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سرمقاله
فرازهايي از بيانات رهبــر معظم انقالب )مدظله العالی( خطاب به 

مجمع خيرين سالمت کشور
مجمع خيرين سالمت در يک نگاه

حاج آقا نيري: بيشتر از توقعمان پيشرفت داشته ايم
خالصه دستاوردهای مجمع خيرين سالمت کشور به زبان آمار

کمک يکصــد ميليون ريالي آيت اهلل العظمی سيســتانی جهت 
تکميل بيمارستان سرطانی بيرجند

 تالش خيرين سالمت به مثابه جهاد و ايثاردر راه خداست

70هزار نيکوکار با مجمع خيرين سالمت کشور همکاری می کنند 
ديدار اعضای هيات مديره مجمع خيرين سالمت استان تهران با 

وزير محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 
برگزاری ســومين همايش تجليل از خيرين سالمت در دانشگاه 

علوم پزشکی تهران
رونمايی از تمبريادبود مجمع خيرين سالمت کشور 
چگونه از آنفوالنزاي نوع A يا H1N1 در امان بمانيم

خيرين سالمت در استان ها و شهرستان ها
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دولت و ملت، همدلي و همزباني 

فهرست مطالب



عليرضا يزدانی
بنام يگانه کريم کرامت آفرين که انســانيت را 
بــه زيور » لقد کرمنا بنی آدم « بياراســت و در 
پرتو خورشيد » انی بعثت التمم مکارم االخالق 
« رســولش ، طريق کمال انسانی و اخالقی را از 
نور معرفت منور فرمود تــا تحول حيات فردی 
و اجتماعی اهل معرفــت در عرصه پر خاطره » 
ان اهلل اليغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم « 
به سوی احســن حال رهنمون گردد و سپاس 
بيکران و شــکر بی حد هم او را که دوره عمر ما 
را در متن زيباترين و اصيل ترين غزل حماسی 
تاريخ بشريت بعد از ائمه اطهار )ع( يعنی انقالب 
اسالمی قرار داد تا با هدايت روح خدا در چشمه 
معارف قرآن و عترت ،انديشه بشوئيم و در مکتب 
واليت علوی مقام معظم رهبری جرعه نوش کوثر 
غدير باشيم و سرشار از اين نعمتهای عظما ، در 
دلهای شکســته ، محبت ، اميد و آرزو بکاريم و 

عدالت و کرامت انسانی درو کنيم .
هنجارهاي اجتماعي و امور نيك و پســنديده 
کــه از آن به صالح و معروف ياد مي شــود، در 
تعبيــر قرآني اصطالحاتي دارد که يکي از آن ها 
خير اســت؛ و از آن جايي که خير در آموزه هاي 
قرآني به عنوان مطلوب ذاتي و فطري بشر مطرح 
مي باشد از مردم خواسته شده تا برخالف دعوت 
دشمن آشــکار يعني ابليس و هواهاي نفساني 
تحت تسلط اين دشمن بيروني، عمل کرده و به 

جاي شر در پي خير باشند.
در کاربردهاي قرآني »خير« هر چيزي اســت 
که مورد گرايش و ميل و رغبت همگاني باشــد 
ماننــد عقل و عدل و فضل و هر چيز مفيد براي 
تن و روان آدمي که ضد آن شــر مي باشد. از آن 
جايي که خداوند امور مفيد و نافع و سودمند را 
تجويز و تشويق و ترغيب مي کند به مسئله خير 
نيز از اين نظر توجه داشته و در بسياري از آموزه 
هاي قرآني به شــکلي بدان پرداخته است. يکي 
از اين آموزه هاي قرآني مرتبط با مســئله خير، 
ســبقت و پيشــي گرفتن در امور خير در حوزه 
عمل فردي و اجتماعي است در تشويق و ترغيب  له
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مردم بــه امور خير و نيکوکاري نيــز از دو واژه 
سرعت و سبقت بهره گرفته شده است. از اين رو 
گاه سخن از يسار عون في الخيرات )آل عمران 
آيه 114( و گاه از سابق بالخيرات )فاطر آيه 32( 
و فاستبقوا الخيرات )بقره آيه 148( است. سرعت 
به معناي شتاب اســت. در اين جا سخن از اين 
است که بي توجه به ديگران هر کسي خود مي 
بايست در کارهاي نيك و خير شتاب ورزد و تاني 
و مکث و درنــگ نکند. اگر در هر امري عجله و 
شتاب و سرعت، نادرست و ناپسنديده است تنها 
در کارهاي خير و نيك اســت که شتاب و عجله 

پسنديده و بلکه مورد تشويق و ترغيب است .
اما ســبقت و مسابقه و پيشــي گرفتن چنان 
که از خود واژه ظاهر اســت ارتباط تنگاتنگي با 
شــتاب و عجله دارد و در حقيقت نوعي نسبت 
در آن نهفته اســت. از اين رو ارتباط نزديکي با 
مسايل اجتماعي پيدا مي کند. به اين معنا که هر 
کسي مي بايست خود را با ديگري مقايسه کرده 
و بسنجد و در کارهاي نيك و پسنديده بکوشد 
تا از ديگري سبقت گيرد. به سخن ديگر اگر دو 
تن مي توانند کاري نيك و خير انجام دهند هر 
يك مي بايست تالش کند که زودتر از ديگري به 
آن اقدام کند. چنين رفتاري موجب مي شود که 
هرگز کار خير و نيك بر زمين نماند و هر کسي 
بکوشد تا آن را زودتر انجام داده و از زمين بردارد. 
از اين روست که نوعي مسابقه و پيشي گرفتن از 
يك ديگر در کارهاي نيك در ميان مردم و جامعه 

پيش مي آيد.
سالمت از موضوعاتی است که ذهن هر انسان 
و جامعه ای را به خود مشغول می کند و هر گونه 
اختالل و چالش در اين حوزه به طور مســتقيم 
يا غير مســتقيم بر روح، روان و جسم انسان ها 
اثر می گذارد   ســالمت حق عمومي است و به 
همين دليل در سند چشم انداز بيست ساله نظام 
مقدس جمهوري اســالمي ايران جامعه آرماني 

جامعه ای :
برخوردار از ســالمت ، رفــاه ، امنيت غذايي 
،تاميــن اجتماعــي ،فرصت هاي برابــر ،توزيع 
مناسب درآمد ، نهاد مستحکم خانواده ، به دور از 
فقر، فساد ، تبعيض و بهره مند از محيط زيست 

مطلوب ميباشد.
هر چند مسئوليت  تحقق جامعه سالم بعهده 
دولت  محترم ميباشد اما در مورد رفاه جسمي و 
بخصوص رفاه روحي، اجتماعي ومعنوي بسياري 
از نهادهــا مانند آموزش و پــرورش و نهادهاي 
هويت ســاز فرهنگي و اقتصــادي و .... و بنوعي 
تمام  کســاني که دل در گرو اعتالي اين مرز و 
بوم اسالمي دارند در برابر سالمت جامعه احساس 

مسئوليت دارند. 
در حال حاضر حوزه ســالمت کشور عليرغم 
تالش شايسته دولت و اجرای اخير طرح تحول 
نظام سالمت کشور  با چالش هايي روبه روست که 
برای بررسی اين چالش ها و راه حل آنها عالوه بر 
تالش دولت و نقش حاکميتي آن ، همکاري همه 

دلسوزان انقالب را مي طلبد  در اين راستا حضور 
موثر افراد خير در امر ياري رساندن به ارتقاء نظام 
سالمت در واقع تالشي است تا زمينه ساز قدرت 
گرفتن زنجيره ايده تا عمل و بنوعي کاستن درد 
و آالم نيازمنــدان در اين عرصه باشــد ، تجربه  
بيش از سه دهه گذشته ودوران پر شکوه انقالب 
اســالمی گويای اين واقعيت روشن است که اگر 
خيرين  عزيز که در عرصه های مختلف خدمات 
ارزشمندی را داشــته اند بفرموده مقام عظمای 
واليت در امر ســالمت جامعه بيش از گذشــته 
همسو و منسجم شوند و همکاري مناسب با آنها 
صورت گيرد يقينا" نظام سالمت کشور متحول 
و آرامــش الزم  در اين بخش نصيب مردم عزيز 

کشورمان ميگردد.  
وضعی کــه ما امروز در حوزه های مختلف چه 
در امر بهداشت، چه در بحث پيشگيری، چه در 
بحث گسترش شــبکه های بهداشتی و چه در 
بحث درمان و دستاوردهای  نوين در حوزه  علوم  
روز پزشــکی و تکنولوژی ها  داريم  مطمئناً  به 

هيچ عنوان  قابل قياس با گذشته  نيست.
ايــن حوزه يکی از حوزه هايی اســت که نظام 
جمهوری اســالمی  بــه آن افتخــار می کند.

شاخص ها ومولفه هايی هم که اين ادعا را اثبات 
می کند بسيار فراوان است وبايد گفت اين موضوع 
ميسر نشــده جزبا حمايت های بی دريغ نظام و 
فعاليت های شبانه روزی همه زحمتکشان عرصه  
سالمت از جمله خيرين از اقشار مختلف جامعه  

که کماکان ادامه دارد.
 اما با وجود انجــام اين  کارهای بزرگ که در 
زمينه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم 
روز انجام شده است مشکالت حل نشده  زيادی را 
در حوزه سالمت کشور داريم که نيازمند عزمي 

ملي و مشارکت همه خيرانديشان ميباشد.
راز و رمــز ايثار و بندگــی ذات اقدس حق  و 
کشــف معانی بديع و تجلی جلوه های شهودی 
آن کيميايی اســت که آسمان معرفت به برکت 
سيما و سيره ی نورانی نبی مکرم صلی اهلل عليه 
و آله و سلم، انسان دربند خاک را به معراج حضور 

می خواند.
و چه خــرم عملی که از چشــمه ی معارف 
سيراب شود و چه زيبا ايثاری که قبای پرنيانش 
به عطر و بوی گلستان محمدی )ص( معطر شود 
و چه معماری باشکوهی، بنايی که سنگ هويت و 

فرهنگ آن ريشه درمدينه النبی بيابد.
و امروز عرصه ســالمت  به سروش معنوی و 
تالش خســتگی ناپذير فرزنــدان غيور اين مرز 
وبوم  بيش از پيش محتاج است تا عالوه بر حفظ 
آبادانی و توسعه اين عرصه  در راه اعتالی آن به 

مردم عزيز نيازمند ، محبت نمايند.
آنچه امروز در پرتو تالش و موفقيت شــما به 
دست آمده ، پايه های اوليه و مستحکمی است 
بــرای گســترش روزافزون ســالمت در جامعه 
اســالمی ايران  که آثار پربهــای آن درفرداهای 

آينده ، پديدار خواهد گشت.
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فرازهايي از بيانات رهبر معظم 
انقالب )مدظله العالی( خطاب به مجمع 

خيرين سالمت کشور 
 مقوله ی »سالمت و بهداشت و درمان« 
جزء اولويت های اصلی و مســائل درجه يك 

کشور است. 
 اين فعاليت هــای خيرخواهانه، رضای 
خداوند متعال را نيز به دنبال خواهد داشت 
و هــر کار خيری در ميــزان الهی محفوظ 

است و از نظر دور نخواهد ماند.
 نبايد با غلبه دادن ســاختارهای بسته  
اداری، پويايی و نشــاط را از مجامع مردمی 

سلب کرد

مجمع خیرین ســامت از نگاه مراجع 
عظام و علماي گرانقدر

 حضرت آيــت اهلل العظمی صافي 
در  مســاله ســالمت جامعه  گلپايگاني:  
اســالم از اهميت زيادي برخوردار اســت و 
بســياری از اشــخاص توان پرداخت هزينه 
هاي درماني و بهداشتي خود را ندارند و در 
اين شــرايط نياز است که خيرين به ميدان 
بيايند و مشــکالت محروميــن را برطرف 
کنند. بايد مجمع خيرين سالمت به صورت 
مســتقل عمل کنــد تا موجــب اميدواري 

محرومان شود.
حضــرت آيت اهلل العظمــي مکارم 
شيرازي: مديريــت و تجربه از منابع مالي 
مهم تر اســت. راه اندازي و تقويت مجمع 
خيرين ســالمت امري مناســب است. پايه 
هاي کارهاي خيرخواهانه در اســالم است. 
ولي متاسفانه برخي از ما مسلمان ها نسبت 
به اين امــور غفلت داريم. بايــد در برنامه 

و  ســازماندهی  خيريــن،  مجمــع  کار 
تشکيالتي کردن فعاليت هاي مردمي است 

که بسيار باارزش است.
مجمع خيرين تامين ســالمت کارش در 
راستاي سفارشي است که اينجانب چندين 
بار نمــوده ام و آن هم کم کردن رنج بيمار 
و بيمارداري اســت. شــما يکي از بهترين 
اشــتغال ها را داريد و امور خيريه در حوزه 

سالمت يکي از بهترين اشتغالهاست.
کار شما ســپردن امور به مردم است که 

يکي از اساسي ترين کارهاست.
بيان فعاليت ها و دســتاوردهاي خيرين 
مشــوقي براي ديگران است. الگوي مجمع 
خيرين ســالمت را در ساير استان ها تبليغ 
و ترويج نماييد.مجمع خيرين را زياد دولتي 
نکنيد، ولي از کارشناســي دولتي استفاده 
نماييد.اينجانب در جلسات و مالقات هايي 
که الزم باشــد کار شــما را تبليغ و مطرح 
مي نمايم.اينجانب قبال درمانگاه ها و مراکز 
خيريه را ديده ام و از آنها رضايت داشــتم، 
ولي کار شما اساسي تر و در سطحي عميق 

تر است.

بیانات مقــام معظم رهبری در دیدار 
با اعضای مجمع خیرین سامت کشور 

در دی ماه 1391
 مســئوالن و دلســوزان بايد به نحوی 
برنامــه ريزی کرده و مســائل را در عرصه 
اجرايــی دنبــال کنند که خيــال مردم از 

مسئله درمان آسوده شود.

ريزي ها دقيق بود و آشــنايي کارشناسان 
بــا جزييات برنامه ها و اعــالم نظر آنها در 

پيشرفت امور موثر است.
نوري  العظمــي  اهلل  آيــت  حضرت 
همداني: کار شــما مجمــع خيرين کاري 
بسيار مهم و شايسته تقدير است و همه ما 
محتاج اين هستيم که در کارهايمان از قرآن 
و ائمه اطهار درس بگيريم. هر انســاني يك 
کتابــي دارد که در روز قيامت آن را برايش 
مي آورند. چه خوب اســت که در کتاب ما 

انسان ها، اعمال خير و خوب باشد.
آيت اهلل مقتدايي: اين کار واقعا در شان 
جمهوري اسالمي است واين کاري است که 
تــا به االن جاي آن خالــي بود و تا به حال 
انجام نشده بود و به لطف الهي اين کار هم 
راه اندازي شد و بســيار هم خوب است. از 
سوابقي که شما عزيزان باالخص آقاي نيري 
دارند، بايد در زمينه کارهاي خير به خوبي 

استفاده شود.
آيت اهلل يزدي: هر کاري به نام و رنگ 
اسالم و به دست مســلمانان شناخته شده 
و خــدوم انجام بگيرد، بســيار خوشــحال 
کننده است. اين کار در آينده نزديك يکي 
از نهادهايي خواهد بود که مورد اســتقبال 
همه انســان هاي بشردوست و خداشناس 
در سراسر جهان قرار بگيرد. بايد روحانيت 
اصيــل را در متن کارهاي خود قرار دهيد و 
از راهنمايي هاي آنان براي ســالمت بيشتر 

امور ديني خود استفاده کنيد. 
والمســلمين  االســالم  حجــت 
شهرستاني: بايد سعي شود از تجربه هاي 
ديگــران و حتي خيريه هاي کوچك هم در 
اين مورد کارها استفاده شود. از تجربه هاي 
بين المللــي افراد هم بايــد در اين زمينه 
ها استفاده شــود و از موارد مثبت کارهاي 
ديگران بايد به نفع کارهاي مجمع استفاده 

کنيد. 
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 تاسیس
 در پی ديدار رؤســای محترم کميسيون بهداشت و درمان و امور اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی و جمعی از خيرين استان فارس با رهبر معظم انقالب 
اســالمی در آبان ماه ســال 1385 و توصيه و تأکيدات معظم له بر واگذاری 
امور ســالمت مردم به مردم ، و با توجه به سوابق بسيار درخشان و ارزشمند 
جناب آقای حاج ســيدرضا نيری در گسترش فرهنگ ايثار و خدمت رسانی 
به محرومين و نيازمندان طی ســاليان متمــادی، نامبرده طی حکم مورخه 
1386/5/17  جنــاب آقــای لنکرانی وزير محترم وقت بهداشــت ، درمان و 
آموزش پزشکی به عنوان مشاور وزير بهداشت و رئيس ستاد مرکزی خيرين 

سالمت کشور منصوب گرديدند .
 تشکيل هيئت مؤسس و هيئت امنا ، از اقدامات بعدی است که اين مهم با 
دعوت جمعی از خيرين مقيم استان تهران و تعامل با وزارت بهداشت ، درمان 
و آموزش پزشکی انجام شد. با مشخص شدن هيئت های مذکور ، اساسنامه 
مجمع خيرين ســالمت کشور به عنوان يك ســازمان مردم نهاد ، تنظيم و 
جهت اخذ مجوزهای الزم و ثبت در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غير 
تجاری به وزارت کشــور ارائه گرديد . مجمع خيرين سالمت کشور در تاريخ 
1388/10/19 به عنوان يك ســازمان مردم نهاد با هدف فراهم آمدن امکان 
شناسايی و ساماندهی خيرين فعال در امر سالمت کشور و برنامه ريزی برای 
بهره گيری صحيح از کمك ها و مشارکت های مردمی و هدايت اين کمك ها 
به اولويت های ملی در حوزه سالمت، در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غيرتجاری به ثبت رسيد و فعاليت خود را رسماً آغاز نمود .

