنای ارزشــمند از شخصیتهای حقیقی و حقوقی که دارای 
ویژگی های مختلف اجتماعی می باشند تشکیل گردیده که یک هیات مدیره 
فعال از افراد شــاخص نیروهای قوی مؤسســات خیریه که در بخش سالمت 
جامعه مشغول خدمت رسانی هستند شکل گرفته است که به حق شخصیت 
ارزشــمند این بزرگوار موجب دلگرمی همه اعضای محترم هیات مدیره شده 
اســت و بحمد اهلل این خیریه منشأ خدمات بسیار ارزشمندی در بخش های 
سالمت شهرستان محمودآباد بوده اســت. از جمله توسعه فضاهای فیزیکی 
بیمارســتانی، درمانی، خرید و تجهیز لوازم پزشــکی، تکمیل نیازهای واحد 
درمانی، خرید دستگاه های دیالیز، راه اندازی و فعال کردن بخش های دیالیز 
در مرکــز درمانی در محمودآباد، راه اندازی اتاق پزشــکان در بیمارســتان، 
پیگیری مسائل زیســت محیطی، پیگیری و رســیدگی به وضعیت مشاغل 
عمومی جهت رعایت کردن اســتانداردهای بهداشــتی و صدها فعالیت دیگر 
که باید گفت این خیریه بازوی  توانمندی در کنار ریاست عالی دانشگاه علوم 

پزشکی در همه ابعاد انجام وظیفه نموده است.
برنامه ای برای جلب مشــارکت خیرین در امر کتابخانه ســازی و تجهیز 

کتابخانه مدارس دارید؟
هزینــه کردن بابت کتابخانه ها از ضروریات اســت امــا  باید دقت نمود از 
این فضا و امکانات به درســتی استفاده شود و برآورد شود افزایش کتابخانه ها 
چقدر منجر به افزایش کتابخوان ها می شود. بنابراین با توجه به اهمیت کتاب 
و کتابخانه  در مدارس به نظر می  رســد این موضوع باید از ســوی ســازمان 
نوســازی مــدارس وزارت آموزش و پرورش نیز پیگیری شــود. عالوه بر این 
تجهیز کتابخانه ها اگر فضا و امکانات مناســب مانند قفســه در اختیار باشد، 

آسان اســت لذا باید تالش کنیم تا کتابخانه سازی در مدارس تقویت شود و 
توجه به این موضوع زمینه بهره  مندی بیشــتر از بینش دانش آموزان را فراهم 

می کند.
درباره فعالیت مجمع خیرین مدرسه ساز بفرمایید؟

بیشتر مدارس سراسر کشــور خصوصا شهرستانها به همت خیرین ایجاد 
شده اســت هرچند که اوضاع اقتصادی کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد، 
اما شــاهد افزایش مشارکت مردم هستیم چرا که معتقدند پیشرفت کشور به 

پیشرفت علمی وابسته است.
کار خیر در همه جای دنیا هســت، اما کار خیــر در اینجا، رنگ والیت 

امیرالمؤمنین را دارد توضیح دهید؟
کار خیر همه جا هســت، اما کارخیر در اینجا، هم قدمی با موالیمان علی 
اســت که حکومت و والیــت و خلیفه خدا بودن، او را نه تنها از دســتگیری 
نیازمندان غافل نساخت، بلکه خود شخصاً به این مهم مبادرت می کرد خیری 
کــه بخاطر بندگی و اطاعِت خــدای باری تعالی، بدنبال یافتن مســتمند و 

دردمند است، همه جا نیست.
خود گلریزان چگونه باید برگزار شــود که تاثیر شهرستانی و استانی آن 

خیلی فراتر شود؟
افرادی هســتند که دوســت دارند کمک کنند اما به جهت کمبود مکان 
بعضی از دوســتان نتوانند در جمع ما حضور داشــته باشند. به نظرم اگر در 
همایش بین مســئولین و هیئت امنای مجمع خیرین اتحاد باشــد همایش 
بــی نظیری خواهد بود به این معنی که مــا در محمودآباد یک قالیچه یا دار 
قالیچه آویزان کردیم که اگر نقشهای آن برجسته و زیبا شود هیچکس مقصر 
نیســت و همه در زیبایی این نقش، نقش خواهند داشت اما اگر نقشهای آن 
کم بیاید گناه گناه مســئولین اســت که با ما همراهی نکردند امیدواریم این 
نقش برجسته شود و ما سربلند از این همایش بیرون بیاییم چرا که خیلی از 
چشم ها، دستها و نگاه ها به شب برگزاری همایش است که باید آنها را کمک 
و تقویــت کنیم قطعا خدای متعال ما را کمک خواهد کرد آخرین صحبت ما 
امروز را به عنوان گلریزان قلمداد کردیم و اعضای محترم هیئت امنای مجمع 
خیرین به تاســی از موال امیرالمومنین مبلغ سه میلیارد ریال به این همایش 

کمک کردند.
حوزه ســالمت دو نوع سعی متفاوت و هم ســو را می طلبد یک جبران 

کمبودها و سهولت دستیابی به اماکن بهداشتی؟
از یک طرف جبران کمبودها اعم از ســاخت درمانگاه، بیمارستان، تجهیز 
آنها و تامین کادر متخصص و از طرف دیگر ســهولت دســتیابی به امکانات 
بهداشــتی، درمانی و دارویی برای تنگدستان بدون در نظر گرفتن هر کدام از 
این ســه مهم، کار انجام نشده و به هدف دست نیافته ایم. اینها که بیان شد، 
نه از آن باب اســت که کاری انجام نگرفته، بحمد اهلل با تأســی به آموزه های 
ائمه معصومین علیهم الســالم کارهای بزرگی صورت پذیرفته که کم و بیش 

همگان در جریان آنها قرار دارند.
از دیدگاه و منظر امیرالمومنین چرا باید در انجام کار خیر از هم پیشــی 

گرفت؟ 
حضرت علی ابن ابیطالب در نهج البالغه نصیحتی راهگشا دارد و می فرمایند 
اکنون که زنده اید عمل نیک کنید، پرونده ها گشوده است، عمل کنید پیش 
از آنکه چراغ عمرتان خاموش شود و فرصت پایان یابد، تا لحظه مرگ مهلت 
برای نیکوکاری و انجام کارهای ماندگار باقی می باشــد که یک شــب در این 
کاروانسرای دنیا بیتوته داریم و به سرعت صبح شده و سپیده سر زند و وقت 
کوچ و رحیل است. خداوند در سوره اعراف این نوید را می دهد که رحمت خدا 
به نیکوکاران نزدیک است، خوشا به حال شما که در سایه رحمت خدا زندگی 
می گذرانید چنانچه در نهج البالغه هم می فرمایند؛ برشما باد تالش، آمادگی 
و آماده شــدن، جمع آوری توشــه آخرت در دنیا، دنیا مغرورتان نســازد که 
گذشــتگان شما را مغرور ساخت، دنیا را دوشیدند و به غفلت گرفتار آمدند و 
فرصت ها را از دست دادند و حکمت 118 متذکر ساخته اند که از دست دادن 
فرصت ها اندوه بار است و چه بســیار پیش می آید که متوّجه نیاز نیازمندان 
می شــویم و این توّجه، فرصتی است که باید برای بهره برداری از آن سبقت 
گرفت اگر در توان بود، نباید گذاشت دیگری انجامش دهد، باید سعی کرد که 

از سرعت پیشگان برای انجام کار خیر شویم.
معنی این شعر شکر نعمت، نعمتت افزون کند کفر، نعمت از کفت بیرون کند؟

مگر بیم نداد که تا دســت بخشنده دارند، نعمت در دستانشان باقی است. 
یعنی با بخشندگی نعمت از َکِفشان  نمی رود و هرگاه دریغ و یا غفلت ورزند، 

نعمت از دستشان خارج می شود و به دیگران می رسد .
شکر نعمت، نعمتت افزون کند                   کفر، نعمت از کفت بیرون کند
نظر شما در خصوص توسعه دانشگاه و موفقیت دانشجویان کشور چیست؟

امیدواریم با اقدامات مجمع خیرین کشور و مساعدت های همه انسان های 
خوب همچون قطره ای به دریا متصل شویم. در نظر داریم با ارتباط بیشتر با 
دانشــگاه ها در خصوص خدمت به جامعه دانشگاهی نیز مثمر ثمر باشیم و با 
توجه به اینکه در فرهنگ ایرانی و اسالمی ما استادان جایگاه انبیاء الهی دارند 
که برای آموزش انســان ها  تالش دارند و بــه قول فرمایش امام خمینی)ره( 
دانشگاه کارخانه انسان سازی است، ما نیز با سرلوحه قرار دادن این اصول، در 
خصوص توســعه دانشگاه و موفقیت دانشجویان نهایت تالش خود را خواهیم 

