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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[ 

 

 ]روزنامه:[ اطالعات

 ۱۳۵۰آبان ماه  ۱۵]تاریخ:[ شنبه 

 ۱۳۶۴۱]شماره:[ 

 

 اوراق مدارس یادبود گردید.آموزشگاه بهیاری میثاقیه برنده جایزه یک میلیون تومانی 

برگی اوراق مدارس یادبود که برندۀ یک میلیون تومان جایزه شد، بنام آموزشگاه بهیاری میثاقیه از بانک  ۱۵۰۰قبض 

 اعتبارات ایران خریدار شده بود

 د.هیئت مدیره آموزشگاه، جایزه یک میلیون تومانی را بمصرف ایجاد آموزشگاه عالی پرستاری میثاقیه میرسان

قبال اطالع دادیم که جایزه یک میلیون تومانی اوراق مدارس یادبود، نصیب آموزشگاه بهیاری میثاقیه وابسته به 

 بیمارستان میثاقیه گردیده است.

بیمارستان میثاقیه، هنگام عرضه اوراق مدارس یادبود، بنا به پیشنهاد آقای عبدالمیثاق میثاقیه موسس بیمارستان و با 

برگی( اوراق مدارس یادبود کرد تا سه  ۱۵۰۰قبض  برگسه (  برگ ۷۵۰۰ دیره، اقدام به خرید تصویب هیئت م

مدرسه یادبود جشنهای شاهنشاهی ایران را بنامهای »بیمارستان میثاقیه« آموزشگاه بهیاری میثاقیه و  ۲۵۰۰مدرسه از 

ز اوراق مدارس یادبود جایزه یک »عبدالمیثاق میثاقیه«، در سه روستای کشور ساخته شود. در قرعه کشی جوای

که بنام آموزشگاه بهیاری میثاقیه از بانک  ۳۹۷۴۴۹۹تا  ۳۹۷۳۰۰۰برگی از شماره  ۱۵۰۰میلیون تومانی به قبض 

 اعتبارات ایران شعبه تخت جمشید غربی خریداری شده بود اصابت کرد.

درمانی و آموزشی میثاقیه بعمل آمده است که   اتمؤسسای با آقای عبدالمیثاق میثاقیه بنیانگذار بهمین مناسبت، مصاحبه

 اینک میخوانید.

 در آغاز این گفتگو آقای میثاقیه اظهار داشت:

موقعی که اقدام بخرید اوراق مدارس یادبود کردیم، هدف ما شرکت در یک کار خیر اجتماعی و ادای سهم در تحقق 

 بمیمنت جشن شاهنشاهی ایران، در کشور ما به انجام رسید.هائی بود که ترین برنامهترین و بیسابقهیکی از مترقی

اما اینک که جایزه یک میلیون تومانی مدارس یادبود نصیب آموزشگاه بهیاری میثاقیه گردیده است من و اعضای 

هیئت مدیره بیمارستان میثاقیه و همه همکاران ما بسیار خوشحال هستیم که عالوه بر شرکت در نهضت عظیم ایجاد 

 رس یادبود، با استفاده از این جایزه میتوانیم اقدامات سودمند دیگری انجام دهیم.مدا

آقای میثاقیه در پاسخ این سئوال که مبلغ یک میلیون تومان جایزه به چه مصرفی خواهد رسید؟ گفت من در این مورد  

 رفت.نظر خاصی ندارم. بلکه هیات مدیره بیمارستان میثاقیه در این مورد تصمیم خواهد گ

عزیزی استاد بازنشسته دانشگاه تهران و رئیس آموزشگاه بهیاری میثاقیه که در ضمن عضو هیات  هللاذبیحآقای دکتر 

 مدیره بیمارستان میثاقیه است، در پاسخ همین سئوال گفت: 

موزشگاه وجوه بدست آمده از این جایزه، صرف ایجاد آموزشگاه عالی پرستاری میثاقیه خواهد شد، مقدمات ایجاد آ

عالی پرستاری میثاقیه با توجه به نیازی که واحدهای درمانی به وجود پرستار تحصیل کرده دارند، از مدتی پیش 

  مسئلهفراهم شده و امور مربوط به ایجاد آن در شرف انجام است. تنها اشکالی که ما در این مورد با آن مواجه بودیم 
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شکال نیز با بدست آمدن یک میلیون تومان جایزه اوراق مدارس یادبود این ا بحمدهللااولیه بود که  گذاریسرمایه

برطرف گردیده است. بدین ترتیب این جایزه هنگفت صرف ایجاد آموزشگاه عالی پرستاری خواهد شد و در واقع  

 ثمره یک کار خیر به مصرف کار خیر دیگری خواهد رسید. امیدوارم که در سال جاری، یعنی سالی که بنام کورش

 بزرگ نامگذاری شده شاهد تحقق این هدف باشیم.

در این موقع خانم سلیمی مدیره آموزشگاه که در جلسه مصاحبه حضور داشت گفت: از روزی که نتیجه قرعه کشی 

اوراق مدارس یادبود جشن شاهنشاهی ایران اعالم گردیده آموزشگاه بهیاری میثاقیه در موجی از شادی فرو رفته است 

ان با شوق و شور فراوانی بیکدیگر تبریک میگویند. این چنین شادی عظیمی تا کنون در آموزشگاه ما و دانش آموز

 سابقه نداشته است. 

 ]نوشته زیر عکس در صفحه اول[

 دانش آموزان آموزشگاه بهیاری میثاقیه در کنار آقای عبدالمیثاق میثاقیه موسس آموزشگاه

 ی صفحه دوم[های زیر عکس باال در سمت چپ باال]نوشته 

 آقای عبدالمیثاق میثاقیه

 ]نوشته زیر عکس در سمت چپ پائین صفحه دوم[

 خانم سلیمی

 ]نوشته زیر عکس در سمت راست پائین صفحه دوم[

 عزیزی هللاذبیحآقای دکتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل در
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