 ارکان و تشکیات
 مجمع خيرين سالمت کشور به عنوان يك سازمان مردم نهاد می باشد و 
کليه فعاليت های آن غيرسياسی، غيرانتفاعی و غيردولتی بوده و در موضوع 
بهداشــت و درمان با رعايت کامل قوانين و مقررات جمهوری اسالمی ايران ، 

فعاليت می نمايد و مطابق اساسنامه مربوطه اداره می شود.
 ستاد اصلی مجمع خيرين سالمت کشور در تهران بوده و در تمامی استان 
ها و تعدادی از شهرســتان ها که دارای دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی می 
باشند ، شــعبه اصلی داشته و در برخی از شهرســتان های فاقد دانشگاه يا 

دانشکده علوم پزشکی دارای دفتر نمايندگی می باشد .
محدوده فعاليت مجمع خيرين در ســطح ملی است و ارکان آن عبارتند از 
:1-مجمع عمومی 2- هيئت مديــره 3- دبيرکل 4- بازرس مجمع عمومی 
متشــکل از کليه اعضاء می باشد و عالی ترين مرجع تصميم گيری است که 
به صورت عادی يا فوق العاده تشکيل می گردد .هيئت مديره نماينده قانونی 
مجمع بوده و وظايف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه مربوطه قرار دارد. 
هيئت مديره متشکل از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد 
و برای مدت 2 سال انتخاب می شود. انتخاب مجدد اعضای اين هيئت برای 
دوره های بعدی بالمانع است.دبيرکل باالترين مقام اجرايی مجمع است و در 
حدود اختياراتی که از طرف هيئت مديره واساسنامه به وی تفويض می گردد، 
فعاليت می نمايد. در حال حاضر دبيرکل مجمع خيرين سالمت کشور جناب 
آقای ســيدرضا نيری می باشند که به عنوان مشاور وزير بهداشت ، درمان و 
آموزش پزشکی و دبير کل مجمع خيرين سالمت کشور فعاليت می نمايند .

مجمع دارای 2 نفر بازرس اصلی و 2 نفر بازرس علی البدل می باشد که با 
رأی کتبی مجمع عمومی برای مدت يك سال انتخاب می گردند .

بازرس می تواند در هر موقع ، هر گونه رســيدگی و بازرســی را در مورد 
عمليات مجمع انجام دهد و اســناد و مدارک و اطالعات مربوطه را مطالعه و 

مورد رسيدگی قرار دهد.

 اهداف و وظایف
 مجمع خيرين ســالمت کشــور با هدف فراهم آمدن امکان شناســايی و 
ساماندهی خيرين سالمت کشــور و برنامه ريزی برای بهره گيری صحيح از 
کمك ها ، مشــارکت های مردمی و هدايت کمك ها به اولويت های ملّی در 

حوزه سالمت تشکيل گرديده است.

اهم وظایف مجمع خیرین سامت کشور عبارت است از :
  احداث، تکميل، ترميم و تجهيز مراکز بهداشتی و درمانی کشور که مورد 

تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد 
  همياری در اداره و توسعه برنامه های مراکز آموزشی، درمانی  تحقيقاتی 

و پژوهشی مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
  تــالش در جهت ايجاد هماهنگی و وحــدت رويه و حمايت معنوی و 

قانونی از فعاليت های مؤسسات خيريه در بخش سالمت کشور
  طراحی و تدوين برنامه های کوتاه مدت ، ميان مدت و بلندمدت مجمع 
  تالش در جهت شناســايی نيازهای مناطق محروم کشــور در زمينه 
نيازهای بهداشتی ، درمانی و اهتمام در جهت رفع آنها پس از تصويب مراجع 

ذيربط 
   شناســايی سازمان ها، مؤسســات، ارگان ها و هسته های عالقه مند

 به امور عام المنفعه به منظور ارتقاء سطح همکاری و بهره گيری از توانمندی 
و استعدادهای بالقوه آنان

   تــالش در جهت شناســايی و برقراری ارتباط نظام مند با پزشــکان 
نيکوکار، مؤسسات و خيريه های بهداشتی ، درمانی و دارويی به منظور تعامل 
و بهره گيری از توان و ظرفيت آنها و مشارکت آنان در زمينه امور بهداشتی و 

درمانی در راستای تحقق اهداف مجمع 
  تالش در جهت شناسايی خيرين داخل و خارج از کشور و بهره گيری 

از توان بالقوه آنان و تشکيل بانك اطالعاتی خيرين 
   تــالش در جهت شناســايی نيازهای واحدهای درمانی و مؤسســات 
بهداشتی  درمانی و دارويی و اهتمام در رفع آنها پس از تصويب مراجع ذيربط  
  تالش در جهت احياء و توسعه فرهنگ و سنت های اسالمی در زمينه 
وقف، حبس، وصيت ، هبه ، قرض الحســنه ، خمــس ، صدقات و... و ترويج 

فرهنگ مشارکتهای مردمی و خيرين 
   ايجــاد شــرايط الزم جهت معرفی طرح های مختلــف عام المنفعه 

بهداشتی و درمانی به نيکوکاران جهت تقويت و توسعه طرح های مذکور 
   بررســی ، تشــخيص و تعيين نيازهای مجمع در جهت انجام هر چه 

مجمع خيرين سالمت 
در يک نگاه
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بهتر مأموريت های محوله بر اساس ضوابط، مقررات و خط مشی های مربوطه 
  ارزيابی عملکرد ســاليانه مجمع در سطح استان ها و شهرستان ها با 
هدف رفع موانع، مشــکالت و ضعف ها، تقويت و کارآمدتر نمودن واحدهای 
مذکور ، شناسايی قابليتها و فرصتها ، آسيب شناسی و ارائه راهکارهای مناسب 
  کنتــرل و نظارت الزم بر فعاليت ها ، طــرح ها و پروژه های مرتبط با 
حوزه سالمت از لحاظ کيفی و کمی به منظور حسن اجرای وظايف و مأموريت 

های محوله
   ارائه مشــاوره به افراد خّير و نيکوکار در امور بهداشــتی ، درمانی و... 

درجهت تطبيق نّيات خير آنان با نيازهای جامعه .
 

منابع مالی
منابع مالی سازمان مردم نهاد مجمع خيرين سالمت کشور به شرح 

زير می باشد : 
الف( هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقی و حقوقی ، اعم از داخلی و خارجی 

و دولتی و غيردولتی 
ب( وقف و حبس

ج( وجوه حاصل از فعاليت های انجام شــده در چارچوب موضوع فعاليت ، 
اهداف و اساسنامه مجمع

د( حق عضويت اعضای مجمع خّيرين سالمت کشور

اسامي اعضای محترم هيئت مديره مجمع خيرين سالمت کشور: 
 1- آقای محمدرضا اعتماديان – رئيس هيئت مديره

2- آقای نادر رياحی– نايب رئيس
3- آقای سيد رضا نيری – عضو هيئت مديره و دبير کل

4- آقای سيد عباس پورهاشمی – عضو هيئت مديره و خزانه دار
5- آقای  حسينعلی شهرياری - عضو هيئت مديره

6-آقای دکتر کامران باقری لنکرانی-عضو هيئت مديره
7- آقای دکتر صالح الدين دلشاد - عضو هيئت مديره

8- آقای مصطفی مرسلی - عضو علی البدل
9- آقای دکتر حسن امين لو - عضو علی البدل
10-آقای مصطفی قلی خسروی-بازرس اصلی

11-آقای عبد المجيد مرادی نسب-بازرس اصلی
12-آقای محمدرضا فلسفی -بازرس علی البدل

معرفي دبیر کل مجمع جناب آقای حاج سید رضا نیری
آقای سيد رضا نيری دبير کل مجمع خيرين سالمت و مشاور وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی با توجه به سابقه طوالني امدادگری از قبل از پيروزي 
انقالب اسالمي تاکنون، در حال حاضر در رأس مجمع خيرين سالمت در کنار 

خيرين عزيز و مردم شريف مشغول خدمت می باشد.
وی در هشــتم آبان ماه 1314 در دماوند و در خانواده ای اصيل و مذهبی 
به دنيا آمد و بخشی از تحصيالت خود را در زادگاه و مابقی به لحاظ مهاجرت 
به پيشوا در اين شهر گذراند.او پس از مهاجرت به تهران در اطراف بازار کوچه 
غريبان اقامت و از نصايح عالمانه زاهد وارسته مرحوم شيخ محمد حسين زاهد 
بهره برد.وي همچنين از شمع وجود مرحوم آيت اهلل حق شناس استفاده نمود.

با شــروع مبارزات عليه نظام طاغوتی در سال 1342، توسط دوستان و حزب 
موتلفه به عنوان يکی از اعضای فعال موثر دســت به فعاليت های فرهنگی و 

روشنفکرانه عليه رژيم ستمشاهی زد.
در جريان و قائله ورامين ايشان مامور شد تا خبر دستگيری حضرت امام را 

به مردم ورامين برساند که منجر به قيام تاريخی 15 خرداد گرديد.
در دهه 50 شمســی مبارزات خود را با همراهي شــخصيتهای برجســته 
نظير شــهيد مظلوم آيت اهلل بهشتی، شــهيد باهنر، حضرت آيت اهلل خامنه 
ای و آقای هاشــمی رفسنجانی و همگام با شهيد رجايی و مرحوم حبيب اهلل 
شفيق و برخی خيرين بازار در مدرســه رفاه ادامه داد.در اين موسسه به امر 
حضــرت امام)ره( حمايت های مادی و معنوی از خانواده شــهدای قيام 15 

خرداد و زندانيان انقالبی انجام می گرفت.ايشــان در بدو ورود امام به ميهن 
اســالمی، افتخار پذيرايی و خدمت به امام را به عهده داشت و بعد از پيروزی 
انقالب اســالمی عالی ترين مقام اجرايی نهــاد انقالبی کميته امداد امام)ره( 
يعني سرپرستي کميته امداد را برعهده گرفت و طی بيش از 28 سال خدمت 
صادقانه در اين نهاد مقدس ، ســمت مديريت و راهبری اين نهاد را همگام با 
عضويت در شورای مرکزی کميته امداد خالصانه به انجام رسانده و در جهت 
تحقق اهداف متعالی اسالم و منويات امام)ره( و مقام معظم رهبری در زمينه 
فقرزدايی گام های موثری برداشت.خدماتی چون ايجاد اشتغال، تهيه جهيزيه 
نوعروسان، فعاليت های فرهنگی، درمانی، طرح پزشك خانواده، طرح اکرام، 
برگزاري جشن های عاطفه ها، نيکوکاری و رمضان نيز از آثار موفق و برجسته 
ايشان بوده است. همچنين خدمات خارج از کشور اين نهاد در زمان مسئوليت 
وی چشــمگير و قابل طرح بوده اســت.از ديگر خدمات ماندگار وی در زمان 
تصدی می توان به کمك رسانی جهادگونه به جبهه و جنگ ، ياری رسانی به 
آسيب ديدگان و آوارگان ، کمك رسانی در حوادث مختلفی چون سيل و زلزله 
چه داخل و يا خارج از کشور نام برد .آقای حاج سيد رضا نيری هم اکنون به 
عنوان مشاور وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در امر خيرين سالمت و 
دبير کل مجمع خيرين سالمت خدمت می نمايد.اين مجمع امور بسيار مهمی 
نظير ايجاد ، احداث ، بازســازی و تامين تجهيزات پزشکی مراکز درمانی را با 
هماهنگی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و همچنين تاييد فنی و 
صدور مجوز از سوی دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور به عهده دارد.
الزم به ذکر است بر اساس محتوای اساسنامه و شرح وظايف مجمع ، دبير 
کل باالترين مقام اجرايی و نماينده قانونی و حقوقی مجمع خيرين ســالمت 
می باشد که در حدود اختياراتی که از طرف هيئت مديره و اساسنامه به وی 
تفويض می گردد، در مراجع رســمی و نهادها و همچنين در برابر اشــخاص 

حقيقی و حقوقی از طرف مجمع خيرين سالمت کشور، حق امضاء دارد.

برخی از مهمترین وظایف دبیر کل به شرح زیر می باشد:  
   اســتخدام و عــزل و نصب کارکنان در حــدود ضوابط و مصوبات و با 

تصويب هيئت مديره
   نگهداری دارايی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر مؤسسه

   اعمال اختياراتی که بصورت موردی يا مقطعی از جانب هيئت مديره 
به وی تفويض شده باشد

   ارائه پيشــنهادهای الزم در زمينه گســترش، بهبود و هماهنگی در 
فعاليتهای مجمع به هيئت مديره جهت ارائه به مجمع عمومی

   تهيه پيش نويس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش ساليانه جهت 
بررسی هيئت مديره و ارسال به مجمع عمومی

   تهيه پيش نويس آئين نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصميم گيری 
در هيئت مديره

   نظارت و ايجاد هماهنگی در فعاليت شعب، نمايندگی ها و دفاتر پس 
از طی مراحل قانونی

   پيشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه 
برای تصويب به هيئت مديره

   انجام ساير وظايف و اختياراتی که طبق اساسنامه و قوانين و مقررات 
مربوطه به  دبير کل محول شده يا بشود

معرفی قائم مقام، معاونان و مشاوران مجمع
آقای سيد عباس پورهاشمی - قائم مقام

آقای اسماعيل غنيان - معاون هماهنگی امور استان ها
آقای بهرام کاظم زاده - معاون بين الملل  ، ارتباطات و امور مجلس

آقای سيد محمد طباطبايی- معاون مشارکت های مردمی ، روابط عمومی 
و اطالع رسانی

آقای عليرضا يزدانی - معاون اداری ، مالی وبرنامه ريزی
آقای عبدالکريم فدايی اسالم - مشاور عالی درامور اجرايی

آقاي مرتضي جابري - مشاور موسسات و مراکز خيريه درماني
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لطفا مختصري از فعاليت هاي خود را 
در سال هاي منتهي به پيروزي انقالب 

اسالمي بيان کنيد؟
من از سال 1341 امام را مي شناختم. بعد 
هم در طول مســير انقالب با امام بودم. من 
با خيلي از عزيــزان از جمله آقايان مرحوم 
بهشتي، باهنر، رجايي، مطهري، رفسنجاني 
و مقام معظم رهبري دوست بودم. پشتيباني 
مدرسه رفاه در بهمن ماه سال 1357 نيز بر 
عهده من بود. کميته اســتقبال که تشکيل 
شــد پذيرايي از امام و مــردم بر عهده من 
بود. علت انتخاب مدرســه رفاه اين بود که 
اين مدرســه پايگاه فرماندهي انقالب بود و 
همه ســران انقالب و تعدادي از خيرين در 

آنجا بودند.  

امام حکــم کميته امداد را چه زمانی 
به شما دادند؟ 

در تاريخ 14 اسفند ماه 1357 امام حکم 
به تاســيس کميته امداد دادنــد تا به داد 

فقرا برســيم. ما هم دنبال همين کار رفتيم 
و کميتــه امداد را بــه راه انداختيم. آقايان 
عسگراوالدی، شــفيعی، حيدری، کروبی و 
بنده توسط امام برای تاسيس کميته امداد 
مامور به خدمت شــديم. مسووليت اجرايی 
کار نيز به گردن من افتاد. 28 سال نيز بنده 

در خدمت کميته امداد بودم.

دفتر و تشکيالت کميته امداد در کجا 
راه اندازی شد؟

پشــت مجلس شورای سابق قطعه زمينی 
چسبيده به مدرسه شــهيد مطهری وجود 
داشــت کــه در آنجا کارهای امــدادی می 
کرديم. امام مقــداری پول خرد که ده هزار 
تومان هم نمي شــد به من داده و فرمودند 
که بــا اين پولها به مناطــق محروم رفته و 
به داد مردم برســيد. ما بــه چهره امام نگاه 
کرديم که با اين پول چه مي توان کرد؟ ولي 
خوشبختانه اين کار و اين پول برکت داشت. 
کمی بعد ما را به حرم حضرت عبدالعظيم و 

حضرت معصومه)س( فرستاده و از متوليان 
آنجا 10 ميليون تومان پول دريافت کرديم. 
سال 1358 شهيد بهشتی در شورای انقالب 
برای ما بودجه ای تعيين کرد. از ما پرســيد 
که چقدر پول نياز داريد؟ فکرها را روی هم 
ريخته و ســرانجام گفتيم ماهی 10 ميليون 
تومان کافی است. شــهيد بهشتی خنديد. 
گفتيــم چرا می خنديد؟ زيــاد گفتيم؟ در 
جواب گفت که نه آقا، من ماهی 50 ميليون 

تومان برای شما می گيرم.

چه  بودجه  رديــف  ازتعييــن  پس 
کارهايی در کميته امداد انجام داديد؟

امام فرمودند کاری نکنيد که مردم به شما 
وابسته شوند. به اين دليل به سمت کارهای 
ريشه ای رفتيم. هر سال نيز کارهای تازه و 
جديد مانند ايجاد اشتغال، مسکن، ازدواج و 
... را اضافه کرديم. سير صعودی فوق العاده 
بود. در اين 28 ســال که من مشــغول کار 
بودم، نزديك 700 هزار مســکن ساخته و 

حاج آقا نيري: بيشتر از توقعمان پيشرفت داشته ايم
جناب آقای ســيدرضا نيري به عنوان يکي از نيروهاي باسابقه انقالبي و پيشرو در حوزه فعاليت هاي خيريه و امداد در کشور از 
حدود شــش سال پيش به عنوان دبير کل مجمع خيرين سالمت مشغول فعاليت هستند. مصاحبه زير که برگرفته از دو مصاحبه 
ايشان با نشريات داخلي مجمع خيرين سالمت در سال هاي گذشته است، ضمن آشنا کردن خواننده با بخش مختصري از فعاليت 

هاي انقالبي ايشان به شناخت دقيق تر وظايف و عملکرد مجمع خيرين سالمت و دستاوردهاي آن کمک مي کند. 
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800 هزار دختر را به خانه بخت فرستاديم.

شــما هرگز اجازه نداديد در کميته 
امداد هزينه های جاری به ســقف 20 
درصد هزينــه های عمرانی برســد. 

درست است؟
بله. هيچ وقت از 10 درصد باالتر نرفتيم. 
هميشــه 90 درصد هزينه صــرف عمران 

ميشد.