داشت.  
تشکیل مجمع خیرین سالمت چه اهدافی را دنبال می کند؟

شــرایط کنونی جامعه ما علیرغم تمامی تالشــهای صورت گرفته تاکنون 
شاهد نارســائیهای مختلفی در امر سالمت جامعه اســت بیماری انسانهای 
نیازمند عالوه بر درد و رنج نگرانی تامین هزینه های سنگین و ویران کننده آن 
را نیز بدنبال دارد که خارج از توان آنهاست این افراد علیرغم میل باطنیشان 
بــه دلیل بیماری، کهولت، از کار افتادگی و .... تــوان اداره زندگی خود را را 
نیز نداشــته و از این بابت در مقابل خانواده و فرزندان نگران و شرمنده اند به 
همین جهت و در راســتای تحقق اهداف الهی و جوشــش رافت و الفت بین 
مردم شــریف این مرز و بوم زمینه اجرای این طــرح فراهم گردیده تا مردم 
خیر اندیش و نیکوکاران عزیز بتوانند از این طریق به نیازمند ترین خانواده ها 
مســاعدت و تصنیف مهربانی را در وجود این عزیزان زمزمه نمایند این طرح 
شالوده اي از مهر و محبت و عشق به ارزشهاي واالي الهي و انساني است وبا 
هدف دســتگیري و یاري رساندن به بیماران نیازمند طراحي و اجرا می گردد 
و واریــز کمک های هرچند اندک مردم عزز و خیرین نیک اندیش میتواند در 

کنار هم ،دغدغه ها و نگرانی بسیاری از این عزیزان را مرتفع نماید.
حرف پایانی 

در پایان جا دارد از همه مردم خیر بخصوص از هیئت امناء محترم مجمع 
خیرین محمودآباد و همه عزیزان از مدیرعامل ساعی کوشا و پرتالش و سایر 
اعضاء محترم، فعال و کوشــا که به صورت تمام وقت در اتمام این پروژه ها به 
صورت فعال خدمت رسانی می کنند و بدون هیچ گونه چشمداشتی مسئولیت 
اجرا و اتمام این پروژه ها را به عهده گرفته اند قدرشناســی به عمل می آوریم 
همچنین از امام جمعه محترم، فرماندار و آقایان مهندس و مســئولین سپاه، 
شــهرداری و شورای اسالمی شهر محمودآباد به ویژه از تمامی اعضاء محترم 
هیئت امنا که به صورت همدل و رفیق راه خوب مهربانی با عشــق و ایثار و 
کمک های مادی و معنوی در این مدت کوتاه اقدامات ســتودنی خوبی جهت 
رضــای حق تعالی انجام دادند نیز قدردانی می کنیــم و قطعا حضور عزیزان 
ارزشــی و بومی می تواند همراه و همیار خوبی برای این نهاد خیریه باشــد. 
لذا از رحمت الهی مایوس نشــوید مشکالت و ناهمواری ها شما را از رسیدن 
به مقصود باز ندارد در عالم عالوه بر این ســختی ها یک رحمت نامتناهی هم 

وجود دارد.



66اخبار آملنیمه دوم بهمن ماه ۱۴۰۱   سال هشتم    ویژه نامه

افراد گمنامی هستند که خداوند به آنها لطف داشته که والدین 
شان لقمه حالل نصیب شان کرده و در مسیری افتادند که قطعا 
عاقبت به خیری برای آنها است. هرکاري را که مي توانست، خود 
انجام مي داد و به دیگري وا نمي نهاد و در این رهگذر بســیار 
اندیشید و دست و نیتش را در امري نیکو و عظیم وارد نمود که 
شاهد صدق این ادعا، وجود فعال مؤّسسات و مجامع خیریه مي 

باشــد. وی می گوید؛ اگر به آنها که در زمین هستند کمک کنیم 
قطعا آنکه در آســمان اســت در گردنه های زندگی به ما رحم 

خواهند کرد.
اگر زمن شنوی راه نیکنامی پی

خوشا کسی که برد خلق از او به نیکی نام
و با این باور که اصلی ترین و اولی ترین حیات انسان طی کردن 

این مسئله است که بدانیم کجای کار هستیم و سمت و سوی ما 
چیست وزن ما چقدرست وسیله ای که با آن سنجش می شویم 
چیســت خالصه بدانیم خیریم یا )نیک( تا با نیات خیرخواهانه 
در حد بضاعت بر اســاس اساسنامه مدون در خدمت نیازمندان 

شهرستان محمودآباد باشیم
انجام کار خیر دارای رتبه و درجه ای اســت که آن را سادات 
کار خیــر )بزرگترین کار خیر( می نامند و ســادات کار خیر در 
مجمع خیرین محمودآباد بحث سالمت و درمان بوده است و واقعا 
بیمارستان شــهدای محمودآباد از حیث امکانات درمانی بسیار 
ضعیف بود و با حضور خیرین عزیز و تمامی همراهان و به گواهی 
معاون وزیر بهداشت و درمان در روز افتتاح و بهره برداری بخش 
دیالیز، شهرستان محمودآباد رتبه اول در عرصه درمان مازندران 
را کسب و به نام این شهر ثبت شد و سادات ما هم در مجمع آقای 
ایرانیان اســت که به اندازه سهم خود حضور مستمر دارد و این 
خود مایه خیر و برکت اســت و ایشان در بخش ترویج و تشویق 
خصوصا کار فرهنگی بسیار زحمت کشیدند و در تامین و اهدای 
بسته های معیشتی شخصا اقدام کردند و از صفات برجسته این 

بزرگ مرد عشق و عاشقی در کار است 
خودتان را معرفی نموده و در چه بخشــی مشــغول فعالیت 

می باشید؟
 ســید عقیل ایرانیان عضو کوچکی از مجموعه بزرگ مجمع خیرین 
شهرستان محمودآباد هستم که در خدمت عزیزان درس پس می دهم از 
جهت کار با مراجعه به کارخانه ها و شرکت های تولیدی بخشی از هزینه یا 
درآمدشان را در قالب مواد غذایی، بهداشتی، برنج و دیگر ملزومات مورد 
نیــاز مددجویان را به این امر اختصاص می دهند و به نظرم آنچه موجب 
تشــویق و ترغیب یک شخص یا سرمایه گذار برای خدمت و همراهی در 
خیربه می شود از خود برای دیگران گذشتن است و این مهم دلی دریایی 
می خواهــد که برای رضای خدا خــودش را کوچک کند و بدون نگاه به 
درجه و سمتش دست نیاز برای نیازمندان به سوی افرادی متمکن دراز 

کند تا حداقل دلی را شاد نماید.
خدمت رسانی به خلق خستگی هم دارد؟

 هیچگاه از خدمت رســانی به مردم خسته نمی شویم چون معامله با 
خداوند سبحان در جهت جلب مشارکت مردمی و ترویج فرهنگ زیبای 
انفاق احســان و مهرورزی و نوعدوســتی کمک بــه همنوعان در جهت 
کاهش درد اقشار نیازمندان می باشد و در این راه هیچوقت خسته نشده و 
نخواهیم شد چون معتقدیم انسان برای عقاید خلق شده است نه قنا پس 

باید منشا اثر)حیات انسان یعنی منشاء اثر بودن( باشد .
آدمی که مال و دارائــی اش را وقف کار خیر می کند هدف و 

انگیزه اش چه می تواند باشد؟
هدفش رضایت خدا اســت چرا که وقتی شخصی با کوشش و تالش 
خود و قطعاً رضای خدا به ثروت و دارایی رســیده اســت باید در راه خدا 
برای کارهای نیک پیش قدم باشــد و هدفش هــم خدمت به جامعه و 

مردم باشد.
آیا شده پشیمان شوید؟

در این زمانه که همه برای زیاد شــدن سرمایه خود تالش می کنند، 
برای وقف کردن روحیه و دل بزرگی نیاز است. هرگز سر سوزن پشیمان 
نشده ام که کاش فالن زمین یا فالن ملک را نمی دادم. بسیار خوشحالم 
که خیرات کردم و هرگز افســوس نخوردم. اگر امروز هم داشته باشم، باز 

هم آن را صرف رفع مشکالت نیازمندان می کنم.
تعریف شما از کار خیر و خیراندیشی چیست؟

کار خیر کار انســان دوستانه ایســت و خیرینی که در جامعه اقدام 
به ساخت بیمارســتان و دانشگاه و امثالهم می کنند انسان های شریف و 
نیکوکارانی اند که به بشــریت خدمت می کنند البته کار خیر می تواند از 

کارهای کوچک تا ساخت مراکز بزرگ عام المنفعه باشد.
شما انجام کار خیر در جامعه را امروزه در چه می بینید؟

به نظر من امروزه ما نیاز به ورود خیرین به حوزه فرهنگی و اجتماعی 
داریم چون با رشد و توسعه فرهنگ و مسائل اجتماعی است که می توانیم 
جامعه خود را بســازیم هر چند کار خیر و خیرات در همه شاخص های 

