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ابا نداش مردم در خرج کردن در جایی که احساس کنند روا و نیک است

گیرینتیجه

موفق شدن کارهای محول شده به مردم 
توسط مسئوالن و مدیران اصلی کشور

ند درک کردن اهمیت تعلیم فرزندان توسط مردم ایران و افراد توا

ی بعضی افراد از کمک نکردن مردم در برخی قضایاگله شناسیآسیب

پرداخت خمس توسط مردم به روحانیون، عل و مراجع بدون دریافت تضمین با 
دی در بعضی از اوقاتوجود صف های طوالنی در روزهای مت

ساخ مدرسه توسط یک تاجر یا پولدارمصداق
با میل خودش و بدون غرض سیاسی یا شخصی 

حضور مردم در دوران دفاع مقدس

سازیحضور خود به خودی مردم در صورت آگاهپاسخ آنان نسبت به تکلیف بودن بعضی کارها 

عقیده داش مردم نسبت به درست بودن پرداخت خمسدلیل

ها مدرسه توسط یک خیرساخت دهونه

های سیاسی، امنیتی و جاسوسیهای ظاهری در دنیا با انگیزهخیریهنقطه مقابل

هدف
خدمت 

انجام یک کار خوب و یک حسنه

سازی با وجود کارهای خیر در گذشته مانند توجه مردم به مدرسه
ساخ مسجد و حسینیه شاهد

متوقف شدن کارهای انحصاری در دست مسئوالن دولتی  نقطه مقابل

پایان مردم با توجه رشد کردن کارهای واگذار شده به نیروی عظیم و بی
های مادی و معنوی آنانها و تواناییبه انگیزه گیرینتیجه

نقش بسیار زیاد مردم در برطرف شدن مشکل کمبود مدرسه و چند 
نوبته بودن مدارس در اوائل انقالب مصداق

رشد یاف کارهایی مانند مدرسه سازی در کشورسازی توسط صدا و سیی مدرسهتفهیم کردن افکار عمومی درباره زمینه مناسب الزمه
انجام کارهای خوب توسط خیرین درمانمصداق

ایل آنان به کارهای خیرعلت فراوان بودن مردم خیر در کشور و 

وجود داش احساس همکاری
ساز و دستگاه آموزش و پرورشمیان خیرین مدرسه  زمینه مناسب

پیشینه

تشکر آقای دکرت حافظی از وزیر آموزش و پرورش و معاون وزیرشاهد

ساز از افزایش توقع خیرین مدرسه
های دستگاه آموزش و پرورشهمکاری

هاهای گذاشته شده توسط خیران برای مدرسهتغییر ندادن اسم

الزام

های زود هنگامسازی مدارس و حفظ مدارس ساخته شده از فرسودگیمقاوم

تسهیل و تکریم خیرین مدرسه ساز

ادامه پیدا کردن حضور مردم در بر طرف کردن مشکل کمبود مدرسه توسط خیرین الزمه
ساز به عنوان مسئوالن این موضوعمدرسه