شما طرح جالبی درباره ايتام داشتيد. 
توضيح مي دهيد؟

بله. نزديك به 450 هزار يتيم زير پوشش 
کميته امداد بود. راه حل های فراوانی برای 
اينکه چگونه از اين ايتام سرپرســتی کنيم 
به ما ارائه شد، اما سرانجام به قرآن مراجعه 
کرده و به اين آيه رسيديم که به يتيم عزت 
دهيم. به مردم اعــالم کرديم که هر فردی 
مايل است از ايتام نگهداری کند، هزينه آن 
را به حســاب کميته امداد واريز کند. يتيم 
را هم به وی نمی داديــم. برخی يك يتيم 
داشتند و فردی را داشتيم که 2400 يتيم را 
سرپرستی می کرد. امروزه ايتام در خانواده 

هايشان کرامت دارند. 
در زمينه تحصيل نزديــك به 900 هزار 
دانــش آمــوز و بيش از 50 مــورد مخترع 
داشــتيم. اين دانــش آموزان در گذشــته 
آرزوی تحصيل را به گور می بردند، بااينکه 
استعدادهای درخشــانی در بين آنها وجود 
داشــت. بــرای دانش آموزان حــدود 120 
خوابگاه مدرن ايجــاد کرديم. تا برای ادامه 
تحصيل جايی داشــته باشــند. 20 اردوگاه 
فوق العــاده مجهز نيز برای آنها تاســيس 
کرديم. نتيجه اش را نيز ديديم. ســه سال 
پيش صدهزار فارغ التحصيل داشــتيم. در 
بين ايــن افراد، دکترای حفــاری چاه نفت 
داشــتيم که در فقيرتريــن منطقه در مرز 
افغانســتان زندگی می کرد. فارغ التحصيل 
از دانشــگاه سوربن فرانسه نيز داشتيم. بين 
60 تــا 70 مخترع نيز در بيــن اين دانش 
آموزان وجود داشــتند.اين کارهــا را بنا بر 
توصيه امام انجام داديم. در زمينه اشــتغال 
نيز بســيار موفق بوديم و بيش از 500 هزار 
شغل ايجاد کرديم. زنان سرپرست خانوار را 
بيشتر به زمينه هاي دامداری ،کشاورزی و 
صنايع دســتی سوق داديم که بسيار نتيجه 

گرفتيم. 
بيش از 200 هزار متر فرش توســط اين 
افــراد به خارج صادر می شــد يا در بخش 
دامداري مادر چند يتيم با 10-15 گوسفند 
کار را شروع کرد که پس از سه سال به 150 
گوسفند رسيد. به يك دختر در همدان يك 
گوســفند دادی که آنها را به 400 گوسفند 
افزايــش داده و 12 نفر بــرای وی کار می 

کردند. در زمينه درمان روشــي را درپيش 
گرفتيم که تنها در کانادا و انگليس استفاده 
مي شود. چندين ماه روی اين طرح کار کرده 
و دراســتان کرمانشــاه و مرکزی به صورت 
آزمايشــي آنها را به اجرا گذاشتيم. برای هر 
خانواده پزشك مشاور در نظر گرفتيم تا آن 
فرد به محض آنکه احساس کسالت کرد نزد 
پزشــك مشــاور برود. اگر بيماری معمولی 
بود، پزشــك معالجه می کرد. اگرنه وی را 
به متخصص راهنمايي می کرد و اگردرمان 
نمی شــد آن فرد به بيمارستان انتقال مي 
يافت. يك ريال هم بــرای اينکارپول خرج 
نمی کردند. سی و چند برنامه در امداد اجرا 
کرديــم که امروزه نيز ادامه دارد. طرح های 
مختلفی از جمله طرح صدقات، طرح برکت، 
طــرح مفتاح الجنت و خيلــی از طرح های 
ديگر را هم به راه انداختيم که ذکر اين همه 

طوالنی می گردد.
شما ابتدا بنياد فردوس را راه اندازی 

کرديد يا مجمع خيرين را؟
پس از آنکه از بنياد بيرون آمدم مشــغول 
نوشتن خاطراتم شــدم و به کار کردن فکر 
نمی کــردم. اما عــده ای از خيرين دور ما 
را گرفته و نگذاشــتند اســتراحت کنم. آقا 
فرمــوده بودند از امداد نــرو آيت اهلل فاضل 
لنکراني گفتنــد تجربياتت را انبار نکن و از 
آنها استفاده کن! به دوستان گفتم آمادگی 
ندارم کاری که در ايران مشغول انجام است 
را انجام دهم. فکر کنيد که چه چيز در ايران 
کم داريم تا به ســمت آن برويم. ســرانجام 
به اين نتيجه رســيديم که پتانسيل فراوانی 
در ايران وجهان وجود دارد که کشــور ما از 
آن بهره نمی برد. بــه همين دليل تصميم 
گرفتيم حلقه وصلي بيــن امکانات و نيازها 
بــه وجود آوريم. در کشــورهای همســايه 
مانند کويت، قطــر و بحرين افراد خيری را 
پيدا کــرده و با آنها مقاوله نامه بســتيم و 
کار بين المللی را آغــاز کرديم. دفتر بنياد 
فــردوس را نيز در ســوئيس ثبت کرديم تا 
بتوانيم امکانات را به ايران آورده و در اختيار 
افرادی که کار اجرايي انجام مي دهند، قرار 
دهيم. با موسسه رويان ، جهاد دانشگاهی ، 
آسايشــگاه کهريزک توافق داشته و امکانات 
را در اختيارآنهــا قرار داديم. به همين دليل 

بنياد فردوس را تشکيل داديم.
 کمی درباره نحوه شکل گيري مجمع 

خيرين سالمت کشور صحبت کنيد.
درهمين کــش و قوس بوديــم که آقای 
لنکرانی وزير بهداشــت و درمان دولت نهم 
، بــا من تماس گرفت و نــزد وی رفتم. وي 
گفت که چندســال پيش همراه عده ای از 
خيرين شيراز خدمت آقا رسيديم و گزارشی 
داديم. آقا فرمودند کارشــما خوب است، اما 
همه مشــکل مردم اين نيســت و بايد شما 

ســالمت مردم را به مردم بسپاريد. خيرين 
هم بايد منســجم شوند. آقای لنکرانی گفت 
که ما نتوانســتيم ايــن کار را انجام دهيم و 
شــما اين کار را انجام دهيد. در جواب وی 
گفتم که من پير شدم و حوصله اين کارها را 
ندارم واالن نيز مشغول کار در بنياد فردوس 
هســتم. فرمودند که امکان ندارد و بايد اين 
کاررا انجام داد. وعده و وعيدهايي نيز دادند 
که البتــه همه آنها عملی نشــد . ما نيز به 
همــراه اصناف و پزشــکان و نمايندگان در 
ابتدا مجمع خيرين استان تهران را تشکيل 

داديم و بعد به سراغ استانها رفتيم.
دراســتانها اکثــر مســئولين مــن رامی 
شــناختند. فکر کردم در گذشــته خيرين 
کارهای خوبــی می کردند ولــی تنها فکر 
شــخصي بود و برخي از آنها به هدف نمی 
خورد. از آن طرف نيز دست دانشگاهيان کم 
به خيرين می رســد. به اين نتيجه رسيدم 
که ايــن دو گروه را به هم پيونــد بزنم. به 
هميــن دليل هيات امنــاي مجمع خيرين 
در هر استان شــامل امام جمعه، استاندارد، 
رييس دانشــگاه وخيرين می باشد. اگر در 
آنجا بخواهنــد کار درماني انجام بدهند، به 
دليــل اينکه رييس دانشــکده اولويت های 
درمانی را می داند، پس مــی توانند کار را 
انجــام دهند. تا به حال نيز در تقريبا تمامي 

استان ها مشغول به فعاليت شده ايم.
مجموعــه اين فعاليت ها باعث شــد هم 
خيرين منســجم شــوند و هم اينکه کارها 
با اولويت بندي انجام گيرد. هر ســال بنده 
شخصا دهها پروژه را خودم کلنگ مي زنم. 
کارها در حال گســترش و پيشرفت است. 
گويــا همه منتظر چنين اقدامــی بوده اند. 
خوشــبختانه در کليه مناطقی که دانشکده 
علوم پزشــکی وجود دارد مشکالتشــان را 
سروســامان داده ايــم. در تالشــيم برنامه 
ســالمت و پيشگيری قبل از درمان را انجام 
دهيم. قصد داريم ايــن کارها را از مدارس 
شــروع کنيم تا به سالم سازی جامعه کمك 

کنيم. 

توصيف شما از مجمع خيرين سالمت، 
از ابتدا تاکنون، چگونه است؟

 بيشتر از توقعمان پيشــرفت داشته ايم. 
نبايد بگويم اما علتش شــناختی اســت که 
مسووالن و مردم از من دارند. تشکيل بيش 
از سي مرکز با ساليق مختلف در کشور کار 
بسيار ســختی بود، اما به واسطه آشنايی با 

بنده کارها به سرعت پيشرفت کرده است.

تا چــه ميزان به اهداف اساســنامه 
نزديک شده ايم؟

خيلی زياد. به جرات ميتوانم بگويم بيشتر 
از آنچــه که فکــر ميکرديم بــه اهدافمان 

نزديک به 450 هزار 
يتيم زير پوشش 

کميته امداد بود. راه 
حل های فراوانی 

برای اينکه چگونه از 
اين ايتام سرپرستی 
کنيم به ما ارائه شد، 
اما سرانجام به قرآن 

مراجعه کرده و به اين 
آيه رسيديم که به 

يتيم عزت دهيم. به 
مردم اعالم کرديم که 
هر فردی مايل است 

از ايتام نگهداری 
کند، هزينه آن را به 
حساب کميته امداد 

واريز کند. يتيم را 
هم به وی نمی داديم. 

برخی يک يتيم 
داشتند و فردی را 

داشتيم که 2400 
يتيم را سرپرستی 

می کرد. امروزه ايتام 
در خانواده هايشان 

کرامت دارند

7 گاهنامه داخلی مجمع خیرین سالمت کشور . شماره اول . بهمن ماه 1394 



نزديك شده ايم. برنامه های دراز مدتی نيز 
داريم. برنامه هايی مانند ياوران سالمت در 
مدارس يا تاســيس مراکز پژوهشی در نقاط 

مختلف کشور.

دفاتــر مجمع در ادارات بهداشــت 
مستقر است؟

خير، مجمع کامال مردمی است و دفاتر آن 
نيز توسط مردم تهيه شده است.

دفاتر مختلف را به هم وصل کرده ايد 
تا در يک راستا گام بردارند؟

بله ، معاونت برنامه ريزی در مجمع وجود 
دارد که وظيفه آن جهت دهی و هماهنگی 

بين استان ها می باشد.

آيا توانسته ايد کمبودهای استانی را 
از استان ديگر برطرف سازيد؟

اين کار بســيار سخت و دشوار است، چرا 
که حس ناسيوناليستی در بين خيرين وجود 

دارد. به دنبال اين کار هستيم.

تعداد کل خيرين که با شما همکاری 
می کنند ، چند نفر می باشد؟

بيش از چهار هزار خير را شناسايی کرده 
و با آنها همکاری می کنيم.

رئــوس برنامه های مهم ســال هاي 
گذشته شما چه بوده است؟

در ســال هاي قبل بيشــتر بر روی کمبود 
تخت بيمارســتان تمرکز کرده بوديم. در اين 
زمينــه کمبود نداريم، امــا توزيع عادالنه ای 
وجود ندارد. از سويی به فکر خريد تجهيزات 
بيمارستان هستيم. گروههايی برای رسيدگی 
به حال بيماران بيبضاعت نيز تشکيل خواهيم 
داد. امروزه پزشکان بسيار راحت با ما برخورد 
می کنند و هر خواســته ای که از آنها داشته 

باشيم را به سرعت برآورده می سازند.

برای گسترش مراکز نيز برنامه ريزی 
داريد؟

بله، 43 دانشــگاه علوم پزشکی در سراسر 
ايــران وجود دارد کــه بايد در تمــام آنها 
دفتر مجمع را تاســيس کنيم. در برخی از 
شهرســتان ها نيز بايد دفاتری را تاســيس 

کنيم.

به نظر شما توانسته ايد چند درصد از 
پوشش  تحت  را  کشور  سراسر  خيرين 

قرار دهيد؟
به دليل اينکه 28 سال در اين کشور کار 
کرده ام به جرات ميتوانم بگويم هيچ درصد. 
70 ميليون جمعيت ايران خير هســتند. در 
طرح اکرام، دو دانشــجو يك يتيم را تحت 

پوشش قرار دادند و در همان طرح يك نفر 
2400 يتيم را تحت پوشــش قرار داد. يك 
روز در جشن نيکوکاری پيرزنی با عصا آمد 
و يك بليط اتوبــوس در صندوق انداخت و 

رفت. 
در مقابلش معلمی که ارث پدرش به وی 
رســيده بود اخيرا يك بيمارســتان و مرکز 
فرهنگی به ارزش 30 ميليارد تومان تاسيس 
کرد. در ظاهر پيشرفتمان خوب بوده، اما به 

اعتقاد خودم هنوز کاری انجام نداده ايم.

شــما  آينده  برای  برنامه  بزرگترين 
چيست؟

ســاخت يك شــهرک بزرگ برای درمان 
مــردم. در اين شــهرک پزشــکان ايرانی و 
خارجی متخصص را دور هم جمع خواهيم 

کرد تا بتوانند تمام مردم را معاينه کنند.
آيا مجمع از دولت بايد توقع داشــته 
باشــد و آيا دولت اين توقع را برآورده 

کرده است؟
بله بايد توقع داشــته باشد، اما تا به حال 
اين توقع برآورده نشده است. شايد به دليل 

اينکه کار ما نو و تازه است. البته نامه نگاری 
هايی بــا دولت انجــام داده و آنها نيز قول 
همکاری داده اند. کار تازه اســت و اميدوارم 
کــه دولت نيز بــا حمايت از ما بــه تامين 

سالمت جامعه کمك کند.

چه پيغامی برای همکارانتان در مجمع 
خيرين سالمت کشور داريد؟

به غير از اينکه مســلمان و شيعه هستيم، 
انسان هستيم. انســان نيز برگرفته از انس، 
الفت، مهربانی، دوســتی و صميميت است. 
در احاديــث، قــرآن و ادبيات  مــا توصيه 
شده اســت که به يکديگر کمك کنيد. در 
اســالم ميگويند که اگر خانه ای ساختيد، 
حق نداريد که ديوار خانه را يك ســانت از 
همســايه باالتر ببريد چرا که وی را از حق 

عبور هوا محروم می سازيد.
سعدی نيز می فرمايد:

بنی ادم اعضای يکديگرند
که در آفرينش ز يك گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار 
اکر جامعه را عضو يــك پيکر بدانيم، اگر 
يك جای بدن درد گرفت، جاهای ديگر نيز 
درد خواهــد گرفت. متاســفانه اين ديد در 
جامعه وجود ندارد. توصيه من اين است که 
خودمان را به صــورت يك مجموعه ببينيم 
و نســبت به همه انسان ها مودت و رحمت 

داشته باشيم.
اميرالمومنيــن هم می گويد که انســان 
ها يا در خلقت با ما مســاوی هستند يا در 
اعتقاد. تا زنده هستيم و فرصت داريم بايد 
کار خير انجام دهيــم. دنيا مزرعه آخرت 

است.
اگر اينجا چيزی نکاريم، در آنجا دستمان 
خالــی خواهد بود. بــه همکارانم در مجمع 
هم می گويــم که در کشــورمان هر زمان 
که فراخوان داشــته ايم، مشــاهده کرديم 
که مردم از ما جلوتر هســتند. به همکاران 
توصيــه ميکنم که از اين موهبت و امکانات 

بايد استفاده کنند.
 زمين آماده اســت، شــخم خورده و تنها 
بايد بذر در آن کاشــت. اگر کوتاهی داشته 

باشيم، جوابي برای خدا نخواهيم داشت. 
آخرين آرزويتان چيست؟

بيشــتر در خدمت مردم باشم. آرزو دارم 
که خداونــد موانــع کار را از پيش روی ما 
بردارد تا بتوانيم يــادگاری خوبی برای دنيا 

باقی بگذاريم. 
آدم بايد در عمر 70 ســاله خود کارهايی 
انجام دهد که آثار آن تا هزار سال هم باقی 
بمانــد. آرزو دارم که خداونــد اين موانع و 
مشــکالت را از پيش روي ما بــردارد تا نام 

نيکی از ما برده شود.

اگر اينجا چيزی 
نکاريم، در آنجا 
دستمان خالی 
خواهد بود. به 
همکارانم در مجمع 
هم می گويم که در 
کشورمان هر زمان 
که فراخوان داشته 
ايم، مشاهده کرديم 
که مردم از ما جلوتر 
هستند
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  مجمع خيرين سالمت کشور يك سازمان مردم نهاد ، غير سياسی ، 
غير انتفاعی و غير دولتی می باشد و در موضوع بهداشت و درمان با رعايت 

کامل قوانين و مقررات کشور فعاليت می نمايد .
  اين مجموعه در مرداد ماه ســال 1386 با حکم وزير وقت بهداشت ، 
درمان و آموزش پزشکی بنام جناب آقای سيد رضا نيری با عنوان مشاور وزير 

و رئيس ستاد مجمع خيرين سالمت کشور  شروع به فعاليت نموده است .
  اين سازمان در دی ماه سال 1388 بعنوان يك سازمان مردم نهاد غير 

دولتی به ثبت رسيده است . 
  شناسايی و ساماندهی خيرين سالمت کشور و استفاده صحيح از کمکها 

و مشارکتهای مردمی در حوزه سالمت از اهداف اين سازمان می باشد .
  در حال حاضر مجمع خيرين ســالمت کشــور از طريق 220 واحد 
داير و فعال شامل يك ستاد مرکزی مستقر در تهران ، 53 شعبه در مرکز 
استانها و شهرستانهای دارای دانشگاه يا دانشکده علوم پزشکی و 166 دفتر 

نمايندگی ايفای وظيفه می نمايد .
  در حال حاضر تعداد 70 هزار نفر خير نيکوکار در ســطح کشور اين 

سازمان مردم نهاد را ياری می نمايند . 
  در حال حاضر تعداد 6271  نفر از امناء و معتمدين در قالب شورای 

خيرين ) هيأت امناء( با اين سازمان همکاری می نمايند .
  تاکنون افزون بر 38/2 هزار ميليارد ريال توسط مردم نيکوکار صرف 
عمران و آبادانی مراکز درمانی ، تأمين زمين ، لوازم و تجهيزات پزشــکی و 

غير پزشکی ، آمبوالنس و ... شده است .
  طی ســالهای اخير مردم نيکوکار تعداد 5/5 هــزار قطعه زمين به 
مســاحت 14/5 ميليون متر مربع به ارزش10/4 هزار ميليارد ريال جهت 

احداث و توسعه واحدهای درمانی اهداء کرده اند .
  طی ســالهای اخير مبلغ 22/8 هزار ميليــارد ريال جهت احداث ، 
تعمير  ، توسعه و تکميل تعداد 3956  واحد درمانی با مساحت 4/2 ميليون 

مترمربع هزينه شده است .
  تاکنون بيش از  21 هزار مورد لوازم و تجهيزات پزشــکی به ارزش 

1878 ميليارد ريال به مراکز درمانی اهداء شده است .
  تاکنون افزون بر 293 هزار مورد لوازم و تجهيزات غير پزشــکی به 

ارزش 211 ميليارد ريال به مراکز درمانی اهداء شده است .
  تاکنــون تعداد 31 هزار نفر نيکوکار بــا پرداخت 1231 ميليارد 
ريال به صورت نقدی و ساير کمکها واحدهای درمانی و بيماران را ياری 

نموده اند .