اجتماعی قابل تقدیر و ارزشمند است.
یکی از خاطرات تلخ و یا شیرین خود را بیان نمائید؟

همین قدر بگویم کــه امدادهای غیبی و لطــف خداوند متعال و 
عنایات ائمه معصومین شــامل حال دســتان پر مهر و پر از عاطفه ی 
خیرین بوده و همه امور در میان ناباوری شــروع می گشت و به لطف 
و مدد خداوند به بهترین نحو ممکن به ســرانجام می رسید. از خداوند 
متعال مسئلت می نمایم این موهبت ارزشمند خدمت رسانی به اقشار 
آســیب پذیر را که از تعالیم نورانی و گهربار مکتب اهل البیت علیهم 
السالم می باشد و به این بنده حقیر عطا فرموده را به نحو احسن مورد 
قبول درگاه خویش قرار دهد و این توفیق روز افزون را در نسل و ذریه 
ما نیز باقی و پایدار نگاه دارد و وجود ما را برای جامعه مفید و منشــاء 

خیر و برکت قرار دهد.
چه نکاتی را در زمینه انجام کار خیر متذکر می شوید؟

محروم یابی از وظایف مهم و البته مشکل است که نباید از آن غفلت 
گردد و باید ســعی شــود تا با تدبیر و انتخاب مســیر درست، کارها به 
ســرانجام مطلوب برسد که بررســی کامل قبل از وارد شدن در کار، از 
پشــیمانی جلوگیری می کند و قبل از اســتحکام کار، از بیان و اعالمش 

خودداری شود وگرنه این خود باعث نابودی و فساد کار می گردد.
چرا از کار خیر نباید دست کشید؟

از کار خیر دست بر نداریم که ترک یک عبادت بعد از عمل به آن است 
شایسته نمی باشــد که در کار خیر حاجت به هیچ استخاره نیست. امید 
است این موهبت های الهی و توفیقات رحمانی که نصیب شما نیکوکاران 

شده است در فرزندان و نسلهای آینده تان ادامه یابد.
چه صحبتی برای کسانی که دوست دارند وارد کار خیر شوند 

دارید؟
حتماً سریع نیت و هدف خود را عملی سازند. با مشورت و راهنمائی 
از بزرگان و صاحب نظران اقدام به کاری کنند که جامعه نیاز داشــته 

باشد.

مهمان نواز است و چشمانش می گویند پدری است مهربان. 
بیش از نیمی از عمرش را وقف کســانی کرده است که شاید 
از خانواده خودش نبوده اند اما از همه به او نزدیک تر شــدند. 
علیرغم قدم های بزرگی که از جوانی تا کنون برداشته است اما 
باز هم فروتنانــه اصرار دارد که هیچ کار در خوری انجام نداده 
است و اگر قدمی هم در راه کمک به نیازمندی بر داشته است 

در برابر لطف خدا هیچ بوده و کارش تکرار ناپذیر است. بعضی از 
انسان ها در جامعه نقش های بی بدیل و خاص دارند. ایشان بدون 
این که مقام دولتی باشند. به خاطر شخصیت وجودیشان مورد 
احترام واقعی اقشار مختلف مردم قرار می گیرند. در جمع بندی 
وی انســان نیکوکار و با درایت و دانایی مثال زدنی است که با 
تمرکز و تالش پیوسته، توانسته کاری بی  بدیل در تاریخ خیرین 

سالمت شهرستان محمودآباد برجای بگذارند و اعتقاد ایشان به 
گسترش فرهنگ نیکوکاری همچنان پابرجاست.

 حاج صــادق قلی زاده عضو مجمع خیرین شهرســتان 
محمودآباد که بســیار صبور و صادق در کار می باشــد و در 
ساخت ســه پروژه از طلوع صبح تا غروب خورشید حتی در 
روزهای تعطیل همچون پروژه هــای تجاری خویش پای کار 
اســت و یک لحظه غفلت هم نداشــت و به عنوان ثمره ای 
ماندگار برای آن از خویشتن خویش مایه می گذارد و لذت کار 
را در خدمت رسانی به مردم و در واقع عزت و اعتبار خودش را 
در معامله با خدا می داند و شاید به مثل ایشان هنوز کسی به 
این اندازه از زندگی خود لذت نبرد و اینگونه است که از حال 
خوش و حضورش در مجمع خیرین با خوشحالی می گوید؛ خیر 
بودن دل می خواهد و باید با عشق جلو رفت و ما هم خودمان 
را وقف این کار کردیم و ابتدای به امر صبح که از خواب بلند 
می شوم مستقیم سری به پروژه ها می زنم و شاهد این مدعام 
روزی اســت که به اتفاق همسرم در حال رفتن به بازار بودیم 
که در سه راهی محدوده بیمارستان شهدا ماشینم ناخواسته 
به سمت بیمارستان رفت و خانمم فرمان را گرفت و تازه یادم 
آمده بود که نباید به آن طــرف می رفتم و فهمیدم که یکی 
ما را به این راه سوق داد و بســیار عالقمندم و فکر و ذکرم 
این بیمارســتان شد و زمان افتتاح بخش دیالیز بیشتر شبها 
تا ساعت 11 آنجا می ماندیم و دلیلش این بود برادرزنم دیالیز 
می کرد و قبل از انقالب ایشــان را به تهران می بردم و همان 
خاطره در ذهنم ماند و زمانی کــه آقای کثیری ما را معرفی 
کردند با خوشحالی و افتخار قبول کردم و با رضایت قلبی وارد 

مجموعه مجمع خیرین شدم.

مهم ترین خواســته و انتظار خیران عرصه ســالمت از 
مسووالن چیست ؟

فعاالن این عرصه از مسئوالن خواسته ای که مربوط به خودشان 
باشد ندارند چون آنها به کمک مسووالن آمده اند اما انتظار دارند این 
مردان شریف و نجیبی که در همه عرصه ها یار و مددکار نظام اسالمی 
بوده اند مورد بی مهری قرار نگیرند. مسووالن می بایست قدر خیران 
را بدانند تا این فرهنگ روز به روز توسعه یابد، به عبارت دیگر ارزش 
گذاری مسووالن به کارهای خیر بســیار مهم است و باعث می شود 
این فعالیت ها توسعه یابد. یک نکته هم که الزم است مورد توجه قرار 
گیرد این است که هدف اصلی خیران احیا این فضیلت ارزشمند که 
از آموزه های دین ماست که در جامعه می باشد. انتقال این فرهنگ به 
نسل های آینده و تجلی بیشتر آن در جامعه برای بهره مندی هرچه 

بیشتر مردم با یاری مسئوالن و برنامه ریزان کشور تسریع می شود.
آیا بیماری و یا نیازی در عرصه ســالمت وجود دارد که از 

سوی خیریه ها مورد غفلت قرار گرفته باشد؟
خیر ، غفلتی نشده ، اگر به سرفصل و عناوین برنامه ها توجه کنید، 
می بینیــد در تمام بخش ها مثل تاالســمی، هموفیلی، نقص ایمنی، 
توانبخشی، بیماری های خاص و صعب العالج و ... خیریه ها، انجمن ها 

و مؤسساتی تشکیل شده است.
گام های بزرگی که خیرین محمودآبادی برداشته اند تا چه 

حد مورد حمایت مسئوالن قرار گرفته است؟
علیرغم همه مشکالت در برخی موارد اما خوشبختانه فعالیت خیرین 
مورد توجه مســئولین وقت قرار گرفته اســت بنابراین همه ما باید به 
این مهم اذعان داشــته باشیم که فعالیت های خیر و امور عام المنفعه 
اجتماعی نباید وارد حاشیه شود به طوری که اگر کاری در جهت تامین 

نیازهای جامعه انجام می شود نباید مانعی برای آن ایجاد کرد.

به نظر شما آیا باید منتظر ماند تا محروم سائل شود؟
نباید منتظر شد تا محروم به سائل تبدیل گردد و درخواست کند 
که در اینصورت پاسخ ما، کاری ارزشمند نیست، آبرویش را داده و در 

مقابل، دریافت کمک کرده است. 
برای ترویج هرچه بیشتر فرهنگ خیر اندیشی و تشویق 

خیرین در امر سالمت چه نقطه نظرات و برنامه ها دارید؟
همین که در بخش صنعت و بازرگانی برای معرفی کاال یا خدمات 
طرح های تبلیغی با استفاده از رسانه ها و یا تابلوهای بیلبورد استفاده 
می شــود تا مخاطبین با مزایا و کیفیت آن کاال آشــنا شوند و جهت 
خرید، آن کاال را انتخاب نمایند ما نیز باید کوشش نمائیم چهره های 
نیکوکار و خدمات آنها و تاثیراتی که اقدامات آنها در رفع مشــکالت 
جامعه داشــته را بطور مطلوب به جامعه معرفی کنیم و ســالیانه در 
ســطح عالی از این چهره ها به نحو شایسته تجلیل و تشکر نمائیم تا 
بدین وسیله انگیزه خدمت و یاری رساندن به اقشار آسیب پذیر جامعه 

را ترویج و گسترش دهیم.
بقول شیخ سعدی :

بنی آدم اعضای یکدیگرند                  که در آفرینش زیک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار            دگر عضوها را نماند قرار

تا بدین وسیله افراد متمکن از امکانات خدادادی، بخشی از آن را 
در جهت تامین سالمت و بهداشت جامعه هزینه کنند.