خالصه دستاوردهای مجمع
 خيرين سالمت کشور به زبان آمار

 سال 1391 سال 1392سال 1393جمعتعدادعنوان
و سنوات قبل مقدار

ع 
جم

ی م
دها

واح
اد 

عد
ت

شور
ت ک

الم
 س

ين
--220220واحد جمع کل واحدها                            خير

--11واحد تعداد واحد ستادی                           

--5353واحد تعداد شعبه اصلی                            

--166166واحد تعداد دفتر نمايندگی                         

--6060هزار نفر تعداد خيرين نيکوکار                               

322125932546820812ميليارد ريال  ارزش ريالی کل اقدامات
نی

رما
ی د

دها
واح

ی 
مران

ی ع
 ها

وژه
 پر

ت
ضعي

و

195683370351612682ميليارد ريال  ارزش ريالی پروژه های عمرانی واحدهای درمانی

35806176502313هزار متر مربع مساحت زيربنای عمرانی واحدهای درمانی            

33067117281867واحد  تعداد کل پروژه های عمرانی واحدهای درمانی

تعداد پروژه های عمرانی بر 
حسب نوع عمليات عمرانی

18793713271181واحداحداث
تعمير ، بازسازی ، توسعه و 

1427340401686واحدتکميل

تعداد پروژه های عمرانی 
بر حسب نوع مرکز درمانی 
شامل : ) احداث، تعمير 
، بازسازی ، توسعه و 

تکميل ( 

1912837126واحدبيمارستان 

61617993344واحدخانه بهداشت روستايی 

ساير مراکز درمانی شامل :
) مرکز بهداشتی درمانی ، 

درمانگاه ،کلينيك ، اورژانس ، 
آزمايشگاه ، راديولوژی و ... ( 

24995045981397واحد

ی 
نها

زمي
ت 

العا
اط

يی
هدا

ا

52273562514620قطعه تعداد زمين های اهدايی

1400992039712662هزارمتر مربعمساحت زمين های اهدايی

8950129613166338ميليارد ريال ارزش ريالی زمين های اهدايی
ارزش ريالی تجهيزات پزشکی ، غير پزشکی و ساير خدمات و 

369412666361792ميليارد ريالمشارکتهای مردمی 
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ار
ــ
ــ
ــ
خب
ا

 قائــم مقام دبيــر کل مجمــع خيرين 
سالمت کشور با تشــکر از اقدامات صورت 
گرفته در مجمع خيرين ســالمت دانشگاه 
علوم پزشکی استان سمنان، اظهار داشت: 
مشارکت خيرين سالمت در ساخت مراکز 
آموزشــی، بهداشــتی و درمانی و آموزش 
پزشــکی می تواند باعث حل مشکالت اين 

مراکز شود.
سيد عباس پور هاشمي درديدار با دکتر 
مهــدی شــادنوش رئيس دانشــگاه علوم 
پزشکی اســتان ســمنان،ضمن اعالم اين 
مطلب پيرامــون اولويت های اســتان در 
حوزه بهداشــت و درمان و آموزش پزشکی 

به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.
وی در اين ديدار با اشاره به شکل گيری 
مجمع خيرين سالمت گفت: چندين سال 
از شــکل گيري مجمع خيرين سالمت می 
گذرد و در اين مدت شاهد اقدامات سازنده 
در خصــوص جذب و تشــويق خيرين در 

حوزه سالمت هستيم.
دکتر مهدي شــادنوش رئيس دانشــگاه 
علوم پزشــکي استان ســمنان نيز دراين 
ديدار ضمن تشــکر و تقدير از آقای ســيد 
عباس پور هاشــمي قائم مقــام دبير کل 
مجمع خيرين ســالمت کشور که حامی و 
مشــوق دانشــگاه و خيرين سالمت استان 

هستند، گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان 
سمنان از تمامی خيرين و دوستدارانی که 
در سطح شــهر و استان سمنان تالش های 
خيرخواهانه در بحث ســالمت، بهداشــت 
و درمــان مردم انجام می دهند، اســتقبال 

می نمايد.
از تمامی  دکتر شــادنوش همچنيــن 
خيرين سالمت که زحمات زيادی در راه 
بهبود ســالمتی و درمان مردم کشيدند 
و کمــك حال دولت و دانشــگاه در اين 
امر خطير می باشــند، تقدير و از خداوند 
متعــال برای آنان توفيق روز افزون طلب 

نمود.

بنــا به گزارش روابــط عمومی و اطالع 
رســانی مجمع خيرين ســالمت کشــور 
حضــرت آيــت اهلل العظمی سيســتانی 
مبلــغ يکصد ميليون ريــال  کمك مالي 
جهت تکميل مرکز درمانی و بيمارســتان 
سرطانی بيرجند که با همت واالی مردم 
خراسان جنوبی و خيرين سالمت احداث 
مــی شــود، اختصاص دادند . بر اســاس 
همين گزارش احــداث اين مرکز درمانی 

از ســال 1390 آغاز شــده و بيش از 90 
درصد پيشرفت فيزيکي داشته و به زودی 
شــاهد بهره بــرداری از آن خواهيم بود . 
مديرعامل مجمع خيرين ســالمت استان 
خراســان جنوبــی در اين زمينــه اظهار 
داشت:  با پيگيری دانشگاه علوم پزشکی 
بيرجند تجهيزات ايــن مرکز با همياري 
وزارتخانه بهداشــت تأمين خواهد شــد. 
آقای ســيد محمود حسينی افزود : هديه 

آيت اهلل العظمی سيستانی توسط حجت 
نماينده  الهدی عندليــب  االســالم نجم 
ايشــان در منطقه به ايــن مرکز پرداخت 
شده است . پيش از اين حضرت آيت اهلل 
العظمی مکارم شــيرازی نيز برای تشويق 
و ترغيب خيرين عرصه سالمت و ارتقاي 
سالمت جامعه ، مبلغ يکصد ميليون ريال 
به مجمع خيرين ســالمت کشــور کمك 

کردند. 

قائم مقام مجمع خيرين: 
حل مشکالت سالمت با 
مشارکت خيرين سالمت

 کمک يکصد ميليون ريالي
 آيت اهلل العظمی سيستانی 
جهت تکميل بيمارستان 
سرطانی بيرجند
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نخســتين همايش ملی تجليــل از خيرين 
سالمت کشــور، 14 مهرماه با قرائت پيام علی 
الريجانی، رئيس مجلس شــورای اســالمی و 
با حضور ســيدرضا نيری، دبير مجمع خيرين 
سالمت کشور و مشاور وزير بهداشت، تعدادي 
از مسئوالن محترم وزارت بهداشت، حسينعلی 
شهرياری، رئيس کميسيون بهداشت و درمان 
مجلس شــورای اسالمی، غالمرضا بصيری پور، 
رئيس شورای عالی استان های کشور، جمعی 
از مســئوالن اســتانی و افزون بر 150 نفر از 
نيکــوکاران ايــن عرصه در تاالر ابن ســيناي 

دانشگاه علوم پزشکي مشهد برگزار شد.
در پيــام علی الريجانی، رئيــس قوه مقننه 
کشــور به اين همايش تصريح شــده اســت: 
مشــارکت مردم در امور خداپســندانه و نقش 
آفرينی در عرصه های نوع دوستی و بشردوستانه 
مورد رضايت الهی همواره مورد توجه و عنايت 
خاص ملت بزرگوار ايران بوده است.وی در اين 
پيام آورده اســت: مجمع خيرين سالمت که با 
هدف ارائه خدمات خداپسندانه در عرصه های 
بهداشتی، درمان و پزشکی و با اتکا به کمك و 
مشارکت های مردمی شکل گرفت به واقع ايفاگر 
نقش و رسالت عظيم در رسيدگی به نيازمندان 
و بيماران مستمند بوده و تمامی همت و توان 
خويش را معطوف به التيام، بهبودی و سالمتی 
دردمندان کرده است که تالش اين عزيزان به 
واقع به مثابه جهاد و ايثار در راه خداوند متعال 
اســت.الريجانی در اين پيام تأکيد کرده است: 
حوزه سالمت بعنوان يکی از شاخصه های اصلی 
امر توســعه در کشور نيازمند توجه همگانی و 
بويژه افراد خير و نيکوکار اســت که می توانند 
با بضاعت و توانمندی خويش به ياری مديريت 
امر درمان و بهداشــت در کشور پرداخته و به 

بهبودی و نشاط جامعه کمك کند.
سپس محمد مقدوری، معاون هماهنگی امور 

عمرانی استاندار خراسان رضوی در ابتدای اين 
همايش با اشــاره به کمك ساليانه بيش از 25 
ميليارد تومان توسط خيرين سالمت خراسان 
رضوی عنوان کرد: اين کمك ها در ســه بخش 
تأمين فضای درمانی، کمك به درمان رايگان و 
تشکيل NGO هايی که در عرصه های مختلف 
با بخش درمان و دانشگاه علوم پزشکی همکاری 

دارند، صورت گرفته که مايه مباهات ماست.
در ادامه سيدرضا نيری، دبير مجمع خيرين 
سالمت کشور و مشــاور وزير بهداشت ضمن 
تشکر از کليه خيران و مسئوالن جامعه سالمت 
کشور با بيان اينکه جامعه ای که در آن کار خير 
نباشد، متشتت و متفرق است؛ عنوان کرد: کار 
خير به جامعه انسجام و برکت می دهد و وجود 
خيرين دانه های محکمی است که به هم پيوند 

خورده و جامعه سالمی را می سازد.
وی با اشاره به اينکه مجمع خيرين سالمت 
کشــور نهادی انقالبی و برگرفته از مردم است 
و رويکرد سياســی و انتفاعی ندارد، ادامه داد: 
اين نهاد که اکنون هفت ســال از تأسيس آن 
می گذرد صرفا کارش خدمت رسانی به انسانها 
است؛ بدون اينکه کاری به اعتقاد و افراد مذهب 
داشته باشد و اين را بر خود واجب می دانيم که 
دست افرادی را که دست نيازشان به سوی ما 

دراز است به گرمی بفشاريم.
نيری با بيان اينکه در اکثر کشورها انسانيت 
را سر بريدند و دائما به دنبال کشتار انسان های 
بی گناه هستند، اظهار کرد: اين در حالی است 
که چشــم اميد همه اين مظلومــان به ايران 
اسالمی است، بنابراين تا فرصت هست بايد آن 
را مغتنم شــمرد و سعی کنيم لحظه به لحظه 
تمامی حرکاتمان برای رضای خدا باشد و اگر 
کار خيری هم انجام می دهيم آن را به پيشگاه 

خدا عرضه کرده و با خدا معامله کنيم.
همچنيــن حســينعلی شــهرياری، رئيس 
کميسيون بهداشــت و درمان مجلس شورای 
اســالمی نيز در بخش ديگری از مراسم گفت: 
خيرين سالمت تا پايان ســال 93 سه هزار و 
300 ميليارد تومان به حوزه ســالمت کشــور 
کمــك کرده اند و اين رقم تا پايان ســال 94 

افزايش چشم گيری پيدا خواهد کرد.
پــس از وی حجت االســالم محمدکاظــم 

راشد يزدی، کارشــناس امور دينی خطاب به 
خيرين ســالمت بيان کرد: مسئله شما، يك 
موضوع انسانی اســت زيرا به سالمت انسان ها 
خدمت می کنيد؛ طبــق احاديث در زمان امام 
زمان)عج( نيز تمام منابع مالی دولت اســالمی 
در دو حوزه مصرف می شــود، يکی بهداشت و 
ديگری فرهنگ.همچنين اميرالمومنين)ع( نيز 
در اين زمينه می فرماينــد: العلم علمان، علم 
االديان و علم األبدان...،علم بر دو گونه اســت: 
علم دين و علم بدن.اين کارشناس امور دينی 
در پايــان تصريح کرد: نوع خدمتی که شــما 
بر عهده گرفتيد بســيار حائــز اهميت و حتی 
از خيرين مدرسه ســاز نيز اولی  است، زيرا اگر 
تن سالم نباشد استفاده از امکانات آموزشی نيز 
ممکن نيست. با سرمايه عواطف و احساساتی 
که در مردم ايران وجــود دارد خيلی راحت تر 
می توانيد کار کنيــد، از اين رو بانــوان را نيز 
بيش تر در فعاليت های خود مشــارکت دهيد 
زيرا اين قشــر حدود نيمی از جمعيت جامعه 
را تشکيل می دهند.غالمرضا بصيری پور، عضو 
شورای اسالمی شهر مشــهد و رئيس شورای 
عالی استان های کشور از ديگر سخنرانان حاضر 
در مراســم نيز با اشاره به اينکه چهره سالمت 
مردم مشهد در دانشگاه علوم پزشکی اين شهر 
متجلی است، گفت: در خراسان رضوی به ويژه 
مشهد به برکت وجود بارگاه منور رضوی تعداد 

مؤسسات خيريه و خيرين بسيار باالست.
وی بــا تأکيد بــر انگيزه های قــوی دينی و 
مذهبی خيرين يادآور شــد: ايجــاد و تقويت 
انگيزه در خيرين نيز از جمله وظايف ما در قبال 
اين قشــر است؛ همچنين به خاطر آبرويی که 
خداوند به ما داده است اگر هزار سال هم عمر 
کرده و سجده کنيم نمی توانيم پاسخگوی خدا 
باشيم.بصيری پور در ادامه با بيان اينکه گاهی 
اوقات برای 40 عدد ويلچر يا يك آمبوالنس دو 
سال پيگيری کرده ايم، ابراز کرد: ضروری است 
دولت و مجلس با نگاه ويــژه موانع پيش روی 
خيرين را برطرف سازند.گفتني است در جريان 
اين همايش تمبر يادبود نخستين همايش ملی 
تجليل از خيرين سالمت کشور با حضور جمعی 
از مسئوالن کشــوری، استانی و خيرين حوزه 

سالمت در مشهد رونمايی شد.

 پيام رييس مجلس شورای اسالمی
  به اولين همايش ملی تقدير از 
خيرين سالمت در مشهد مقدس:

 تالش خيرين سالمت
 به مثابه جهاد و ايثار
 در راه خداست
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معاون امور استانهای مجمع خيرين سالمت 
کشور گفت: اين مجمع در 220 نقطه از کشور 
دفتــر دارد و در زمان حاضر 70 هزار نيکوکار 
در بخش سالمت با اين مجمع همکاری دارند. 
اسماعيل غنيان 21 دي ماه در نشست مجمع 
خيرين ســالمت اســتان بوشــهر افزود: اين 
نيکوکاران بخش سالمت تا پايان سال 93، سه 
هزار و 300 ميليارد ريال برای ســاخت مراکز 
درمانی در کشور سرمايه گذاری کرده اند.وی 
با بيان اينکه مجمع خيرين ســالمت کشــور 

از ســال 87 بنا به تاکيــد رهبر معظم انقالب 
طراحی و در سال 88 ثبت رسمی شده است، 
اظهار کــرد: هدف اصلی ايــن مجمع احداث 
مراکز درمانی است اما اين مجمع در خصوص 
خريد تجهيزات برای بيمارستانها، درمانگاهها و 
مراکز بهداشــت نيز فعاليت دارد.غنيان گفت: 
در بحث مددکاری سالمت تا کنون زياد ورود 
نکرده ايم اما در راستای ارائه فعاليت های بهتر 
با دستگاه های مربوط مانند هالل احمر و علوم 
پزشکی تفاهم نامه هايی منعقد شده است.وی 

با اشــاره به اينکه مجمع خيرين سالمت رابط 
ميــان خيرين و نياز های بهداشــت و درمان 
است، افزود: بيشتر طرح های اجرايی از سوی 
اين مجمع از کمك خيرين ساخته شده است.
معاون امور استان های مجمع خيرين سالمت 
کشور ادامه داد: با پی گيری امام جمعه بوشهر 
قرار اســت عمليات اجرايی ســه طرح بزرگ 
درمانی در دهه فجر در اين اســتان آغاز شود.
غنيان گفت: پيش بينی می شود هزينه اجرای 

اين سه طرح بيش از سه ميليارد ريال باشد.

مدير عامل مجمع خيرين سالمت چهارمحال 
و بختياری گفت: هــم اکنون به همت مجمع 
خيرين 20 پروژه در حوزه بهداشت و درمان در 
آستانه بهره برداری است. عباس قادري افزود: 
اين پروژه ها با مجمــوع زير بناي هفت هزارو 
185 متر مربع در شهرســتانهاي اين اســتان 
آماده بهره برداري اســت.وي، مرکز بهداشتي 
و درماني امام حســن مجتبي )ع( و کلينيك 
درمان نابــاروري حضرت ام البنيــن )س( با 
مشارکت حاج قربانعلي رئيسي در شهرکرد با 
زيربناي يك هزار و 270 متر مربع و درمانگاه و 
اورژانس و فوريت هاي پزشکي 115 شادروان 
نادري با مشــارکت خانواده اين مرحوم در زير 
بنــاي 180 متر مربع از جمله ايــن پروژه ها 
اعــالم کرد.قادري، مرکز بهداشــتي درماني و 
آزمايگاه تشــخيص طبي با مشارکت سفارت 
ژاپن، کلينيك بيمــاران خاص و صعب العالج 
شاهزاده خســروي با مشارکت موسسه خيريه 

شــجاعي را از جمله پروژه هــاي اين مجمع 
در شهرســتان لردگان عنــوان کرد.وي گفت: 
همچنين با مشارکت بنياد نيکو کاري مفيد 10 
پروژه عمراني خانه بهداشت هاي شادروان حاج 
قربان عبدي در اميد آباد سراب ، شادروان حاج 
احمد طالچيان در گردو عليا ، شــادروان منور 
روحي در روستاي ديمه، شادروان سيد يعقوب 
حسيني در مصطفي آباد، شادروان حاج حسين 
ســعيد طهراني در حسن هندو، شادروان علي 
اکبر شمس الهدايي در آزادگان، شادروان دکتر 
سيد امير مير باقري در ده صحرا، شادروان دکتر 
سيد امير ميرباقري روستاي در قلعه درويش، 
شــادوران حاج حبيــب اهلل مفيد روســتاي 
درکرف و شــادروان حاج احمد طالچيان شاه 
نجف در شــاه نجف هر کدام با زيربناي 130 
متر مربع زيربنا آماده بهره برداري اســت.مدير 
عامل مجمع خيرين ســالمت اســتان اظهار 
داشت: پايگاه اورژانس 115 شادروانان رئيسي 

و احمديان با مشارکت وراث اين عزيزان با زير 
بناي 200 متر مربع و پايگاه اورژانس و فوريت 
هاي پزشکي 115 شهداي فتاحي با مشارکت 
خانواده شــهداي فتاحي با زيربناي 125 متر 
مربع از پروژه هاي ديگر مجمع است که آماده 
بهره برداري است.قادري تصريح کرد: کلينيك 
بيماران خاص و صعب العالج حضرت امام رضا 
)ع( با مشــارکت قرار گاه سازندگي قرب کوثر 
با زيربناي 850 متر مربع و مرکز بهداشــتي و 
درماني شــادروانان لطفــي و ربيعي فردانبه با 
زيربناي 550 متر مربع با مشارکت خانواده هاي 
اين شــادروانان و پايگاه اورژانس و فوريت هاي 
پزشکي 115 شادروان سلمان براتي با مشارکت 
حاج عبدالرضا توکلي با زيربناي 180 متر مربع 
در چالشــتر و خانه بهداشت شهدا با زيربناي 
130 متر مربع با مشارکت حاج منصور نوروزي 
در قلعه تك به زودي افتتاح و مورد بهره برداري 

مردم قرار مي گيرد.