کالم آخر اگر دارید بفرمایید؟
ممنونــم، محتاجیم به دعا برای شــما و همکاران پرتالش تان در 
پایگاه خبری و نشریه صبح آمل آرزوی صحت و سالمتی و توفیق روز 
افزون دارم و امیدوارم در ترویج کار خیر با هدف ســاختن و داشتن 

ایرانی آباد و سربلند بلند همت و کوشا باشید.

سید عقیل ایرانیان خیر نیک اندیش عضو هیئت امنای مجمع خیرین شهرستان محمودآباد 

معامله با خداوند در جهت ترویج فرهنگ زیبای خیرات ضرر ندارد 

حاج صادق قلی زاده عضو مجمع خیرین شهرستان محمودآباد:

 هدف ساختن و داشتن محمودآبادی آباد و سربلند است

حاج رمضان یوسفی عضو هیئت مدیره و هیئت امناء مجمع خیرین شهرستان محمودآباد:

در کار خیر نه تنها خسته نشدم که مصمم تر شدم
حاج رمضــان یوســفی از چهره های بلنــد آوازه 
خیرخواهی در شهرستان محمودآباد است که در مدت 
زمان حضور خدمت ایشان در مجمع خیرین شهرستان 
محمودآباد بسیار عالقمند هستند که در کار خیر دخیل 
باشند و تمایلی هم ندارند تا نامی از ایشان برده شود و 
در این خصوص کارهای بسیار زیبای اثرگذار در خصوص 
پیشــرفت پروژه ها و تشــکیل مجامع خیر خواهی و 
ارتباط با مسئولین و تشویق آنها برای حضور در مجمع 
دارند و عالوه بر تزریق ســرمایه و کمک های مالی به 
عنوان نماینده اصلی مطالبه گری از مسئولین در جهت 
دادند  انجام  فعالیت های چشمگیری  نیز  امور  پیشرفت 
که بی هیچ رودربایســتی مســائل مجمع را پیگیری 

می کند و این خودش یک هنر است. ایشان می گوید؛
بنده به عنوان عضوی از مجمــع خیرین به دعوت 
فرماندار وقت جناب آقای یوســف پــور و معتمدین 
شهرستان وارد این کار شدم و بر اساس تصمیم هیئت 
امنای مجمــع خیرین وظیفه خودم را انجام دادم و این 
توفیق و ســعادت در کنار دوســتان مجمع خیرین را 
خداوند نصیب ما کرده اســت و همین امر باعث شده 
شــاخه کوچکی بر درخت بزرگ مجمع باشــیم و این 
افتخار از ســن ۲3 سالگی و به صورت متفرقه به اندازه 
توانم انجام می شــد و به نظرم این تنها شانس زندگی 
ام می باشــد که در خدمت مردم هستم و این مسیر را 
از روســتا شروع کردم و سعادت پیدا کردم که در کنار 

بزرگان فرهیخته قدمی هر چند ناچیز بگیرم.
مهم ترین نیازمندی شهرستان محمودآباد از زمان عضویت 

شما چه مسائلی بود؟
در خصــوص بحث نیازمندی شهرســتان اولین نیاز، بحث 

کمبود یــک درمانگاه دیالیزم بود که بــا اتمام کار حدود 13 
دستگا دیالیز به محمودآباد اختصاص پیدا کرد اما بخاطر آماده 
نبودن ساختمان تحویل داده نشد و به محض اینکه 20 درصد 
کار انجام شــد دســتگاه ها تحویل مجموعه شد اما مشکالت 
نقدینگی زیادی همچنان وجود داشــت که یکی از دوســتان 
مغازه اش را به این موضوع اختصاص دادند اما هر چقدر جلوتر 
می رفتیم مشــکالت بیشتر می شــد لذا خودمان بر این شدیم 
تا کار های ســاختمان را انجام دهیم که با صالحدید دوستان 
کارهای عمده چوبی را به من محول کردند و بر حسب وظیفه 

و مطابق نقشه درمانگاه انجام شد.
 در حال حاضر چه درخواستی دارید؟

به عنوان خزانه دار و مسئول مالی مجمع از خیرین و مردم 
عزیز و همیشه سخاوتمند شهرســتان محمودآباد درخواست 
می کنم با توجه به شرایط بد مالی کمک کنند تا به اهداف مد 
نظر برای حال و آینده برســیم. با تمام مشکالت اما با حضور 
خیریــن و مســئوالن راه کمی هموار شــده  چنانچه همگان 
هم می دانیم شهرســتان محمودآباد با توجه به وجود بزرگان 
و خیریــن نامدار اما دارای مشــکالت فــراوان در زمینه های 
مختلف می باشــد و از این حیث رنج می بــرد که الحمداهلل با 
تشــکیل مجمع خیرین و روی کار آمدن دلسوزان و انسانهای 
نوعدوست خصوصا مسئولین شهری این دوره مشکالت کمتر 
شــده و امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد و بنده 
هم بی هیچ چشمداشــت و فقط در جهت رضای الهی و شاد 
کردن دل نیازمندان تمام ســعیم را می کنم و این همه پویایی 
در بحث رفع محرومیت زدایی و تجمیع اقدامات شایســته را 
در گــرو مدیریت میدانی حاج عطاءاهلل حیدرزاه و تیم پرتالش 

اعضای هیئت مدیره و هیئت امنا مجمع خیرین می دانم. 
به نظر شما رمز ماندگاری یک کار خیر چیست؟

اول نیت خیر اســت که آن کار برای خدا باشــد و این که 
جامعه اسالمی از آن بهره مند شود. کاری که بر این محورهای 
صحیح اســتوار شــود، ماندگار اســت. اگر نگاه کنید به روند 
فعالیت خیریه هایی که خدماتشان روز به روز گسترش می یابد 
می بینیم که چون نیت شان برای خدا بوده، با قوت به فعالیت 
هایشــان ادامه داده اند و این دلیلی ندارد جز نیت خالصی که 

در جهت انجام این امور خیر داشته اند.
خوشبختی را در چه می دانید؟

اساســا خوشــبختی را در کمک به دیگــران، نیازمندان، 
بیماران و همنوعان جستجو می کنیم و قطعا استفاده از تجارب 
ارزشمند دوســتان در راه خدمت رسانی به بیماران محروم و 
دردمند و نیازمند آســیب پذیر با داشــتن ارتباطات منظم و 
هدفمند کاروان خیرخواهی کامل تر شــده قادر خواهیم بود 
خدمات جامع تر اســتان با قدمی اســتوارتر و بهتر در جهت 
پیشــگیری و درمان و در شفای ســالمت که مرضی خداوند 
متعال خواهد بود برداریم تا کــه از مهر خداوند به نیازمندان 

سهمی داشته باشیم.
آیا هیچ وقت شده که از توجه به کار خیر دلسرد شوید؟

نه به هیچ وجه، اتفاقا در انجام کار خیر مصمم تر می شــوم 
چرا که براســاس اعتقاداتم با الهام از آیات، احادیث و روایات 
حرکت می کنم، کارهای اقتصادی کــه من و خانواده ام انجام 
می دهیم کامــال قانونی و براســاس قوانین نظــام جمهوری 

اسالمی ایران است و به قول معروف؛
»آنکه حسابش پاک است    از محاسبه چه باک است«

مــن برای انجام کار خیر و دلســرد نشــدن به این حدیث 
گهربار امام علی )ع( که با الهام از آیات قرآن مطرح شده توجه 
جدی دارم، جایی که حضرت فرموده اند »ناسپاســی کسی که 
ســپاس نیکی ات را به جا نمی آَوَرد بی رغبت و دلسرد نکند تو 

را در احســان و نیکی کردن نســبت به دیگران و در انجام هر 
کاری که معروف و خیر محســوب می شــود زیرا کسی )یعنی 
خداوند( از تو سپاســگزاری و قدردانی و تشکر می کند و به تو 
پاداش می دهد که هیچ نفع و بهره ای از آن نیکی نمی برد و تو 
از سپاِس سپاسگزار که خداوند است درک می کنی و به دست 
می آوری بیش از آنچه  ناســپاس و کفران کننده از بین برده و 
ضایع و تباه کرده است و خداوند نیکوکاران را دوسـت دارد. 

یعنی اگر شما باز هم به همان سال ها باز گردید آیا باز هم 
همین کارها را خواهید کرد؟ 

من امروز تأسف می خورم که چرا خیلی بیشتر و بطور مدام 
خودم را وقف این کار نکرده ام چون من وقت زیادی داشتم و 

می توانســتم بهتر از این باشم و امروز تمام حسم آن است که 
نتوانسته ام کاری انجام دهم.

حرف پایانی؟
ضمن سپاس از همه عزیزانی که تا امروز بی ریا در کنار ما 
بودنــد خصوصا جناب مهندس فرزانه نماینده مردمی و همراه 
شهرســتان )که در شــرایط بد مالی مجمع دو تریلی کاشی و 
ســرامیک و مبلغ 100 میلیون تومــان وجه نقدی را از طرف 
مهندس محقق پیگیری و تحویــل مجمع دادند( و همچنین 
آقای کرمانی رئیس محترم دادگســتری ســابق )هم که یک 
تریلی کاشی و سرامیک را اهدا کردند( کمال تشکر و قدردانی 

را به جای می آورم.
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مهدی پور عضو هیئت امنا و از خیرین السابقون والسابقون و یکی از اعضای پرتالش شهرستان محمودآباد است که حضور چشمگیر و ید طوالیی در 
کارهای عام المنفعه دارد و در تمام جلسات این مجمع)گاها یک یا دو بار در هفته برگزار می شود( و در واقع نمره اولی مجمع هستند و یکی از کارهای 
بسیار زیبایی که انجام دادند فروش سرقفلی مغازه)1۲0 میلیون تومان( و وقف یک دهنه مغازه برای مجمع خیرین جهت مشارکت صرف هزینه احداث 

بخش دیالیز بود که بعد از چهل سال شهرستان محمودآباد صاحب بخش اختصاصی دیالیز شد. 
علت حضور شما در مجمع خیرین به عنوان خیر چیست؟

وی علت حضورش را یک توفیق می داند و می گوید؛ حسن مهدی پور هستم و افتخار می کنم که خداوند بنده را الیق دانست تا قدم در راهی بگذارم که سراسر نور و 
برکت است و خدمتگزاری در راه رفع نیاز بندگانش مهر تایید بر اعمالم انشاءاهلل و امیدوارم بیش از این بتوانم با همراهی دیگر دوستانم عقب ماندگی در کار خیر را جبران 
کنیم و با دیدگاهی باز و همتی مضاعف در این مسیر پابرجا بمانیم. اینجانب خوشحالم که توانستم عائدات حاصل از محل فروش دو باب مغازه ام را صرف تامین سالمتی 
بیماران نیازمند در ساخت بخش دیالیز و دیگر مراکز درمانی کنم اما به صورت صد درصدی از پیشرفت پروژه ها در شهرستان محمودآباد راضی نیستم چرا که از این حیث 
بسیار عقب هستیم و باید بیشتر پیشروی کنیم و معتقدم که بیش از پیش باید خودم را وقف کاهش مشکالت همشهریان عزیز خصوصا در بحث درمان و سالمت نمایم 

و امیدوارم حمایت های بیشتری در این زمینه صورت بگیرد تا بتوانیم فعالیت های چشمگیرتری انجام دهیم. 
برای ترویج فرهنگ خیراندیشی چه کنیم؟

برای ترویج هرچه بیشتر فرهنگ خیراندیشی و تشویق خیرین در امر سالمت باید سعی کنیم بیشتر نهال بارور جامعه)مجمع خیرین سالمت( را شاخ و بال بدهیم تا 
بتوان بهره برداری الزم را از آن کرد که در این میان همراهی و مدیریت پیشکسوت عزیز دوست و برادر خوبم حاج عطاءاهلل حیدرزاده و همچنین حاج آقا طاهریان در 

پیشبرد اهداف مجمع بسیار موثر بوده و چراغ آن را روشن نگه داشته اند لذا حضور خیرین و بزرگان شهر در این زمینه ببسیار نیاز است.
چه راههایی موجب جذب خیرین می شود؟

به جای فشار آوردن به مردم، به افراد کمک کنیم تا احساسات خود را لمس کنند چون مطالعات نشان داده است که مردم و افراد مختلف عکس العمل خوبی نسبت 
به فشار و تبلیغات مستقیم برای کمک به خیریه ها ندارند. بنابراین باید درک کنند که جذب و تشویق مردم به مشارکت در امور خیریه مستلزم به کارگیری روش های 
دیگری است. یکی از این روش ها، سعی در درک و فهماندن مشکالت و فاجعه ها و برانگیختن احساسات انسانی افراد است. مستندهای تهیه شده در شرایط واقعی برای 
مشکالتی مانند فقر یا کمبود امکانات آموزشی، ورزشی و... می تواند بسیار تاثیر گذار باشد. جذب و تشویق افراد به مشارکت در امور خیریه، گره زدن بخشش به یک هدف 
برای فرد بخشنده و اجتماع است. در این زمینه، گره زدن هر فرد کمک کننده به یک عنوان با اهدای یک منصب به او در سازمان های خیریه می تواند بسیار کمک کننده 
باشد. نشان دادن تاثیرات قبلی کمک های افراد به سازمان ها و خیریه ها و بخشنده دانستن این افراد چنانچه در این زمینه انجام اقداماتی مانند نشان دادن نتایج کمک های 
قبلی به صورت عینی و همچنین اعطای عناوین مختلف به این افراد بر اساس میزان فعالیت خود در سازمان های مختلف خیریه می تواند تاثیرگذار باشد و مردم زمانی که 
بخشندگی را یک صفت و عضوی از وجود خود بدانند، کمک های بیشتری انجام خواهند داد. یکی دیگر از روش های موثر در جذب و تشویق مردم به مشارکت در امور 
خیریه این است که قبل از کمک های آنها، به صورت صمیمانه و ترجیحا تک به تک و رو در رو از آنها تشکر کنیم. خیریه ها همچنین باید سعی کنند که در تبلیغات و 
یا مراسمات خود استفاده از لفظ هایی که کار خیر را اجباری نشان می دهد، پرهیز کنند. در عوض می توانند برای تاثیرگذاری بیشتر، کمک و انجام امور خیریه را کامال 
اختیاری دانسته و حتی به داوطلب ها گفته شود که هر زمان که تمایل داشتند می توانند این کار را متوقف کنند. این مورد نیز به صورت علمی و تجربی به عنوان یک راه 

خوب برای جذب و تشویق مردم به مشارکت در امور خیریه شناخته شده است.
چطور می توان به افزایش مشارکت مردم دامن زد؟

اهمیت زیادی برای کار خیر و عام المنفعه قائلم. بنابراین معتقدیم باید کاری کرد تا مردم وارد این حوزه شــوند. باید کاری کرد تا به جای اینکه یک نفر، کار بســیار 
بزرگ انجام دهد، ده ها و صدها نفر با کارهای کوچک در این امر مشارکت کنند.  

به نظر شما دولت و مسئولین باید چه ساز و کاری برای کمک حضور خیرین فراهم نمایند؟
خیراندیش وقتی هدفش برای انجام کار خیری معین و مشخص شد بی شک برای انجام آن تالش خواهد کرد ولی وقتی قول و مساعدت هایی داده شد باید عملی 

شود. به نظر من مسئوالن باید زمینه و بستر ورود خیرین به هر شکلی که خودشان صالح می دانند آماده کنند و همکاری های الزم را انجام دهند.
چه سخنی با خیرین دارید؟

سخن با عزیزانی است که برگزیده خداوند هستند، آنها برای رفع حوائج جامعه انتخاب شده اند، بهشت را جایگاه خود ساخته اند، در مقابل آنها چه می توان گفت به جز 
عرض حاجت که با لبیک به فرمان امام علی)ع( از این دسته بندگان برگزیده خدا باشیم چرا که این همه اجر و پاداش برای تجارتی پر سود با خدای متعال، جای درنگ 
باقی نمی گذارد، نیازمندان بر نیکوکار منت دارند که فرصت این بندگی را به او می بخشند، این مشتری عزیز است چرا که موجب معامله با خداست و قبل از آنکه نیازمند، 

محتاج خدمت خّیر باشد، خّیر نیازمندخدمت به آنهاست، آنچه او از ثمره تالش نیکوکار بدست میآورد در مقابل دریافت نیکوکار بسیار بسیار ناچیز است.
خانواده شکایتی ندارند؟