70هزار نيکوکار با مجمع 
خيرين ســالمت کشور 
همکاری می کنند

عباس قادری:۲0 پروژه
 مجمع خيرين سالمت 
چهارمحال و بختياری در 
آستانه بهره برداری است
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ديدار هيات مديره مجمع خيرين سالمت 
استان تهران با وزير محترم بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی در تاريــخ 94/8/13 در 

محل دفتر اين وزارتخانه برگزار گرديد.
جنــاب آقاي دکتر هاشــمي وزير محترم 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی طي 
ســخناني در جمــع هيات مديــره خيرين 
سالمت استان تهران ضمن عرض خيرمقدم 
و آرزوي طول عمر بــراي حاج آقای نيری 
و موفقيت براي همکارانشــان گفتند: بدون 
ترديد  بعد از کمك خداوند اين دستان خود 
مردم اســت که به کمك هم  نوعانشان می 
آيد.خوشبختانه با تاســيس مجمع خيرين 
ســالمت کشــور از ســال 86 که با سرعت 
خوبی انجام پذيرفت تا کنون 220 شــعبه 
در سراسر کشــور تاسيس شده و ما هم در 
اين راه انجام وظيفه نموديم و از اين مجمع 
حمايــت کرده ايــم و در آينده هم حمايت 

خواهيم نمود.
وزير بهداشــت افزود: از آقای دکتر ايازی 
هــم خواهــش کرديم که در ايــن راه خير 
ظرفيتهای جديد و خوبی را در سراسر کشور 
به وجود بياورند تا همگی در يك مسير برای 
بهبود وضعيت سالمت کشور قدم بگذاريم.
خوشبختانه گزارشاتی که از استانها می آيد 
بســيار خوب اســت و نگاه مردم نسبت به 
سالمت بسيار متفاوت شده و توجه بيشتری 
می شود و حفظ اين نگاه بسيار مهم است تا 
بهره برداری بهتر و درســتی از اين وضعيت 

بشود.
دکتــر هاشــمي ضمن اشــاره بــه برخی 
نارضايتيهای مــردم تهران از عملکرد وزارت 
بهداشــت، در توضيح علل آن گفت: يکی از 
داليل اين بوده که ما در اين سالها نتوانستيم 
تختهای بيمارســتانهای استان تهران را زياد 
کنيم يا بازسازی انجام دهيم و ضريب اشغال 
تخت های بيمارستانها باالی 100 درصد می 
باشد و بايد برای بهبود اين وضعيت قدمهای 
اساسی برداريم. خوشبختانه با تصميم دولت 
در شهرســتان قرچك قرار است بيمارستانی 
ساخته شــود.در رباط کريم بيمارستانی در 
حال ســاخت است که تا پايان امسال افتتاح 

می شود. سه شهرستان رباط کريم، بهارستان 
و پرديس 1.5ميليون جمعيت دارند که 150 
تخت يك ســوم نيازشــان هم نيســت.يك 
بيمارستان خصوصی نيمه کاره در پرند هست 
که می شــود با کمك خيرين و ديگر ارگانها 
آن را تکميل و مورد بهره برداری قرار داد.در 
مالرد يك بيمارســتان 200 تخته در دست 
احداث اســت. در شــهر قدس هم به همين 
شــکل می باشد. در اسالمشــهر بيمارستان 
400 تخته در دست احداث است که با اتمام 
اين پروژه ها تا حدی نيازهای حوزه سالمت 

استان تهران برآورده می شود.
وزير بهداشــت ســپس ضمــن انتقاد از 
عملکرد ســازمان تامين اجتماعي در حوزه 
بهداشت و درمان و ضرورت افزايش همکاري 
شهردار تهران براي تامين زمين هاي مورد 
نياز براي ســاخت بيمارستان در پايتخت به 
ضرورت همــکاري مجمع خيريــن در اين 
زمينه ها پرداخت و گفــت: مجمع خيرين 
مــی تواند در حوزه هــای اجرايی، پيگيری 
مطالبات از دســتگاه ها، برگزاری جلسه با 
شــهرداری،تامين اجتماعی،اوقاف و ســاير 
ارگانهای مربوطه ، گرفتن زمين ، بازديد از 
بيمارستانها و ديدن مشکالت کارکنان آنها 
و تصميم گيری در اين مورد ما را در اين راه 

خيلی کمك کند.
وي تاســيس نقاهتــگاه را يکــي ديگر از 
زمينــه هاي همــکاري خيرين دانســت و 
اظهار داشــت: بســياری از بيماران بعد از 
جراحــی ديگر نياز به تجهيــزات وامکانات 
خاص و  حضــور در بيمارســتان ندارند و 
می توان آنهــا را به نقاهتــگاه منتقل کرد 
تــا کامال بهبــود يابند . مــا در اين زمينه 
خيلــی کمبود داريم و خيريــن می توانند 
ما را کمــك کنند . زمينــه ديگر همکاري 
ساخت همراه سرا اســت که آقای قاليباف 
قول ساخت آن را دادند. مجمع خيرين می 
تواند پيگير اين موضوع هم باشد. در زمينه 
کمك در مــورد بيماری هــای خاص مثل 
MS، ســرطان، EB که باعث قطع اعضای 
بدن می شود ويا بخش توانبخشی معلولين 
 هم نيازمند همکاري مجمع خيرين هستيم.

دکتر هاشــمي افزود: برای هر 12500 نفر 
ما نياز به يك پايــگاه جامع خدمات داريم 
کــه هزينه ســاخت آن 500ميليون تومان 
اســت و به ازای هــر 45000 نفريك مرکز 
جامع خدمات ســالمت نياز می باشــد که 
هزينه ساخت آن 2ميليارد تومان است. اين 
دو موضوع و نيازهای بيمارستاني می تواند 
حوزه هاي بسيار خوبی برای کمك خيرين 
باشد. در هر صورت هر کس زمينی وقف کند 
يا در ســاخت آن به ما کمك کند آن بخش 
 را با نام خود ايشــان اسم گذاری می کنيم.
وزيــر بهداشــت تاکيد کرد: يکــی ديگر از 
کمکهايی کــه خيرين در زمينه ســالمت 
می توانند انجام بدهند تشــويق پزشــکان 
و پرســتاران به کارخير اســت، کار ساخت 
انســانها و آموزش آنها بســيار با ارزشــتر 
و ماندگارتر اســت  و مجمــع خيرين می 
توانــد اين کار فرهنگی را انجــام دهد، اگر 
مــا از همين حاال دانشــجويان را با محبت 
کردن و کمــك به هم نوع تشــويق کنيم 
 در آينــده کارهای بزرگی انجام می شــود.

وي در پايان به چند طرح ابتکاري در زمينه 
بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: می توان 
در ماشــينهای ايســوزو که قيمت آن 180 
ميليون تومان می باشــد دو دستگاه يونيت 
دندان پزشکی قرار داد و در مناطق محروم 
به مردم خدمت رسانی کرد، خوشبختانه ما 
آنقدر پزشك و دندانپزشك عالقه مند در اين 
حوزه داريم که اين به يك طرح بسيار موفق 
مبدل خواهد شد. دراتوبان امام علی)ع( هم 
يك خوابگاه فرسوده داريم که هيچ امکانات 
رفاهی نــدارد و با فروش آن می توانيم پول 
خوبی به دست آوريم و با گرفتن يك قطعه 
زمين از ســپاه در انتهای اتوبان بابايی می 
 توانيم يك خوابگاه بزرگ و مجهز بســازيم.

در ادامه ايشــان از طراحی يك سامانه خبر 
دادند که به زودی در اختيار عموم قرار می 
گيــرد و در آن تمام مشــکالت و نيازهای 
بيمارســتانها مشخص شده و خير می تواند 
با ديدن اين مشکالت خودش تصميم بگيرد 
در چه زمينه ای به بيمارســتان مورد نظر 

کمك کند. 

ديدار اعضای هيات 
مديره مجمع خيرين 
سالمت استان 
تهران با وزير محترم 
بهداشت،درمان و 
آموزش پزشکی 

13 گاهنامه داخلی مجمع خیرین سالمت کشور . شماره اول . بهمن ماه 1394 



ار
ــ
ــ
ــ
خب
ا

معاون مشــارکت های مردمی مجمع خيرين 
ســالمت کشور از ثبت ســنت حسنه خيری و 
فرهنگ خير در عرصه سالمت در فهرست ميراث 

فرهنگی ناملموس کشور خبر داد . 
سيدمحمد طباطبايی اظهار داشت: در اجرای 
ماده 12 کنوانســيون بين المللی حفظ ميراث 
فرهنگی ناملمــوس ، قانون الحــاق جمهوری 
اسالمی ايران به کنوانسيون مذکور مصوب سال 
1384 مجلس شورای اسالمی و آيين نامه اجرايی 
آن و ماده 3 قانون اساســنامه ســازمان ميراث 
فرهنگی کشــور مصوب 1367 مجلس شورای 
 اســالمی ، موضوع ميراث فرهنگــی ناملموس

»سنت خيری و فرهنگ خير در عرصه سالمت« 

با گســتره موضوع فرهنگی ناملموس ملی و به 
شــماره ملی 111 در تاريخ سيزدهم مهر سال 
جاری در فهرست ميراث فرهنگی ناملموس ثبت 
گرديد.وی افزود: از ســند ثبت ميراث فرهنگی 
در اولين همايش ملی تجليل از خيرين سالمت 
کشور توسط دبيرکل مجمع خيرين سالمت، وزير 
بهداشت و با حضور جمع کثيری از خيرين عرصه 
سالمت رونمايی شد.طباطبايی اظهار اميدواري 
کرد با ثبت الگوها و آموزههای اصيل مانند سنت 
حســنه خيری که در ايران اســالمی با الهام از 
فرهنگ ايرانی - اسالمی صورت می گيرد ، بيش 
از پيش فرهنگ خير گسترش يابد.وی همچنين 
با بيان اين مطلب که ثبت الگوها و سنتهای اصيل 

موجب می شود مشارکت خيرين در فضای بين 
المللی گسترش يابد، خاطرنشان کرد: با ثبت اين 
ميراث فرهنگی ناملموس در فضای بين المللی ، 
سنت خير در عرصه ســالمت از منظر ايران در 
ســاير جوامع تبليغ و ترويج شده و زمينه بسيار 
خوبی برای تعامل بيشتر ميان کشورها ايجاد می 
شود.معاون مشارکت های مردمی مجمع خيرين 
سالمت کشور در پايان افزود اين مجمع با رويکرد 
حفظ و نشــر انديشه های ناب و اثرگذار مردمی 
در حوزه ســالمت و درمان به دنبال اين راهبرد 
است تا ضمن مستندســازی الگوها و سنتهای 
انساندوستانه ، بسترهای نهادينه سازی فرهنگ 

خير را گسترش دهد. 

ثبت »سنت خّيری و 
فرهنگ خير« در عرصه 
سالمت

در راســتای تقدير از خيرين سالمت سومين 
همايش تجليــل از خيرين ســالمت و حاميان 
دانشگاه علوم پزشکی تهران ششم دي ماه با حضور 
وزير بهداشت، رئيس دانشگاه علوم پزشکی، رئيس 
مجمع خيرين سالمت کشور و جمعی از خيرين 
و فعاالن اين حوزه در سالن آمفی تئاتر دانشگاه 
علوم پزشکی تهران برگزار شد.محمد بيگلر، معاون 
توسعه و برنامه ريزی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
در ابتدای اين همايش با تاکيد بر اينکه هم اکنون 
400 خير با دانشگاه علوم پزشکی همکاری دارند، 
گفت: سال 91 با کمك چهار ميليارد و دويست 
ميليون تومانی خيرين، برگزاری چنين همايشی 
در ذهن مان جرقه زد. در سال 92 کمك خيرين 
به 9 ميليارد و 300 ميليون تومان و در سال 93، 
اين رقم بالغ بر 32 ميليارد تومان بود که شــاهد 
جهش چهاربرابری آن بــوده ايم. هم اکنون نيز 

که 9 ماه از سال گذشته اســت، برآوردمان اين 
است که کمك خيرين از مرز 32 ميليارد گذشته 
باشد و تا پايان سال اين رقم به 40 ميليارد برسد.

ســيدرضا نيری، رئيس مجمع خيرين سالمت 
کشــور نيز در بخش ديگــری از اين همايش با 
تاکيد بر اينکه هم اکنون با کمبود 80 هزار تخت 
بيمارستانی در کشــور مواجه هستيم، بر حضور 
خيرين برای رفع مشــکالت نظام سالمت تاکيد 
کرد و گفت: در همين تهران، شهرستانی با 800 
هــزار نفر جمعيت وجود دارد که فاقد يك تخت 
بيمارستانی است. نيری با بيان اينکه خيرين در 
کنار امور عمرانی بايد به حوزه پيشگيری نيز ورود 
پيدا کنند، ادامه داد: 220 شعبه خيرين سالمت 
تا پايان ســال گذشته در کشور ايجاد شده است 
که براساس برآورد صورت گرفته تاکنون بيش از 
چهار هزار ميليارد تومان از سوی خيرين به حوزه 

سالمت کمك و 600 مرکز درمانی ساخته شده 
است.سيدحسن هاشمی، وزير بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی نيز در اين همايش طی سخنانی 
کوتاه، عنوان کرد:دانشــگاه تهران همانگونه که 
در حوزه علمی نمادی کشــوری است در بخش 
خيرين نيز بســياری از نيکوکاران در اين محل 
سرمايه گذاری کرده اند و به عنوان صدقه جاری 
اقدام آن ها باقی خواهند ماند.در پايان اين برنامه 
نيز با حضور وزير بهداشــت از ثريا سيداحمدی، 
بتول داوودی، خانواده گرامی، ابوالقاسم سياری، 
مسعود ذکائی، مرسم مرعشی، اکبر صالحی نادر، 
فرامرز پايدار، ليال کرمی، غالمرضا محمدی، رقيه 
روحــی، فاطمه تاجيك، محمــد اکبری، عباس 
شفيعی، سعيدی کيا، سيدنصرالدين موسوی نژاد 
و جمع ديگری از خيرين فعال در حوزه سالمت 

تقدير شد.

برگزاری سومين همايش 
تجليل از خيرين سالمت در 
دانشگاه علوم پزشکی تهران
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در جريــان برگــزاري اوليــن همايش 
ملــي تجليل از خيرين ســالمت، از تمبر 
 يادبود مجمع خيرين ســالمت کشور در 
مشــهد مقدس با حضور حــاج آقا نيری 
مشــاور وزير و مديــر کل مجمع خيرين 
ســالمت، قائم مقــام وزير بهداشــت در 
امور مشــارکت های مردمی، سازمان های 

مردم نهاد و خيرين حوزه ســالمت، دکتر 
شــهرياری رييس کميســيون بهداشت و 
درمان مجلس شــورای اســالمی، و مدير 
کل پست استان خراسان رضوی و جمعی 
ديگر از مسئوالن اين استان رونمايی شد. 
تمبر يادبود مجمع خيرين ســالمت به 
همت اداره کل پســت جمهوری اسالمی 

ايران طراحی شده و قرار است در مکاتبات 
اين مجمع مورد اســتفاده قرار گيرد. اين 
تمبر يادبود توسط قائم مقام وزير بهداشت 
در امور مشارکت های اجتماعی ممهور به 
مهر پست شد و مسئوالن حاضر در جلسه 
بر حاشــيه آن مطالبی را به رســم يادبود 

نگاشتند. 

رونمايی از تمبر
 يادبود مجمع خيرين 
سالمت کشور 

معاون درمانی وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی گفت: به بيش از 80 هزار 
تخت بيمارســتانی در کشور نياز داريم که 
براســاس توان دولت به ازای ايجاد دو هزار 
تخت در هر ســال 40 سال زمان برای رفع 
اين کمبود نيــاز اســت.دکتر آقاجانی در 
افتتاح بخش پيوند مغز استخوان  مراســم 
بيمارســتان کودکان مفيــد افزود: در حال 
حاضــر تخت هــای تحت نظــارت وزارت 
بهداشــت حــدود 80 هزار تخت اســت، 
درحاليکه نياز کشــور حدود 150 تا 160 
هزار تخت بيمارستانی است.آقاجانی تاکيد 
کــرد: توان دولــت برای هر ســال در اين 
خصوص در حد فراهم آوردن حدود دوهزار 

تخت بيمارستانی بيشــتر نيست و اگر 40 
ســال زمان صرف شــود نياز اين حوزه تا 
حدی رفع می شود، بنابراين شرايط کنونی 
در شــان مردم نيســت و انتظــار می رود 
خيرين در اين بخش همراهی بيشــتری با 
حوزه سالمت داشته باشند.وی با بيان اينکه 
بيمارســتان مفيد بيمارســتانی با قدمتی 
چندين ساله اســت افزود: اين بيمارستان 
يکی از مراکز ارجاع بيمار از کشــور و ديگر 
کشــورهای منطقه اســت و افتتاح بخش 
پيوند اســتخوان با شــش طرح در فضای 
400 متر مربع می توانــد اقدامی موثر در 
رفع نيازهای اين حوزه باشد.آقاجانی ادامه 
داد: پيش بينی می شود 40 بيمار پيوندی 

در سال در اين بخش درمان شوند و آرامش 
به خانواده های اين عزيزان بازگردد.معاون 
درمانی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی گفت: نقش خيرين در اين حوزه 
بســيار پررنگ اســت و اگر کمك خيرين 
نبود، شــاهد افتتاح اين بخش نيز نبوديم.
سياری گفت: به عنوان متخصصان کودکان 
به خيرين ســالمت قول مــی دهيم آنچه 
در علــم و توان داريــم در خدمت بهترين 
مخلوقان خداوند که کودکان هســتند بکار 
بنديــم. خيرين اتصال دهنــده بيماران به 
بخش پايانی درمان هستند و اگر کمك اين 
قشر نباشد بيمارســتان مفيد به تنهايی از 

پس نيازهای مالی بيماران برنخواهد آمد.

درخواست دولت از 
خيرين برای ايجاد 80 هزار 
تخت بيمارستانی در کشور 

ار
ــ
ــ
ــ
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ا
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A عائم بیماری آنفوالنزاي نوع
ويروس اين بيماری عمدتا به طور مستقيم ازراه 
قطرات و ترشحات دستگاه تنفسی بيماران در اثر 
سرفه و عطسه  يا ازطريق تماس انتقال می يابد . 
اين ويروس از يك روز قبل از شــروع بيماری تا 7 
روز بعد از شروع آن در دستگاه تنفسی فوقانی افراد 
مبتال وجــود دارد. آنفوالنزای خوکی همانند ديگر 

انواع سرماخوردگی است .
عالئــم آن نيزهمانند ديگر ســرماخوردگی ها، 
همراه با اختالالت تنفسی، ســرفه، اشك ريزش، 
سردرد، گلودرد، کوفتگی عضالنی، درد مفاصل، تب 
و لرز و گاهی تهوع و اسهال وبه هم خوردن تعادل 
بدن است. عالئم بيماری پس از ورود ويروس عامل 
بيماری به بدن شــخص مبتــال و بعد از يك دوره 
نهفتگی 2 تا 4 روزه قابل مشاهده و تشخيص است.

فهرست عائم و نشانه ها: 
1- عالئم در بزرگســاالن : اگر شــما دچار نوع 
خفيف آنفوالنزا شــديد، عالئم آن نيز ممکن است 
شبيه به ســرماخوردگی ساده باشدT ولی معموالً 
عالئم اين بيماری شــديد بوده و شامل موارد زير 

است:
 تب : معموالً باالی 38 درجه بوده ودر عرض 
24 ساعت ايجاد شده و برای 3 روز باقی می ماند .

 سر درد : معموالً در تمام نواحی سر و گاهی 
فقط در جلوی سر احساس می شود.

 بدن درد : تمام قسمتهای بدن خصوصاً پاها 
و کمر دردناک هستند.

 گلودرد : که حدود4  تا 3 روز ممکن اســت 
طول بکشد .

 آبريزش بينی: که گاهــی تا يك هفته به 
طول می انجامد.

ساير عالئم اين بيماري عبارتند از سرفه خشك ، 
بی اشتهائی، لرز، خستگی، قرمزی و التهاب مخاط 

گلو و بينی .
بيشــتر بيماران در عرض يك تا دو هفته پس از 
ابتال به آنفوالنزا بهبــود پيدا می کنند ولی برخی 
) خصوصاً افراد ســالمند ( ممکن است برای مدت 
طوالنی احساس خســتگی را حتی پس از اينکه 

ساير عالئم رفع شد، در بدن داشته باشند .
2- عالئم خاص در کودکان : در کودکان ميزان 

آگاهی و توصيه های بهداشتی-درمانی

چگونه از آنفوالنزاي نوع A يا H1N1 در امان بمانيم
آنفوالنزای نوع A يا آنفوالنزای خوکی که آنفوالنزای H1N1 نيزناميده می شود)NوH مخفف دوواژه “نورامينيداز” و”هماگلوتينين” هستندکه نام دو 
ترکيب غشاء سلولی ويروس می باشند(، يک بيماری است که دراصل خوک ها به آن مبتال شده، ولی بدليل تشابه ساختار بدن انسان با خوک، انسان 
ها نيز به آن دچار می شوند.در وهله اول با شنيدن چنين نامی تصور می رفت که اين بيماری منحصربه خوک ها است و لذا کشورهای مسلمان که از 
گوشت خوک استفاده نمی کنند و فاقد خوکداری هستند ، در معرض آسيبهای اين بيماری نيستند . اما بعد از مدتی تحقيق پزشکان دريافتند که 
آنفوالنزای خوکی تنها مربوط به حيوان خوک نبوده و هر انسانی در هر جای دنيا نيزممکن است به اين بيماری مبتال شود. دراصل مرکز اين بيماری در 

مکزيک بوده است.اما در حال حاضر اين بيماری در 137 کشور جهان از جمله 7 کشور همسايه ايران و خود ايران نيز گزارش شده است. 

تب باالتر از بزرگساالن است و معموالً بين 39.4 
تا 40.5 درجه می باشــد. البته در کودکان قبل 
از مدرســه و نوزادان به علت اينکه عالئم آنفوالنزا 
بسيار شبيه به ساير ويروسهائی است که درگيری 
تنفسی ايجاد می کنند، تشخيص دقيق بيماري 
مشــکل اســت ولی در هر صورت بايد سريعاً به 

پزشك مراجعه کرد.
چه موقع باید به پزشک مراجعه کرد

به علت اينکه اين بيمــاری عوارض خطرناکي 
دارد و عالئم آن نيز شــديد است، تقريباً هميشه 
بايــد برای درمــان آن به پزشــك مراجعه کرد، 
مخصوصــاً در ســنين پائين که عالئــم بيماری 

شديدتر می باشد و بيمار نيز ضعيف تر است.
تشخیص

تشخيص بيماری عمدتاً کلنيکی است و پزشك 
با توجه به همه گيری آنفوالنزا در جامعه و عالئم 
بيمار خود، اين تشــخيص را مطرح می کند ولی 
چون افتــراق عفونت ويروس آنفوالنزا از ســاير 
ويروســهای درگير کننده سيستم تنفس مشکل 
اســت، گاهی می توان از روشهای آزمايشگاهی 
برای تشــخيص بيماری اســتفاده کرد. مثاًل در 
آزمايشــگاههای مجهز می توان از کشت ويروس 
برای بررسي نمونه ترشــحات بينی و حلق و در 

جهت تشخيص نوع ويروس استفاده کرد.
عوارض

يکی از عوارض شايع آنفوالنزا سينه پهلو می باشد 
که عامل اين سينه پهلو يا خود ويروس آنفوالنزا يا 
يك باکتری است که از ضعيف شدن سيستم ايمنی 
توسط ويروس آنفوالنزا سوءاستفاده کرده، وارد ريه 
شده و باعث عفونت باکتريائی ريه گشته است. در 

موارد زير بايد به سينه پهلو شك کرد:
 بيمار دچار تنفس ســخت و مشکل شده 

است.
 بيمار دچار درد ســينه در نتيجه ســرفه 

بشود.
 همراه با سرفه، خلط زرد و يا سبز رنگ يا 

خلط خونی وجود داشته باشد.
از ديگــر عــوارض آنفوالنــزا می تــوان به 
سينوزيت، عفونت گوش ميانی و التهاب مجاری 
هوائی )برونشــيت( و التهاب بافت ميانی مغز 

)آنسفاليت(اشاره کرد.
چند توصیه مفیــد برای جلوگیری از ابتا 

به آنفوالنزا 
مکرر دســتان خود را بشوئيد: شايع ترين علت 
ابتال به آنفوالنزا لمس چشــم، دهــان و بينی با 
دستان آلوده به ويروس می باشد، پس دستهای 
خود را تميز نگه داريد و آنها را از صورت خود دور 
نگه داريد.از فردی که به آنفوالنزا مبتال شده فاصله 
بگيريد و اگر خود بيمار شــديد، به ديگران زياد 
نزديك نشويد. کســی که به آنفوالنزا مبتال شده 
بهتر است در خانه بماند و با حضور خود در مدرسه 

يا محل کار ديگران را بيمار نکند. 
فرد بيمار هنگام عطســه و ســرفه بايد جلوی 
دهان خود را با دســتمال کاغذی بگيرد تا قطره 

های آلوده به ويروس در فضا پخش نشوند.  
به ياد داشــته باشيد که فرد بيمار تا 7 روز می 
تواند باعث پخش ويروس در فضا شود پس توصيه 
های باال را بايد تا يك هفته رعايت کرد تا احتمال 

ابتالی ديگران به آنفوالنزا کاهش يابد.
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در  ســالمت  خيرين 
استان ها و شهرستان ها

گلستان
تکميــل دهها مرکز 
درمانی به همت مجمع 

خيرين
آقــای اســماعيل غنيان 
معــاون هماهنگــی امــور 
خيرين  مجمع  اســتانهای 
سالمت کشــور، در سفری 
سه روزه به استان گلستان 
در آبــان ماه ســال جاری 
ضمن بازديــد از طرحهای 
در حال ســاخت و تکميل 
شده شهرســتانهای کالله ، 
آق قل   ترکمن ، علی آباد ، 
گميشان ، کردکوی و گرگان 
از نزديك مسائل و مشکالت 

موجود را بررسی کرد.
به گفته وی بيمارســتان 
حضرت رســول اکرم )ص( 
در شهرســتان کالله حدود 
دو دهه قبل احداث و بخشی 
از آن به بهره رســيده و قرار 
است به همت مجمع خيرين 
ســالمت و دانشــگاه علوم 
پزشکی گرگان، قسمت های 
باقی مانــده آن نيز تکميل 
شده و به بهره برداری برسد .
غنيــان افــزود : مرکــز 
روستايی  درمانی  بهداشتی 
گرگاندوز بــا زيربنای 480 
مترمربــع در حــال احداث 
با پيشــرفت 25  اســت و 
حمايت  نيازمند  درصــدی 
خيرين و دانشگاه می باشد. 
ســالمت  خيرين  مجمــع 
شهرســتان آق قــال هــم 
احداث کلينيك تخصصی و 
فوق تخصصی را در دستور 
کار قــرار داده کــه بخش 
بهره  آمــاده  آن  همودياليز 

برداری می باشد .

خراسان جنوبی
بــاب   2 احــداث 
و خانه  اورژانس  پايگاه 
بهداشت روستاي علي 
آباد در خراسان جنوبی 

به همت خيرين
برای  تهرانــی  خير  دو 
اورژانس  پايگاه  ساخت 2 
در استان خراسان جنوبی 
کردند.  آمادگــی  اعــالم 
عامل  مديــر  حســينی 
ســالمت  خيرين  مجمع 
ضمن  جنوبي  خراســان 
اعــالم اين خبــر گفت : 
پايگاه   3 تعــداد  تاکنون 
توســط خيرين  اورژانس 
در سطح اســتان ساخته 
شده و يك پايگاه اورژانس 
نيــز بــا کمــك اعضای 
گــروه هميــاران مجمع 
استان  ســالمت  خيرين 
بيرجند  شــهر  در سطح 
در حال احداث می باشد 
. همچنين با حضور حاج 
آقای نيری مشاور محترم 
وزير بهداشت و دبير کل 
ســالمت  خيرين  مجمع 
کشور ، آقای دکتر قائمی 
رياســت محترم دانشگاه 
علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشتی درمانی بيرجند 
روستای  بهداشــت  خانه 
علــی آبــاد سربيشــه با 
مســاحت 100 مترمربع 
افتتاح گرديــد. اين خانه 
به همت خير  بهداشــت 
نيــك انديــش جنــاب 
فالحی  اکبر  علــی  آقای 
مديرعامــل گروه صنعتی 
اندازي شــده  فالحی راه 

است. 

کازرون  
خدمات خيرين سالمت 

در روستاهای کازرون
مناطــق  ســاکنان 
محروم اســتان فارس در 
بخــش روســتای  باال ده 
رايگان  خدمــات  کازرون 
چشــم  و  دندانپزشــکی 
کردند.  دريافت  پزشــکی 
رامجردی  اکبر  علی  دکتر 
مدير عامل مجمع خيرين 
تاميــن  ســالمت فارس 
بيان داشــت: اين گروه با 
حضــور در مناطق محروم 
روســتايی و عشــايری و 
شناسايی بيماران ، به آنان 
خدمات  چشم پزشکی و 
دندانپزشــکی رايگان ارائه 
گروه  دبيــر  دهنــد.  می 
سالمت  نورآوران  پزشکی 
فارس نيز گفت: هم اينك 
گــروه نورآوران ســالمت 
اردو در  برپايــی  با  فارس 
کازرون   ده  بــاال  بخــش 
چشــم  خدمات  جهــت 
دندانپزشکی  و  پزشــکی 
رايــگان به روســتاييان ، 
پوشــش  زير  مددجويان 
کميته امداد و بهزيســتی 
، دانش آمــوزان ابتدايی و 
افراد بــی بضاعت در حال 

برنامه ريزی است .

تبریز
نشست اعضای مجمع 
خيرين سالمت استان با 

امام جمعه تبريز
آيت اهلل مجتهد شبستری 
نماينده ولی فقيه در اســتان 
آذربايجان شرقي، در نشست 
اعضای مجمع خيرين سالمت 
اســتان، خدمــت بــه مردم 
خصوصا در حوزه ســالمت را 
از خدمات حياتی دانســت و 
خواســتار همت مضاعف در 
ايــن عرصه شــد.امام جمعه 
تبريز ، مجمع خيرين سالمت 
را به دليل ارتباط مستقيم با 
ســالمت افراد جامعه ، مهم 
ترين مجمع دانست و ضمن 
قدردانی از تــالش های اين 
مجمع ، برای جلب مشارکت 
بيشتر، در نظر گرفتن صندوق 
، مرکز و شماره حساب ويژه 
بــرای خيريــن ســالمت را 
ضروری شمرد.حجت االسالم 
مشهوری رئيس هيات مديره 
مجمع خيرين سالمت استان 
از فعاليت  هم ضمن گزارش 
اين مجمع، ساخت بيمارستان 
فوق تخصصی کودکان با 30 
فيزيکی  پيشــرفت  درصــد 
توســط خير تبريــزی آقاي 
مردانــی آذر ، اهدای چندين 
دســتگاه دياليز و آمبوالنس 
، احــداث کلينيــك ، خانه 
بهداشــت و مرکز بهداشتی 
درمانــی و تعهــد 6 ميليارد 
تومانی خيران آذربايجانی در 
همايش شــهريور ماه امسال 
تهــران را از ايــن فعاليت ها 

عنوان کرد.
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کردستان
پيشرفت 70 درصدی 
پروژه های ساخت مراکز 
بهداشتی به همت خير 

نيکوکار 
پيشــرفت فيزيکی پروژه 
های ساخت مراکز بهداشتی 
درمانی روســتاهای ابراهيم 
آبــاد ديواندره و خامســان 
کاميــاران به همــت خير 
تهرانی به  70 درصد رسيد.

مدير عامل مجمع خيرين 
کردستان  اســتان  سالمت 
گفــت : زيربنــای هريك از 
اين مراکز بهداشتی درمانی ، 
640 مترمربع است که کليه 
هزينه های اجرايی آن توسط 
مهنــدس داود مهرعليــان 
نيکــوکار تهرانی تامين می 
مســيمر  علی  گردد.مهدی 
افزود : اين مراکز شــامل دو 
بخش بهداشــتی درمانی و 
محل اســکان کارکنان می 
باشد و پيش بينی می گردد 
در صــورت مســاعد بودن 
های  پروژه  جوی،  شــرايط 
مذکور در دهه مبارک فجر 
امسال خاتمه يافته و جهت 
خدمت رسانی تحويل شبکه 
های ذيربط داده شــود.وی 
تصريح کرد : براساس برآورد 
انجــام گرفتــه، کل هزينه 
اجرای پروژه های مذکور 13 
ميليارد ريال می باشد.گفتنی 
است مجمع خيرين سالمت 
استان کردستان ضمن تشکر 
از خيرينــی که کمك های 
خود را در اختيار مجمع قرار 
داده اند از شهروندان استان 
دعوت می نمايد تا با تامين 
منابع مالی مــورد نياز و يا 
تهيه تجهيــزات و ملزومات 
پزشــکی زمينه الزم را برای 
افزايش دسترسی شهروندان 
بــه خدمــات مطلــوب تر 
بهداشــتی درمانــی فراهم 

آورند.

مرکزی
طرح  دوم  فاز  تکميل 
آيت  بيمارستان  توسعه 
توسط  خوانســاری  اله 

مجمع خيرين سالمت
 بر اســاس تفاهــم نامه 
ســالمت  خيرين  مجمــع 
الــه  آيــت  بيمارســتان 
خوانســاری )ره( و دانشگاه 
علــوم پزشــکی، ســاخت 
و تکميــل فــاز دوم ايــن 
بيمارســتان ، به مســاحت 
حــدود 4 هزار متــر مربع 
بروی قطعه زمينی که قبال 
ســازه بتونــی آن از محل 
اعتبارات استانی انجام شده 
بود، توســط مجمع خيرين 
سالمت اين بيمارستان انجام 
خواهد شد .الزم به ذکراست 
منابع مالی مــورد نياز اين 
کمکهای  محــل  طــرح از 
خيرين و فروش اوراق وقفی 
که درحال حاضر در اختيار 
براســاس  و  اوقاف قراردارد 
ســازو کار تعريف شــده به 
تدريــج در اختيــار مجمع 
خيرين سالمت قرار خواهد 
گرفت،  تامين خواهد شــد 
.طرح مذکور تاکنون ســی 
فيزيکي  پيشــرفت  درصد 

داشته است.
الزم به ذکر است مجمع 
اداره  بــا  خيرين ســالمت 
اوقــاف و امور خيريه در اين 
زمينه همکاری های خوب و 

موثری دارد.

کاشان 
طرح  دههــا  افتتاح 

عمراني در کاشان
زاد،  نيك  دکتر حســين 
مدير عامــل مجمع خيرين 
ســالمت کاشــان از افتتاح 
چندين بيمارســتان و خانه 
و  کاشــان  در  بهداشــت 
سال  در  اطراف  شــهرهاي 
1394 خبــر داد. به گفته 
و  تخصصي  بيمارستان  وي 
فوق تخصصــي هاديزاده با 
48 تخت و 2300 متر مربع 
زيربنا و مرکز بيماري هاي 
با2400  بذرافشــان  خاص 
متر مربع مساحت از خرداد 
1394 افتتاح شده و در حال 
خدمات رســاني بــه مردم 

منطقه مي باشند.  
هميــن  در  افــزود:  وي 
ماه آي ســي يو بيمارستان 
سيدالشــهدا آران و بيدگل 
توســط خير گرامي جناب 
آقــاي مهندس ســحابي با 
و  مترمربع  مســاحت145 
اورژانــس 115 منطقه فين 
به همت خير ســرکار خانم 
نصــرت المولوک کاشــاني 
با 160 مترمربع مســاحت 
افتتاح گرديد. خانه بهداشت 
نشــلج و مرکز بهداشــتي 
شــهيدان تقي زاده نياســر 
نيز در شــهريور و مهر ماه 
راه اندازي شــدند. از جمله 
ديگر طرح هاي آماده افتتاح 
خيرين ســالمت در کاشان 
بيمارستان 96  به  توان  مي 
بيماران خاص و  تختخوابي 
پرتو درماني آيت اهلل يثربي، 
پايگاه بهداشتي مرحوم حاج 
احمد صابر، مرکز بهداشتي 
نوش آباد، پايگاه بهداشــتي 
صاحــب الزمــان و مرکــز 
بهداشــتي درمانــي برزک 
اشــاره کرد کــه همگي به 
همت خيرين سالمت تجهيز 

و ساخته شده اند. 