شــاید این ســؤال به ذهن برسد که آیا تا به حال خسته نشده اســت، خیلي ها تصور مي کنند چون وقت زیادي را براي خیریه صرف مي کنم، دیگر وقتي به خانواده 
اختصاص نمي دهم درحالي که این تصور نادرســت اســت و با مدیریت زمان، هم به زندگي شخصي ام مي رسم و هم به فعالیت هاي خیریه  مي پردازم. همسرم همیشه در 
کنارم بوده و اگر حمایت ها و همکاري هاي او نبود، هیچ وقت نمي توانستم در این راه موفق شوم. هیچ وقت در انجام این کار خسته نشده ام چون آدمي هستم که نمي توانم 
یک جا بیکار بنشینم و همیشه باید در حرکت و فعال باشم و این ویژگي از زمان کودکي در من وجود داشته است. همیشه سعي کرده ام روحیه مثبت و شادي داشته 
باشم و برعکس تصور برخي از افراد که فکر مي کنند خیریه ها فضایي ناامیدانه و غمگین دارد، در خیریه ما شادي و امید حرف اول را مي زند و کسي به نیازمندان نگاه 
از باال به پایین ندارد. فعالیت در امور خیریه را تا زماني که خدا توفیق بدهد و بتوانم روي پاهایم راه بروم، ادامه خواهم داد و هر کمکي که از دستم بربیاید، براي مردم 

عزیزم انجام مي دهم.
آیا کارهای خیر تمامی دارد؟

دنیاي افراد خیر، دنیاي عجیبي است. آنها با انرژي و اشتیاق فراوان هر روز خود را به امید کمک به نیازمندان شروع مي کنند و وقتي تالش هاي روزانه شان به نتیجه 
مي رســد، با آرامشــي خاص، شب را سپري مي کنند. این دسته از افراد نمي توانند نسبت به محیط اطراف و جامعه خود بي تفاوت باشند و تا گره اي را نگشایند و قدمي 
برندارند، آرام و قرار نمي گیرند و براي کارهاي خیري که انجام مي دهند، حد و مرزي تعیین نکرده تا وقتي کسي از آنها درخواستي کرد، بي نتیجه از دفتر مجمع بیرون 

نمی رود.

در روزگار دیروز و امروز  شــهرمحمودآباد بوده و هستند کســانی که همواره با اعمال نیک و بخشنده خود به مردم و جامعه خدمت 
نموده و بخش قابل توجهی از دارائی هایشــان را در مسیر ساخت مراکز عام المنفعه و مردمی هزینه کردند و داوطلبانه بدون انتظار هیچ 
بازخوردی یا تمجید و تشویقی به کار خیر مشغول بوده و هستند و تنها دلیل نیکوکاری شان را رضایت خدا و خدمت به خلق خدا عنوان 
نموده اند و با چنین هدف واالیی نام نیکی از خود در جامعه به یادگار می گذارند که در این جا روی سخن ما خیراندیش مهندس عباسعلی 
قلی زاده می باشد که به احترام ایشــان باید ایستاد و ادای احترام کرد و به نیت خیرخواهانه اش درود فرستاد. خیر جوان محمودآبادی 
از پیمانکاران فی سبیل اهلل حوزه خیرین در ســه پروژه مهم دیالیز، درمانگاه بیماری های خاص و درمانگاه تخصصی حضور چشمگیری 

داشته و در جهت تقرب الی اهلل بدون دریافت یک ریال دستمزد تقبل زحمت نمودند و با نظارت پرِوژه ها در حال خدمتگزاری می باشد.
 ایشان جوانی است پرشور و با احساس که همواره در کار خیر پیش قدم بوده و امروزه به نیت خدمت به جوانان، فقرا و نیازمندان این 
منطقه و به خاطر عشــق و عالقه اش به مردم اقدام به کمک های خیر خواهانه در حوزه ورزشی، اجتماعی و دستگیری از بیماران نموده 
است که با این اندیشه نیک در زمره انسان های نیکوکار منطقه قرار گرفته است و نام نیک خود را در جامعه به یادگار باقی گذاشته است.

با او به گفتگو نشستیم و به حرف های از سرشوق و شنیدنی او گوش دادیم. حرف هایی از جنس سخاوت و تواضع.
لطفًا خودتان معرفی کنید؟

دانشــجوی دکترای عمران هســتم و آشنائی و ورودم به مجمع خیرین به واســطه دعوت آقای کثیری از من کلید خورد و وارد مجموعه ای شدم که 
ابتدای امر برایم حکم دانش آموزی را داشــت تا بتوانم از محضر اســتادان و پیشکسوتان عرصه خیر و صاحبان دلهای سخاوتمند تلمذ کنم و ثانیه ای را 
از دســت ندهم و کســب فیض کنم و به عنوان جوانی کم ســن و سال بتوانم درسهای خوبی را بگیرم و در ادامه کار عنصری مفید برای جامعه و برادری 

کوچکتر برای همشهریان نیازمندم باشم و با 48 سال سنم تصمیم گرفتم بقیه عمرم را وقف نیازمندان، محرومین و کارهای عام المنفعه و خیر نمایم.
ما در پروژه ها به عنوان مهندس ناظر در کنار عموی بزرگوارم حاج صادق قلی زاده که ارادت ویژه ای نسبت به ایشان دارم نظارت مرکز دیالیز، درمانگاه 
بیماری های خاص، درمانگاه تخصصی، ساختمان مجمع خیرین و بخشی از ساختمان خادمیاری امام رضا)ع( بر عهده این حقیر بود عالوه بر این به دعوت 
امام جمعه محترم سرخرود حجت االسالم تقی زاده از مجمع خیرین بنده به عنوان عضو کوچک مجمع همراه با حاج آقا کثیری توانستیم در عرض کمتر 
از شش ماه ساختمان فرهنگی فاطمیه و همچنین دفتر امام جمعه را در شهر سرخرود احداث کنیم که هم اکنون در حال بهره برداری است و شیرینی و 
حالوت آن را مردم این شهر و محمودآباد احساس می کنند و امیدواریم در ادامه راه بتوانیم کمک کار خوبی برای اعضای محترم و همشهریان عزیز باشیم.

کسی در اطرافیان بود که شما را تشویق کند؟
تشویق خاصی نبوده ولی همین که می بینم مردم دعایم می کنند انگیزه ای قوی برای من است .

فرهنگ سازی چقدر می تواند در جذب مشارکت مردمی موثر باشد؟ 
در بحث افزایش حضور و مشارکت مردم در خیرات خیلی از دوستان و همکاران مهندس در رشته تحصیلی خودمان بسیار راغب هستند و همین که 
در جامعه فرهنگ ســازی شــود و مجموعه ای باشد که بتواند دست عزیزان نیازمند را بگیرد و به ملت خدمت کند همگان عالقمند به حضور حداکثری 
طوالنی مدت هستند و این مهم را در چندین مورد به عینه دیدم که یک نمونه به اتفاق اعضای محترم مجمع خیرین به نام امام رضا)ع( برای جوانی که 
با مرگ دست و پنجه نرم می کرد مبلغ 28۶ میلیون تومان جمع آوری کردیم که با مشارکت مردم و خیرین انجام گرفت پس نتیجه می گیریم فرهنگ 
سازی در خصوص این کار باید انجام بگیرد و درجه بعدی اعتماد به عنوان عنصری مهم و تخصصی است که در آن صورت با جان و دل کمک می کنند 

و امیدواریم روزی فرا برسد که در شهرستان محمودآباد هیچ فقیری نداشته باشیم و عاری از هرگونه تکدی گری باشد.
تفاوِت یک کارآفرین و اشتغالی که یک خیریه ایجاد می کند با یک شرکت اقتصادی چیست؟

اصلی ترین تفاوت همان هدف و نیت از ایجاد اشتغال است. آنچه خدا به آن بها می دهد و بر اساس آن به فعالیت سرمایه گذار ارزش قائل خواهد شد، 
نیت و هدف او از فعالیت اقتصادی است.

هم فکری و هم افزایی در کار خیر وجود دارد آیا تمرکز روی کار باعث توجه بیشتر می شود؟
 روحیه ایجاد تعامل، هم فکری و هم افزایی هنرمندی می خواهد که بتواند با احترام خالصانه شأن خیرین، مردم و مسؤالن دولتی حفظ شود تا حاصل 
آن به نفع مردم نیازمند باشــد. بنابراین تمرکز روی کاری که انجام می دهند، باعث می شــود موضوعات حاشــیه ای و فرعی کنار رود و روی اصل موضوع 
توجه کنند. انســان هایی که روی کاری که انجام می دهند متمرکز هســتند، حس خوبی از کارشان و خودشان دارند. لذا اصال نکات فرعی و حاشیه ای در 

ذهنشان نمی ماند و فقط اصل موضوع را می بینند.
احساس شما به عنوان یک جوان از انجام کار خیر چه می باشد؟

به عنوان یک جوان حس خوب و قشنگی در زمینه انجام کارهای خیر دارم و هر زمانی که از کار خسته یا از زندگی دلزده می شوم به مجمع خیرین 
به عنوان خانه اول خود می روم و در آن صورت حال دلم خوب می شود و زبان قاصر از بیان لطف و مهرورزی است.