دزفول 
لــزوم توجه به رفع 
مشکل اشتغال بيماران 

هموفيلی دزفول
رئيس مجمــع خيرين 
ســالمت دزفــول گفت: 
دزفول  هموفيلی  بيماران 
مالی  بر کمك های  عالوه 
در زمينــه اشــتغال نيز 
مشکل دارند. ضمن اينکه 
بيماران  جهيزيــه  تامين 
هموفيلی از ديگر نيازهای 
انجمن حمايت از بيماران 

هموفيلی دزفول است.
او با اشــاره بــه اينکه 
ســالمت  خيرين  مجمع 
دزفول از تيرماه سال 90 
به طور رســمی کار خود 
افزود:  را آغاز کرده است، 
مهم ترين هدف اين مجمع 
هدايت کمك های مردمی 
به سمت نيازهای درمانی 
مجمع  است.رئيس  مردم 
دزفول  ســالمت  خيرين 
تصريح کرد: ساخت خانه 
روستاهای  در  بهداشــت 
چغاســرخ، گاوميش آباد، 
بنــوار، احــداث پايــگاه 
بهداشــتی در روســتای 
محمدمنتظری،  شــهيد 
کوی آزادگان، زيباشــهر، 
اهدای دو دستگاه دياليز، 
يك ميليارد تومان کمك 
از ســوی يك خير برای 
ســاخت مرکز راديوتراپی 
امام حســن مجتبی )ع(، 
جذب کمك شش ميليون 
تومانــی يك خيــر ديگر 
برای ســاخت يك پايگاه 
بهداشــتی و اختصــاص 
برای  زميــن  قطعه  چند 
ســاخت پايگاه بهداشتی 
از فعاليت های اين مجمع 
دزفول  ســالمت  خيرين 

است.
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 اصفهان
گلريزان  مراسم  برگزاری 

خيرين نيکوکار
مراســم گلريــزان خيريه 
حضرت ابوالفضل)ع( اصفهان 
در تقارن با بيست و ششمين 
سالگرد تاسيس آن در تاريخ 
16 ديماه در هتل آسمان اين 

شهر برگزار گرديد.
خيرين  نظير  بي  استقبال 
نيکــوکار و حضور پرشــور 
آنان در اين مراســم نشان از 
عالقمنــدي و تمايل خيرين 
براي تالش و مشارکت در امر 
خير در عرصه سالمت داشت.

درايــن مراســم تصاوير و 
از زندگي  فيلم هاي مستند 
بيماران نيازمند تحت پوشش 
به نمايش گذاشــته شد که 
حضار به شــدت تحت تاثير 
قــرار گرفتنــد. همچنيــن 
کودکان 4 تا 6 ساله دياليزي 
در ســالن حضور يافتند که 
حضور آنهــا در کنار خيرين 
يکــي ديگــر از صحنه هاي 
زيباي اين مجلس را رقم زد 
که باعث گرديد اشك شوق 
در ديــدگان حاضران حلقه 

زند.
الزم بــه ذکــر اســت که 
تاکنون 15 هزار و 100 بيمار 
نيازمند تحت پوشش خيريه 
مذکور قــرار گرفته اند و اين 
مجموعه توانسته 150 عمل 
کاشــت حلزون گــوش را با 

موفقيت انجام دهد.
ضمنــا تعــدادي از بانوان 
شرکت کننده در اين جلسه 
نيــز کمــك هاي مــادي و 
مقاديري طــال و زينت آالت 
شــخصي خود را به نشــان 
نيازمند  بيماران  با  همدردي 
بــه آنــان هديــه کردند تا 
ثبات کننــد ارزش کمك به 
گران  از هرچيزي  نيازمندان 

بهاتر و واالتر مي باشد.
 

ایام
بيماران  مشــکالت 
توسط  ايالم  در  سرطانی 
مجمع خيرين ســالمت 

پيگيری می شود 
عضو هيئت مديره مجمع 
خيرين سالمت استان ايالم 
با بيان اينکه اولويت مجمع 
در ايالم کمــك به بيماران 
سرطانی است گفت: با توجه 
بسياری  وجود مشکالت  به 
کــه در ايالم وجــود دارد، 
الزم است عنوان مشاور امور 
خيريه استانداری ايالم ايجاد 

شود. 
کاظم شــفيعی در ديدار 
هيئت مديره مجمع خيرين 
ســالمت اســتان ايــالم با 
استاندار  مرواريد  محمدرضا 
ايــالم، اظهار کــرد: جامعه 
ايالم با توجــه به فقری که 
وجــود دارد نمــی تواند با 
اســتفاده از قوانين کشوری 
موقعيت خود را ارتقا بخشد 
و در حوزه سالمت نيازمند 
توجه ويژه مسئوالن هستيم.

وی گفت: جای خوشحالی 
دارد که آيت اهلل محمدنقی 
لطفــی نماينــده ولی فقيه 
در استان و اســتاندار ايالم 
نيــز عضو مجمــع خيرين 
سالمت استان ايالم هستند 
و انتظار همکاری بيشتری از 

مسئوالن داريم.
عضو هيئت مديره مجمع 
خيرين سالمت ايالم تصريح 
کرد: در حال حاضر در بخش 
ساماندهی  خيران  و  خيريه 
کافي وجود ندارد و با ايجاد 
امور خيريه  عنوان مشــاور 
توان  ايالم می  اســتانداری 
در راستای انجام امور خيريه 
در استان توفيق بيشتری به 

دست آورد.

همدان
سالمت  مرکز  ساخت 
به  همدان  در  سالمندان 

همت خيرين سالمت
مديرعامل مجمع خيرين 
همدان  اســتان  ســالمت 
از ســاخت مرکز ســالمت 
ســالمندان در همدان خبر 
داد و گفــت: ســاماندهی 
خيريــن،  کمك هــای 
خيرين  ظرفيت  از  استفاده 
مشــکالت  کاهش  بــرای 
مراکز  ســاخت  بيمــاران، 
درمانــی و تأمين تجهيزات 
کمــك  بيمارســتان ها، 
در  خيريــن  هميــاری  و 
بيماران  مــددکاری  بخش 
اهــداف  از  ســخت درمان 
صبا  است.آقاي  مجمع  اين 
همچنيــن از ايجــاد دفاتر 
مجمــع خيرين ســالمت 
مالير،  شهرســتان های  در 
اسدآباد،  رزن،  کبودراهنگ، 
نهاوند، فامنين و تويسرکان 
مجمع  داد.مديرعامل  خبر 
اســتان  ســالمت  خيرين 
همدان بــا بيــان اينکه به 
کمك فــرد خيــری برای 
بيمارســتان بعثت دستگاه 
اضافه  اکو خريداری شــد، 
کــرد: وســايل مــورد نياز 
بيمارســتان هاي اکباتان و 
فاطميه هم به کمك خيرين 
خريــداری و تحويــل داده 
شــد.وی با تأکيد بر ايجاد 
مرکز جامع ســرطان غرب 
کشــور، افزود: بــا همياری 
خيرين کــه در حال کمك 
به مجمع هستند اميدواريم 
را  سالمندان  مرکز سالمت 

در استان ايجاد کنيم.

آذربایجان غربی
آذربايجان  روحانيــان 
غربی برای وقف در حوزه 
سالمت بيشتر تبليغ کنند 
رئيــس مجمــع خيرين 
غربی  آذربايجان  ســالمت 
گفــت: روحانيان آذربايجان 
غربی برای وقــف در حوزه 

سالمت بيشتر تبليغ کنند.
عمومی  روابط  گزارش  به 
مجمــع خيرين ســالمت، 
ناصــر اطمينــان در ديدار 
با روحانيــون اروميه که به 
و  اطالعات  تبــادل  منظور 
مختلف  اقشــار  آگاه سازی 
اهميت  در خصوص  جامعه 
وقف در حوزه سالمت برگزار 
شد، اظهار داشت: کسانی که 
به لباس شــريف روحانيت 
در  هميشه  هستند،  ملبس 
عرصه های جهادی و خيری 

پيشگام بوده اند.
وی با اشــاره به اينکه در 
آذربايجان  شهرســتان   15
غربی رياست شورای خيرين 
سالمت را امام جمعه همان 
شده  عهده دار  شهرســتان 
دو  در  داد:  ادامــه  اســت، 
شهرســتان ديگر به انحای 
در  امامــان جمعه  مختلف 
کنار اين مجمع حضور دارند. 
مدير اين تشکل مردم نهاد 
با اشــاره به اينکــه دهها 
ميليارد تومان مبالغ اهدايي 
مردم خير صرف احداث و 
مرمت مرکزهای بهداشتی و 
درمانی می شود تاکيد کرد 
: کمکهــای مردمی باتوجه 
به نياز منطقه صرف خريد 
تجهيزات و لوازم پزشــکی 
ماننــد دســتگاه دياليــز، 
آن  امثال  و  الکتروشــوک 

می شود.
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قم
احداث دو بيمارســتان 
تختخوابــی   200 و   12۸

توسط خيرين در قم
رئيــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی استان قم گفت:  دو 
بيمارستان 128 تختخوابی و 
200 تختخوابی توسط خيرين 
اســتان قم در حال ســاخت 
است. ابوالفضل ايرانی خواه در 
ســخنانی اظهار داشت: بطور 
جد می توان گفت تمامی مراکز 
درمانی که در قم وجود دارد يا 
از اساس پايه گذار آن خيرين 
و واقفين بودنــد يا اگر دولت 
در ساخت آن سهيم بوده در 
ادامه فعاليت خيرين مشارکت 
داشــتند و نسبت به تکميل 
و تجهيــز آن اقــدام کردند 
که اين آمار در ســطح کشور 
کم نظير است.رئيس دانشگاه 
علوم پزشکی استان قم اظهار 
شهيد  بيمارستان  در  داشت: 
بهشــتی قم که مرکز دولتی 
اســت دو بيمارســتان 128 
تختخوابی و 200 تختخوابی 
توسط خيرين در حال ساخت 
است. قم ساالنه با تردد بيش 
از 20 ميليون زائر مواجه است 
و از 100 کشــور دنيا نيز در 
اين شهر مشغول به تحصيل 
علوم دينی هستند و با توجه 
به افزايش جمعيــت ، مراکز 
درمانی قم متناسب اين شهر 

نيست.
وی بــا اشــاره بــه نقش 
برجســته خيرين در راستای 
احداث فضاهــای درمانی در 
قم گفت: در گذشته در زمينه 
با مشکالت  اســتان  مدرسه 
زيادی مواجه بود که خيرين 
وارد ميــدان شــدند و نيازها 
را برطــرف کردند و امروز نيز 
حوزه سالمت و درمان نيازمند 
ياری خيرين اســت تا عقب 
افتادگی های متراکم گذشته را 

بتوان جبران کرد.

الرستان 
 120 بيمارستان  ساخت 
از  تختخوابی الرســتان 

محل کمک های خيرين 
الرســتان  مردم  نماينده 
خنــج و گــراش در مجلس 
شورای اســالمی با تقدير از 
اقدامــات خيرين ســالمت 
خيرين  اگــر  کشــورگفت: 
نبودنــد  کشــور  ســالمت 
امکانات فعلی حوزه سالمت 
و بهداشــت وجود نداشت و 
محدويتهای بودجه ای دولت 
با زحمات و اقدامات خيرين 

جبران می شود.
مورد  جمشيد جعفرپوردر 
در  سالمت  خيرين  اقدامات 
کشــور اظهار داشت: منطقه 
الرستان خنج و گراش يکی 
از مناطق پيشــگام در حوزه 
فعاليت های خيرين سالمت 
اســت و خيرين متدينی در 
منطقه ما وجــود دارند و در 
انواع و اقســام کارها به نظام 

کمك می کنند.
اين نماينده مجلس شورای 
اســالمی بيان کرد: خيرين 
الرستان در حوزه بهداشتی و 
درمانی حرف اول را می زنند 
حاضرحاضــر  حــال  در  و 
تختخوابی   120 بيمارستان 
الرستان از محل کمك های 
خيرين ســاخته شده است. 
حوزه  در  نيازها  شناســايی 
بهداشت و درمان و توجه به 
مناطقي که نياز بيشتری به 
اين خدمــات دارند، در رفع 
مشــکالت و کاســتی های 

موجود اثرگذاراست.

شاهرود
افتتاح خانه بهداشت در 

شاهرود
 در سفر معاون هماهنگی 
امور استانهای مجمع خيرين 
ســالمت بــه شهرســتان 
شــاهرود دو خانه بهداشت 
قرار  بــرداری  بهــره  مورد 
گرفت . در جريان اين سفر 
يك باب خانه بهداشــت در 
از  خارتوران  محروم  منطقه 
توابع شهرستان شاهرود  و 
يك باب خانه بهداشــت به 
متراژ 90 متر مربع در 220 
کيلومتری شــاهرود در دل 
دشــت کوير روستای احمد 
آباد با حضور معاون بهداشتی 
دانشگاه ، مديرعامل مجمع و 
همچنين خيريــن و اهالی 
روستاهای مذکور مورد بهره 

برداری قرار گرفت.

مازندران
احــداث 10 پايــگاه 
خيران  توسط  اورژانس 
ســالمت مازندران طي 

پنج سال اخير
گوهردهــی  فــرزاد 
مديرعامــل مجمع خيران 
از  مازنــدران  ســالمت 
ساخت 10 پايگاه اورژانس 
خيــران  توســط   115
پنج  در  مازندران  سالمت 
ســال خبر داد و گفت: در 
فاصلــه ســال های 89 تا 
پايان 93، مشــارکت های 
خوبی در ساخت و افزايش 
يا  بنــای مراکــز درمانی 
بهداشــتی، اهدای زمين، 
پزشکی  تجهيزات  اهدای 
و غيرپزشــکی بــه مراکز 
بهداشــتی  و  درمانــی 
ايــن  افــزود:  داشــتيم، 
کمك هــا بر حســب آمار 
شــهرهای  از  دريافتــی 
مختلــف، 510 ميليــارد 
ريــال  ميليــون   553 و 
بيشترين  که  اســت  بوده 
کمك هــا با حــدود 170 
به  مربوط  ريــال  ميليارد 
تشکيل  نخســت  ســال 
مجمــع خيران ســالمت 

است. 
مديرعامل مجمع خيران 
تصريح  مازندران  سالمت 
عمرانی  پروژه هــای  کرد: 
شامل ســاخت يا افزايش 
بنای مراکز بهداشتی، خانه 
بيمارستان ها  بهداشــت، 
و مراکــز درمانی به متراژ 
مترمربع  و 762  هزار   34
 116.712 ارزش  بــه  و 
زمين های  و  ريال  ميليارد 
اهدايی به مراکز بهداشتی 
و درمانی نيز 105 هزار و 

829 مترمربع بوده است.
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جهرم 
مرکز  دومين  افتتاح 
دياليز جنوب کشور در 
مجمع  همت  به  جهرم 

خيرين سالمت
طی مراســمی در تاريخ 
چهارم آبــان ماه با حضور 
خيرين  مجمــع  معــاون 
سالمت کشور و جمعی از 
مســئوالن محلی، دومين 
دياليز جنوب کشور  مرکز 
افتتــاح و بلــوک زايمان 
استاد  بيمارستان شــهيد 
جهرم  شهرستان  مطهری 

کلنگ زنی شد. 
رئيــس دانشــگاه علوم 
پزشــکی جهرم در جمع 
با اشــاره به  خبرنــگاران 
حمايت خيرين  در جهرم 
همودياليز  بخــش  گفت: 
بيمارستان شهيد مطهری 
به مســاحت يــك هزار و 
200 مترمربــع و با هزينه 
11 ميليارد ريال به همت 
خير بزرگــوار جناب آقاي 
حــاج مرتضــی ابوطالبی 

تامين اعتبار شده است.
دکتــر رحيــم رئوفــی 
جديد  بخــش  کرد:  بيان 
بيمارســتان  همودياليــز 
مطهری جهرم در 2 طبقه 
و ظرفيــت 45 تخــت به 
عنوان دومين مرکز بزرگ 
دياليز جنوب کشور مطرح 
بوده که با حدود 20 تخت 
فعال و قابليت گســترش 
به بيــش از 45 تخت کار 
ســرويس دهی بــه 110 
بيمار فعلی نارسايی کليوی 

را انجام می دهد.

گلستان
خيرين گلســتانی 23 
بخش  در  تومان  ميليارد 

سالمت کمک کردند
خيرين  مجمع  مديرعامل 
سالمت استان گلستان گفت: 
خيرين گلستان در سال 93 
و 6 ماه نخســت ســال 94 
بيش از 23 ميليارد تومان به 
حوزه سالمت استان گلستان 

کمك کرده اند.
علی بزرگمهر در رابطه با 
اقدامات انجام شــده توسط 
خيرين در حوزه پزشــکی و 
سالمت گفت: در سال 94، 
13 پــروژه با کمك خيرين 
خيرين  و  گلســتان  استان 
به منظور رفع  استان  خارج 
بهداشت  نيازهای  از  بخشی 
و درمان کلنــگ زنی و آغاز 
به کار شده است و همچنين 
عــالوه بر اقدام به ســاخت 
فضاهای فيزيکی خيرين در 
خريد  شــامل  ديگری  امور 
تجهيــزات پزشــکی و غير 

پزشکی ورود کرده اند.
وی افــزود: يــك مرکــز 
دياليز و يك پايگاه بهداشتی 
در شــهر بنــدر ترکمن با 
هزينه 100ميليون تومان و 
پيشــرفت کار 50 درصدی 
در حال ســاخت اســت. در 
گميشان  شــهر  ســيمين 
با  تخصصی  درمانــگاه  يك 
زير بنــای 300 مترمربع با 
پيشــرفت کاری 40 درصد 
و با مشارکت 100 درصدی 
خيرين در حال ساخت است.
وی در ادامــه گفت: مرکز 
بهداشــتی درمانی شــماره 
يك علی آباد به مســاحت 
هزار و 37 مترمربع توســط 
خيرين اين شــهر خريداری 
و در دو طبقه به مســاحت 
يك هزارمتر مربع ســاخته 
شده و در هفته دولت به بهره 

برداری رسيد.