مهم ترین ماموریت هاي مجمع خیرین چه می باشد؟
تالش به منظور رفع چالش ها و مشــکالت حوزه ســالمت ، مدرسه سازي ، آموزش و توانمندســازي زنان بي سرپرست و خانواده هاي زنداني و ایجاد 

اشتغال را از مهم ترین ماموریت هاي این مجمع بر شمرد و فعالیت هاي این مجمع به شکل حمایت مالي و آموزشي و فرهنگي در جامعه خواهد بود.
هدف از گفتگو با خیرین چه می باشد؟

هدف از این گفت گو عالوه بر قدردانی، معرفی چهره های خیر و نیکوکار در حوزه های مختلف، به نســل جدید و آینده اســت. فرهنگ سازی در زمینه 
وقف و انجام کار خیر، و نیز معرفی خیرین و اقدامات ارزنده ایشان به جامعه، کوچکترین اقدامی است که به پاس زحمات ایشان انجام می شود اما افزایش 
تمایل مردم به خیریه و وقف، با تمام اقدامات انجام شــده در این زمینه، باز به نقطه مطلوبی نرســیده اســت و تالش می شود نتیجه، آنطور که باید باشد 

و اطالع رسانی شود.
در رســیدگی به نیازمندان و به طور کل در انجام امور خیریه، چه معیارهایی دارید؟ فقط و فقط کســب رضای خداوند معیار اصلی من است و در ازای این 

نیکوکاری ها از خدای متعال فقط خدا را میخواهم و هر چه بخواهیم بجز خدا، کم است. 

حاج یزدان مهدی پور عضو هیئت امنای مجمع خیرین شهرستان محمودآباد:

 افتخار می کنم که خداوند بنده را
  الیق دانست تا قدم در راهی بگذارم

 که سراسر نور و برکت است

مهندس عباسعلی قلی زاده عضو هیئت امنای مجمع خیرین شهرستان محمودآباد:

 مهم ترین ماموریت هاي
  مجمع خیرین تالش به منظور 
رفع چالش ها و مشکالت است 
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توزیع ویژه در آمل و سرتاسر مازندران 

حاج اصغر کثیری نایب رئیس هیئت امنا و هیئت مدیره مجمع خیرین شهرســتان محمودآباد از بزرگ مردان عرصه خیریه در شهرستان 
محمودآباد و حتی در استان مازندران هستند که تمام عمر خود را وقف کارهای خیر در حوزه خدمت رسانی به مردم به خصوص در شهرستان 

محمودآباد نموده و از مهره های اثرگذار هیئت امناء مجمع خیرین می باشد.
 استارت کار از کجا زده شد؟

اســتارت کار مجمع خیرین شهرســتان محمودآباد به عنوان خانه عشق در اواخر سال 9۶ در منزل اینجانب و با حضور بیش از 70 نفر از بزرگان، خیرین و 
مسئوالن شهرستان زده شد و  قرار بر این گرفت تا به صورت رسمی با اساسنامه و تشکیالت اداری اقدامات بعدی انجام گردد لذا جلسه بعدی در دفتر فرماندار 
برگزار شد و در نخستین اقدام چندین پروژه روی میز کار قرار گرفت که مهم ترین آن اختصاص پنج مغازه و شش سوئیت صد متری بود تا تمام عائدات آن صرف 
تامین هزینه های خانواده زندانیان و آزادی زندانیان شهرستان محمودآباد شود. مورد بعدی احداث ساختمان حوزه علمیه خواهران محمودآباد به مساحت صد متر 
بود که زمین آن را حاج آقا عبدی اهدا کردند و با مدیریت حوزه علمیه کشور)قم( با پیمانکاری مجمع و هزینه کرد 250 میلیون تومان)و با برآورد کل هزینه ها 
این مبلغ به 50 میلیارد تومان می رسد( انجام شد که نزدیک به افتتاح می باشد. همچنین ساخت سه طبقه دفتر خادمیاری امام رضا)ع( در حوزه محمودآباد و 
در قطعه زمینی به مساحت 204 متر اهدائی از سوی خیر بزرگوار حاج عبداهلل عبدی با گذشت سه ماه، راه اندازی بخش دیالیز شهرستان محمودآباد ظرف 9 

ماه و با توجه به همه گیری کرونا  با هزینه میلیاردی از بخش کمک های مردمی و خیرین انجام شده است.
ساخت دو طبقه از ساختمان مجمع خیرین )اهدای زمین 200 متری ساختمان مجمع خیرین از سوی حاج آقا عبدی( همزمان با استارت بخش دیالیز کلید 
خورد که همه اینها را لطف الهی و نگاه ویژه همراهان عزیز خودمان به عنوان خیرین عزیز می دانیم و خواستار سالمتی همگان خصوصا اعضای مجمع خیرین 

می باشیم که بی منت خدمت می کنند.
خیرین چه کسانی هستند؟

خیرین افراد گمنامی هســتند که خداوند لطف به آنها داشــته که والدین آنها لقمه حالل نصیب شان کرده و در مسیری افتادند که قطعا عاقبت به خیری 
برای آنها است و مجموعه خیرین کشور تالش می کند به عنوان پیاده نظام ملت در هرجایی که الزم است بدون هیچ تبلیغ، تصویر، توقع و منتی با کسب روزی 
حالل در راه خدا سرمایه گذاری کرده و به عنوان خیری که در نزد خدا ثبت می شود به کشور و مردم خدمت نماید و این عمل را افتخاری برای خود می داند.

آیا وضعیت اقتصادی کشور در میزان مشارکت مردم تاثیر گذار بوده است؟
بعد از اعمال تحریم ها، نگران کاهش مشارکت خیرین بودیم اما مردم، پیشرفت همه جانبه کشور را در ارتقا علمی دانش آموزان می دانند بنابراین تجربه افتخار 

آفرینی را به دست آوردیم که مستمر خواهد بود.
 نقش فعالیت های خیرخواهانه را در تولید اشتغال چه می دانید؟

در شرایط امروزِ ایران که بیکاری به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است و حتی ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی است، اشتغال یک امر بسیار مهم و 
اولویت دار است از این  رو اگر با نیت الهی و انسانی انجام شود، قطعاً مصداق فعالیت خیر است اما هنگامی  که از ورود خیریه ها و خیرین در کارآفرینی صحبت 
می کنیم؛ باید چند تفاوت را مدنظر داشته باشیم و آن اینکه خیریه و خیر در مقامی که قرار گرفته است، اهدافی دارد که اهداف آ نها هرچه باشد، به  نوعی به 

حل یا کاهش معضالت و آسیب های جامعه و یا رشد بخش هایی از جامعه که مورد بی توجهی قرار گرفته اند، منجر خواهد شد.  
این اقدام خیرچه درس اخالقی برای دیگران می تواند داشته باشد؟

در درجه اول برروی خانواده و فرزندانم تاثیر مطلوبی داشت وانگیزه فراوانی در آنها ایجاد شده تا درآینده قدم در کارهای خیرخواهانه بگذارند و همچنین مانند 
الگویی برای عزیزانی است که می خواهند مشارکت در رشد و توسعه همه جانبه منطقه داشته باشند دنیا مزرعه آخرت است باید در این دنیا بکاریم تا در آن 
دنیا درو کنیم و با انجام کار خیر باعث تشویق دیگران خواهیم شد یا اینکه برخی افراد درروستاهای همجوار با شنیدن یا دیدن مجموعه های درمانی، خواستار 

این شدند که اگر کسی از دستش برمی آید چنین مکان هایی را برایشان بسازد.
شما هم قبول دارید که باید ماهیگیری را به نیازمندان یاد داد؟

بله معتقدم که »به کسي ماهي نده و به جاي آن ماهیگیري را به او یاد بده و با وجود اینکه هر کمکي که از دست ما بربیاید انجام مي دهیم و چیزي در کمک 
کردن کم نمي گذاریم، ولي به این ضرب المثل حسابي باور داریم و معتقدیم افراد نیازمند باید بتوانند مهارت هاي خود را افزایش بدهند و براي ادامه زندگي، صرفا 
به خیریه ها و کمک هاي مردمي وابســته نباشــند. یکي از کارهایي که ما انجام مي دهیم توزیع ارزاق در شهرستان محمودآباد است و سبدهاي کاال را به صورت 
نامحسوس به دست افراد نیازمند مي رسانیم ولي واقعیت این است که مشکل افراد نیازمند با سبد کاال و حمایت هاي دیگر، تنها به صورت مقطعي حل مي شود 

و باید فکر جدي تري براي آنها کرد. 
نیکوکاری در سرنوشت و زندگی شما نقشی داشته است ؟

مهمترین و اصلی ترین نقش زندگی من نیکوکاری است البته بعد از خداپرستی.
آیا امید واقعا معجزه می کند؟

انگیزه، مهم ترین چیزي است که مي تواند باعث حرکت افراد به سمت موفقیت شود و فردي که انگیزه داشته باشد، همه موانع را از سر راهش برمي دارد تا 
به هدفش برسد. ما  هم از این مسئله کمک گرفتیم تا بتوانیم دانش آموزاني که وضعیت زندگي نامساعدي دارند، به سمت موفقیت هدایت کنیم؛ »دانش آموزان 
زیادي را مي شناســم که بدسرپرســت و بي بضاعت هســتند و حتي بعضی از آنها پدراني دارند که در زندان بوده اند و یا والدیني دارند که بیمار هستند، چنین 
دانش آموزاني بیش از همکالسی های خود به دلگرمي و انگیزه نیاز دارند گرچه اکثرشان از استعداد و هوش باالیي برخوردار هستند ولي نباید آنها را تنها گذاشت. 