ازنا 
ســه ميليارد  کمک   
توماني خيرين ازنايي به 

حوزه سالمت
نبي گالبي مدير اجرايي 
مجمــع خيرين ســالمت 
شهرستان ازنا اظهار داشت: 
از طــرف دانشــگاه علوم 
پزشکي لرستان، 500 متر 
زمين در بيمارســتان امام 
علــي براي ســاخت مرکز 
قرار  ما  اختيــار  دياليز در 
گرفت که با کمك خيرين، 
با  ايــن مرکز  ســاختمان 
هزينه يــك ميليارد تومان 
در حــال ســاخت اســت 
بــه  آن  از  درصــد   90 و 
انجام رســيده است. 500 
مترمربــع ديگــر که براي 
مرکز سي تي اسکن  احداث 
قرار  اين مجمع  اختيار  در 
پيشرفت 90  با  نيز  گرفت 
درصــدي در حــال اتمام 
نيز 800  اين بخش  است. 
ميليون تومان هزينه در بر 
داشت که تمام هزينه هاي 
آن را خيرين تامين کردند. 
او بــا بيــان ايــن کــه 
مجمع  ميان  تفاهم نامه اي 
پزشکي  علوم  دانشــگاه  و 
براي ســاخت اورژانس در 
ازنا  بيمارســتان امام علي 
مي گويد:  است،  امضا شده 
2هزار متر از بيمارســتان 
امــام علي براي ســاخت 
اورژانــس در نظــر گرفته 
برآورد  با  و  اســت  شــده 
صــورت  کــه  هزينــه اي 
حــدود  مبلغــي  گرفتــه 
500 ميليــون  ردو 2ميليا
تومان هزينه ســاخت اين 
مرکز مي شود که قرار است 
50 درصد هزينه را مجمع 
ديگر  و 50 درصد  خيرين 
را دانشــگاه علوم پزشکي 

بپردازد.

ساوه
ميليارد   143 کمــک 
ريالي خيرين ســاوه به 

مجمع خيرين سالمت
به گفته حسين صدرواعظی 
خيرين  مجمــع  مديرعامل 
نيکوکاران  ســاوه  ســالمت 
محلي در ســال 1393 بالغ 
143180000000ريال  بــر 
کمك خداپســندانه به حوزه 
سالمت اختصاص دادند. نقشه 
برداری و تامين برخي هزينه 
هاي ساخت بيمارستان 220 
تختخوابی ســاوه وساختمان 
دانشکده علوم پزشکی ساوه، 
کمك به ساخت خوابگاه های 
علوم  دانشــکده  دانشجويی 
پزشــکی شهرســتان ساوه، 
بخش  دســتگاههای  تامين 
روان پزشــکی بيمارســتان 
مدرس توســط خير گرامي 
حاج رضا مقدس زاده، شروع 
ساخت درمانگاه به ياري خير 
جراحی  مهدی  حاج  بزرگوار 
درشــهرک جديداالحــداث 
علوی، ســاخت درمانگاه سه 
شهدای  گلزار  روبروی  طبقه 
ســاوه توســط حاج حسين 
درصد  با 60  رحماندوســت 
تکميل  فيزيکي،  پيشــرفت 
درمانگاه روســتای نصيرآباد 
شهرســتان زرنديه توســط 
حاج جواد زاهدی به مساحت 
افتتاح  براي  مترمربع   1000
در دهه فجر، راه اندازي بخش 
راديولوژی بيمارستان شهدای 
زرنديه  آسيابك شهرســتان 
کشاورزخيروعزيزحاج  توسط 
نصرالــه بی نظيــر و اهداي 
صدها متر زمين و دهها نوع 
وسايل وتجهيزات بيمارستاني 
توســط خيرين محتــرم به 
تومان  ارزش دهها ميليــارد 
از جمله ديگــر فعاليت هاي 
سالمت  خيرين  خداپسندانه 
در شهرستان ساوه مي باشد. 
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رشت
 افتتاح اتاق عمل جراحي 
رازي  بيمارستان  عروق 

رشت
در پــي شــروع پــروژه 
اتاق عمل جراحي  ساخت 
عروق از ابتداي سال جاري 
رازي رشت  بيمارستان  در 
که تمامي هزينه ســاخت 
و تجهيز آن توســط خير 
محترم جناب آقاي حسين 
همتي فوق تخصص جراحي 
عروق و عضو هيات علمي 
دانشــگاه آغاز شــده بود، 
در تاريــخ 22 دي ماه اين 
پروژه توسط دکتر کيانوش 
کوچکي نــژاد مدير عامل 
ســالمت  خيرين  مجمع 
بازديد  مورد  گيالن  استان 
قرار گرفته  و مقرر شــد در 
ايام دهه مبارک فجر افتتاح 

گردد.
اين پروژه شامل دو تخت 
جراحي عروق و چهار تخت 
ريــکاوري و محــل نصب 
دستگاه آنژيوگرافي مي باشد 
که هزينه ساخت و خريد 
قســمتي از تجهيزات آن 
به ميزان سه ميليارد ريال 
توسط خير محترم پرداخت 
گرديده اســت و مقرر شده 
دســتگاه آنژيوگرافــي نيز 
توسط بخش خصوصي در 
محل نصب و مــورد بهره 

برداري قرار گيرد.

البرز
بهره بــرداری از بخش 
آی ســی يو  و  دياليــز 
بيمارســتان امام جعفر 

صادق در هشتگرد
فرماندار ساوجبالغ و نايب 
رئيس مجمع خيرين سالمت 
شهرستان ساوجبالغ با بيان 
اينکه بخش دياليز، آی سی 
يو و سی سی يو بيمارستان 
امــام جعفــر صــادق )ع( 
هشتگرد در هفته سوم دي 
مان به بهره برداری رســيد، 
گفت: اين مرکز توسط يك 
خيــر به نام حاج محســن 
اعاليی ســاخته شده است.

ضمن  پاليزگير  ابوالقاســم 
تاکيد بر حضور و مشارکت 
در امور خيرخواهانه به ويژه 
در امر بهداشــت و درمان، 
آی  راه اندازی  داشت:  اظهار 
سی يو ودياليز در اين مرکز 
از انتقال بيماران دياليزی به 
شهرهای اطراف به ويژه کرج 

جلوگيری می کند.
وی ادامــه داد: اين بخش 
که سازه آن توسط خيرين 
تجهيــزات  و  امکانــات  و 
آن توسط دانشــگاه فراهم 
ارائه خدمت  قابليت  شــده 
دياليزی در  بيمــار  به100 
هر ماه را دارد. اين مرکز در 
400مترمربع احداث و در دو 
طبقه در مدت يك سال به 
است.سليمان  رسيده  اتمام 
فالح رئيس شبکه بهداشت 
و درمان ســاوجبالغ ضمن 
تشکر از عمل خدا پسندانه 
هزينه های  تمام  که  خيري 
ساخت ســازه بخش دياليز 
و icu را متقبل شــد اظهار 
داشــت: اين بخــش با 10 
 icu تخت دياليز و 12 تخت

تجهيز و راه اندازی شد.

بوشهر
چهار  درمانگاه  احداث 
مال  روســتای  در  طبقه 

خليفه ای گناوه 
ســيد  حجت االســالم 
عبدالهــادی رکنی حســينی 
گناوه،  شهرســتان  امام جمعه 
ظهر 23 دي ماه در نشســت 
با مجمع خيرين سالمت گناوه 
با بيان اينکــه از دولت انتظار 
داريــم تا زمينه هــای فعاليت 
بيشــر خيرين را فراهم کند، 
افزود: طرح تحول نظام سالمت 
اقدام بزرگی در عرصه بهداشت 
و درمــان بــوده و نيت پاک 
خيرين می تواند تکميل کننده 
اين حرکت بزرگ باشد. مردم 
در  هميشه  ديلم  شهرســتان 
کارهای خير پيشــگام بوده اند 
و در صحنه های خير خواهانه 
شرکت داشته اند.سردار امان اهلل 
حياتی يکی از خيرين سالمت 
اين نشست  نيز در  شهرستان 
گفــت: در راســتای کارهای 
خير خواهانــه و برای خدمت 
به مــردم شهرســتان گناوه، 
درمانگاهی بــا چهار طبقه در 
روســتای مال خليفــه ای اين 
احداث  در دســت  شهرستان 
اســت که اين درمانگاه شامل 
بخش های فعال ســونوگرافی، 
دندانپزشــکی، چشم پزشکی 
بهداشت  شــبکه  است.رئيس 
ودرمان شهرســتان گناوه نيز 
اولويت  بيشترين  داشت:  بيان 
خيريــن، در بحث ســالمت 
مردم شهرستان بوده و خيرين 
شهرســتان گناوه در امور خير 
در اســتان بوشــهر پيشرو و 
پيشقدم هستند، به عنوان مثال 
بيمارستان سوانح و سوختگی 
که به دست خير گناوه ای به نام 
آقای چرومی و بيمارستان امير 
المومنين )ع( به دســت آقای 
کريمی خير گناوه ای در زمانی 
که در جنوب امکانات محدود 
بوده ســاخته شده و به جامعه 
سالمت شهرســتان اهدا شده 
است که اين نشــان از همت 

واالی خيرين گناوه ای دارد.

زنجان
فيزيکي  پيشــرفت 
مجتمع  درصــدي   50
استان  روان  و  اعصاب 

زنجان
پروژه احــداث مجتمع 
اعصاب  بخش  ساختماني 
و روان، کلينيــك ويــژه 
آزمايشــگاه  و  دانشــگاه 
مرکزي با مشــارکت خير 
عليرضا  آقــاي  محتــرم 
مقــدم، مجمــع خيرين 
سالمت اســتان زنجان و 
دانشــگاه علوم پزشــکي 
زنجان با هزينه اي حدود 
110 ميليــارد ريــال در 
قسمت الحاقي بيمارستان 
شهرستان  بهشتي  شهيد 
ســاخت  حال  در  زنجان 
اســت. زير بناي کلي اين 
مجموعه 5 هزار متر مربع 
بــود. همچنين  خواهــد 
درمانگاه  اجرايي  عمليات 
شماره چهار طبق وصيت 
مرحومــه خانــم ناظر و 
توسط  خيرين،  مشارکت 
ســالمت  خيرين  مجمع 
استان با زيربناي هزار متر 

مربع آغاز گرديده است. 
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کهگیلویه و بویراحمد
افتتاح کلينيک تخصصی 

درشهرستان باشت
تخصصی  کلينيك  اوليــن 
شهرستان باشت مزين به نام 
شادروان حاج ظفر تاجگردون 
در روز جمهوری اســالمی به 
همــت دکتر غالمرضــا تاج 
مردم شريف  نماينده  گردون 
شهرســتان های گچســاران 
و باشــت بــه بهره بــرداری 
مديرعامل  رسيد.ساالرجوکار 
مجمــع خيريــن ســالمت 
بويراحمد  استان کهگيلويه و 
گفــت : 12 فروردين 94  در 
و  برانگيز  تحســين  حرکتی 
خيرخواهانه ، اولين کلينيك 
تخصصی  شهرســتان باشت 
بويراحمد  استان کهگيلويه و 
بــا آورده 4 ميليــارد ريالی 
خّير و مشــارکت 10 ميليارد 
ريالی دانشــگاه علوم پزشکی 
راه اندازی و افتتاح شــد.وی 
اظهــار داشــت: ايــن مرکز 
تخصصی در 2 طبقه و با زير 
بنايی بالغ بر  700 مترمربع 
در زميــن 1200 مترمربعی 
بنا شده اســت  و قرار است 
10 پزشــك متخصــص در 
ايــن کلينيــك  بــه جامعه 
ارائه  هدف خدمات تخصصی 
نماينــد. تجهيزات پزشــکی 
فعلــی ايــن مرکز  شــامل 
سونوگرافی ، اکوکارديوگرافی 
، اسپيرومتری و ديگر امکانات 
تخصصی  کلينيك  نياز  مورد 
می باشــد کــه با اســتقرار  
پزشــکان متخصــص قلب و 
ارتوپدی   ، عــروق ، چشــم 
، عفونــی ، زنــان ، داخلی ، 
اعصاب و روان و پوســت بر 
حسب نياز ، تا پايان سال به 
دســتگاه های پيشرفته تری  

تجهيز خواهد شد.

فارس
تکميل  هزينه  تامين 
بيمارستان فوق تخصصي 
توسط  اعظم)ص(  رسول 

خير سالمت 
هزينه احــداث و تکميل 
ساختمان درمانگاه تخصصي 
و فوق تخصصي بيمارستان 
خيريــه حضــرت رســول 
اعظم)ص( با زير بناي 3200 
متر مربع توسط يك خير به 
شد.  اهدا  بيمارســتان  اين 
دکتر علی اکبــر رامجردی 
قائم مقام رياســت دانشگاه 
در امور مشارکت ها و  مدير 
عامل مجمع خيرين تامين 
سالمت  فارس گفت : ميزان 
کل مشارکت خيرمحترم به 
صورت تقريبي  مبلغ چهل و 
هفت ميليارد ريال مي باشد 
که شامل   امالک و دارايي 
هاي صلح شــده به مجمع 
اختيار  خيرين است که در 
هيــات امناي بيمارســتان 
خيريــه حضــرت رســول  

اعظم)ص(قرار مي گيرد .
:  درمانــگاه  افــزود  وی 
بيمارســتان حضرت رسول 
اعظــم)ص( واقــع در بلوار 
رسول اعظم  در 4 طبقه بنام 
مرحوم دکترجمشيد امامي 
راد  نام گذاري خواهد شــد 
و  تجهيز و بهــره برداري و 
اداره درمانگاه مذکور  توسط 
هيــات امناي بيمارســتان      
رسول اعظم)ص( و همکاری 
دانشــگاه علوم پزشــکي و 

مجمع خيرين خواهد بود .
اســت  ذکــر  بــه  الزم 
بيمارســتان رســول اعظم 
برخوردار  کم  قسمتهای  در 
شهر شيراز و از جمله مراکز 
بيمارستانی در حال احداث 

می باشد.

خراسان شمالي
پايــگاه  افتتــاح 
در  باقرخان  بهداشتي 

بجنورد
پايگاه بهداشتي )مرحوم 
باقرخان  عباس اخويــن( 
در بجنورد با اعتباري بالغ 
بر 350 ميليون تومان در 
حال احداث بوده و انتظار 
مــي رود در دهــه فجر 
انقــالب اســالمي افتتاح 
از طريق  پايگاه  گردد.اين 
خانــواده  نقــدي  کمك 
عبــاس  مرحــوم  خيــر 
اعتبار  و تخصيص  اخوين 
دانشــگاه علوم پزشــکي 
شمالي  خراســان  استان 
ساخته شــده و زمين آن 
نيز از ســوي شــهرداري 
شــده  اعطا  بجنورد  مهر 
است. زير بناي مفيد اين 
مجموعــه 296 متر مربع 

مي باشد. 

بروجرد 
اورژانــس  تکميــل 
بيمارستان امام خمينی)ره( 
مجمع  اهتمام  به  بروجرد 

خيرين سالمت
مجمع  عامــل  مديــر 
خيرين سالمت شهرستان 
بروجــرد گفت: ســاخت 
اورژانس بيمارســتان امام 
خمينی)ره( اين شهرستان 
از نيمــه ارديبهشــت ماه 
سال 93 با استفاده از توان 
خيريــن و اهتمام مجمع 
خيرين سالمت آغاز شده 
و نصب تجهيزات مختلف 
آن از جملــه چيلر هوا در 
انجام  تابستان ســال 94 
شده است.مجتبی خجسته 
همچنيــن از انعقاد تفاهم 
نامه مجمع خيرين سالمت 
بروجــرد و يــك خير در 
خصوص تکميل انبار سوله 
شهيد  بيمارستان  دارويی 
چمران خبــر داد و افزود: 
در دو سال گذشته بيش از 
614 ميليون تومان توسط 
خيرين جمع آوری شــده 
که نشان از پتانسيل باالی 
بروجــرد در بهره گيری از 

مساعدت خيرين دارد.
وی در توضيح مشخصات 
اورژانس بيمارســتان امام 
خمينــی)ره(، عنوان کرد: 
زيربنای  بــا  اورژانس  اين 
دو  در  مترمربــع   1300
بخش های  شــامل  طبقه 
اطفال،  مردان،  بســتری، 
 CPR اتاق جراحی و اتاق
اســت. همچنيــن تعبيه 
و  راديولوژی  عمــل،  اتاق 
آزمايشــگاه در محوطــه 
اورژانس موجب رفع برخی 
نواقــص موجــود در اين 
زمينه و تاًمين رفاه بيشتر 

بيماران می شود.
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يا شافی
بيا و باغ اميد ما را بهاری کن
                                بهار را به رگ شاخسار جاری کن
بيا و دامن اين دشت خشک و سوزان را
                           زاشک شوق، صفابخش و آبياری کن
نياز نيست که بيگانه  يار من باشد
                      تو يار ما باش در اين روزگار و ياری کن
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...............................................................................................................................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

خيرين گرامی 
گرم ترين سالم های ما را پذيرا باشيد.

به منظور آشنايي بيشتر، کسب نظرات ، تسهيل جذب کمك های خيرخواهانه و برقراری ارتباط پايدار و سازنده ميان 
شما عزيزان نيکوکار با مجمع خيرين سالمت ، فرم زير طراحي شده است. بدين وسيله از جنابعالی تقاضا می شود پس 
از تکميل فرم مذکور ، آن را از نشــريه جدا نموده و با ارســال آن از طريق نزديکترين صندوق پســتی به آدرس مجمع 

خيرين سالمت ، در انجام اين امر مهم  ياري رسانی نماييد.

شماره تلفن مجمع خيرين سالمت کشور
تلفن روابط عمومی:26750073

 شماره نمابر
نمابر:22989780 

 نشانی : تهران ، بزرگراه ارتش قبل از خروجی بزرگراه امام علی)ع( جنوب  ، خيابان وليعصر )عج( ، کوچه مژده غربی پالک 2 

شماره حساب جاری........................0200550055003........................بانك دی.......................شماره کارت :5029381199503418 
شماره حساب جاری........................0106687279004............................بانك ملی............................سيبا 
شماره حساب جاری.............................3203361640.................................بانك ملت............................جام 
شماره حساب جاری........................0106920692007.............................بانك صادرات....................سپهر 

info@salamat-charity.com :پست الکترونيک                                     www.salamat-charity.ir نشانی درگاه اينترنتي
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نجمهفامیلدشتی

3

رسول مهرباني و رحمت، پيامبر اکرم)ص(:
من سعی لمریض  فی حاجة فقضاها، خرج من ذنوبه کيوم  

ولدته امه .
کسی که در برطرف کردن نیازهای مریضي  تالش کند و نیاز او را برآورد، همانند 

روزی که  از مادر متولد شده از گناهانش پاک  می گردد.  
بحاراالنوار، ج 76، ص 368



امام صادق علیه السالم: 
المؤمن فــی تبارهم و تراحمهــم و تعاطفهم  کمثل 
الجســد اذا اشتکی تداعی له سائره  بالسهر و الحمی « 

مؤمنان در احســان و نیکی به یکدیگر ومهرورزیدن و مهربانی به هم، 
مانند پیکری هســتند که هرگاه عضوی از آن به دردآید،اعضای دیگر 

نیز به بی خوابی و تب با اوهمدردی می کنند.
بحاراالنوار، ج 74، ص 274