دانش آموزاني که خوب درس مي خوانند و کارنامه هایشان به دست ما مي رسد، حتما حمایت شان مي کنیم.
حرف پایانی ؟

فرصت برای کمک به نیازمندان را غنیمت بشماریم چرا که سهم انسان از دنیا چیزی جز کار برای آخرت نیست و این کار بسیار ارزشمند است و امیدوارم 
خیران برای کمک به آسیب دیدگان جامعه  بیشتر همت کنند تا نیازمندان بیشتری بتوانند از کمک خیرین بهره گیرند.

حاج اصغر کثیری نایب رئیس هیئت امنا و هیئت مدیره مجمع خیرین شهرستان محمودآباد؛

 با شرکت در کار خیر،
 تجربه افتخار آفرینی را به دست آوردیم

بنیانگذار اصلی محل ساختمان مجمع خیرین شهرستان محمودآباد است که پدر بزرگوارشان هم خیر بلند آوازه این منطقه است و مدت 
پنج سالی که در خدمت ایشان هستیم خیر خوشنام و بدون حاشیه می باشد و کا را صرفا در جهت تقرب الی اهلل و بدون هیچگونه چشمداشتی 
ولو حتی به ذکر نام انجام می دهد و این در جای خودش یک ثواب باقیات و صالحات اســت. از اعضای هیئت امنای برجسته فعال و اثرگذار 
هیئت امنای مجمع خیرین شهرستان محمودآباد هستند و فعالیتهای بی شماری از جمله اهداء زمین 1100 متری حوزه علمیه خواهران، ۲0۴ 
متر زمین دفتر خادمیاری امام رضا)ع( و ۲00 متر دفتر مجمع خیرین و واریز 100 میلیون تومان وجه نقدی برای ساخت و تجهیز بخش دیالیز 

شهرستان محمودآباد را در این زمینه انجام دادند.
شما همواره در کار خیر پیش قدم هستید، مشارکت در کار خیر چه تاثیری در زندگی شما داشته است؟

این را می دانم که هر چقدر از مالی که خدا به شما داده خیر کنید کم نمی شود بلکه به آن برکت هم داده می شود. من برکت زندگی ام را مدیون مشارکت 
در خیر و کاستن از درد و آالم همنوعان خود می دانم و هیچ کاری را برتر از خیر و نیکوکاری نمی دانم.

اعتقاد به کار خیر دارید؟
 معتقدند در انجام کار خیر نشاطی به آدم دست می دهد که باعث طول عمر هم می شود و ما در این راه امانتداری هستیم که مال را به صاحبش بر می 
گردانیم و تا امروز هم همینطور است و از این حیث بسار خوشحالم که خیانت در امانت نکردم و امیدوارم تا آخر بتوانم حق مطلب را به خوبی ادا کنم و اگر ما 
در کار خیر رفتیم ان ااالنسان لفی خصر ان الذین آمنوا و عملوالصالحات و توالصو بالحق و توالصوا به الصبر و ایمان دارم که ما دچار خسران نشدیم و زمان را 
تلف نکردیم بلکه با خدای خودمان معامله کردیم لذا هم از لحاظ جسمی و هم روح و روان به آرامش واقعی رسیدیم که همان شکر نعمت نعمتت افزون کند 
می باشد و به عنوان خیر سربازان مامور خدا در روی کره زمین هستیم که باید به خوبی وظیفه مان را انجام دهیم که همان خدمت رسانی به خلق می باشد 
و در حین ساخت بخش دیالیز از دوستان خواسته بودم که پس از اتمام کار دو رکعت نماز شکرانه بخوانم و درست در روز افتتاحیه در حالی که اشک شوق از 

دیدگانم جاری بود انجام وظیفه کردم.
از نفس عمل خیر بگویید. چگونه ممکن اســت، در روزگاری که همه برای اضافه کردن یک متر زمین و ملک به دارایی های خود، به آب و آتش می زنند، 

کسی پیدا می شود که برخالف باور و رفتار عموم مردم، در این راه گام بر می دارد؟
شــیرینی کار وقف به نوعی اســت که فردی که یک بار آن را انجام دهد، با دیدن نتیجه این کار خیر در زندگی خود و چشیدن شیرینی کمک به هم نوع، 
راغب می شود که این کار به دفعات انجام دهد و این واقعیت در قبال خود من نیز صدق می کند. به نوعی که حتی در بعضی از مواقع من برای انجام کار خیر 
حاضرم از خیلی چیزها بگذرم. ارزش کار خیر به این است تا زمانی که در قید حیات هستی، اموال خود را وقف کنی نه آن که به ورثه خود وصیت کنی که به 
نیابت تو وقف کنند. همانطور که پیغمبر ما هم می گوید که اگر وقف می کنی، حتی یک عدد خرما، آن را با دست خودت به دیگران بده، نه اینکه وصیت کنی 

که دیگران بخشش کنند. در شرایطی که می دانیم امروز برای مال و اموال، حتی پدر به پسر یا پسر به پدر رحم نمی کند.
احترام خالصانه به مردم چقدر موثر است؟

یکی از ویژگی های ممتاز احترام فوق العاده و خالصانه ای ست که باید به دیگران ب گذاریم. در عین جدیت برای پیشروی خیرین، داشتن تدبیر و درایت در 
برقراری یک کار منحصر به فرد است که دچار غرور نشوند. ایجاد توازن و تعادل کار مهمی است. احترام به همه کسانی که در گذشته کار خیر کردند، الزم و 

ضروری است. اینکه ما بتوانیم کاری بکنیم که در جهت اهدافمان پیش  رویم یعنی تمرکز روی هدف باشد و با احترام گذاشتن به دیگران به مطلوب برسیم.
ساخت بیمارستان، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز دیالیز و تجهیز آن، خدمات رسانی به دردمندان و بیماران، آیا وظیفه دولت است؟ چرا فرصت از دست 

ما برود؟
اگر ساخت بیمارستان، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز دیالیز و تجهیز آن، خدمات رسانی به دردمندان و بیماران، وظیفه دولت است، چرا فرصت از دست 
ما برود؟ مگر شیعه حضرت علی علیه السالم مورد خطاب موال نیست که فرمود خدا را، خدا را در تنگدستان، که چاره ای ندارند و سفارش به رسیدگی آنها را 

در نامه موکداً متذکر شده اند.
چه کنیم تا در تداوم کار خیر موفقیت های بیشتری کسب کنیم؟

فقط خدا را بزرگ دانستن و قطع امید از دیگران که کار فقط به دست اوست و بزرگی خالق نزد انسان باعث می شود تا مخلوق کوچک به نظر آید. آنچه 
در دست مردم است قابل امید بستن نیست، چه دوستی هایشان، چه اموالشان، چه احترامشان و ... اگر این قطع امید، بطور کامل صورت پذیرد، خداوند همه 

کارها را اصالح می کند و رمز موفقیت در مقابل وسوسه های نفس شیطانی آن است که تعریف و نکوهش مردم برای ما یکسان باشد.
دنیای افراد خیر و نیکوکار چه دنیایی است و چه احساسی دارید؟

من در برابر کسانی که خیرات بزرگ و قابل توجهی دارند قابل قیاس نیستم ولی همین قدر که وقتی احساس می کنم به خواست خدا و به وسیله من درد و 
رنجی از خانواده ای دور شده خود را انسانی خوشبخت از دریچه دنیا می بینم اما خیرین و نیکوکاران جامعه ما هر آنچه انجام می دهند توشه معنوی و آخرت 

خود و وظیفه انسانی در دنیای مادی می دانند.
شما در قبال کاری که انجام داده یا می دهید از کسی هم انتظاری داشته اید؟

تنها از خدا انتظار دارم که به من توفیق دهد و دیگر از هیچ کس هیچ انتظاری ندارم.
چه آرزویی در زندکی دارید؟

خدا را شکر می کنم که به من توفیق بندگی و خدمت داده است تقریبا به آرزوهایم رسیده ام و هر چه از خدا خواسته ام به من عطا نموده است. موفقیت 
شهرم و مردم و جوانان را از خداوند خواستارم.

و حرف آخر؟
تشکر می کنم از همه کسانی که مرا در این راه یاری کردند.

قربان عبدی خیر و عضو فعال و ارزشمند مجمع خیرین محمودآباد؛

 هیچ کاری را 
برتر از خیر و نیکوکاری نمی دانم


