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عبدالکريم فدايی اسالم 

ســالمتی نعمتی خدادادی است که 
حفظ آن بسيار اهميت دارد و توجه به 
آن نشــان دهنده اهميتی است که در 
هر جامعه به شهروندان آن جامعه داده 
می شــود. دولت به تنهايی نمی تواند 
بار تمامی هزينه هــای حفظ و ارتقاء 
ســالمت را در جامعه به دوش بکشد و 
لذا سازمان های مردم نهاد و موسسات 
خيريــه و خيرين در هــر جامعه می 
توانند با مشــارکت فعــال خود نقش 
مهمی را در اين عرصه به عهده بگيرند.
معموال انســان ها تحت تاثير آموزه 
های دينی و حــس عاطفی ، آمادگی 
دارند به همنوعشــان کمــک کنند و 
اين موضوع همواره از مشکالت مادی 
بيماران و دولت ها کاســته اســت؛ به 
شــکلی که بخش عمــده ای از مراکز 
خيريه و خيرين در کشــورها در حوزه 
بهداشت و درمان فعاليت می کنند.    

 در کشــور ما نيز خيريــن همواره 
بدون هيچ چشــم داشتی کمک حال 
نيازمنــدان بوده اند. رشــد قابل توجه 
درمانگاه ها، مراکز بهداشتی و درمانی 
و بيمارســتان های خيريه در سراسر 

کشور گواه اين مطلب است.
پــس از پيــروزی انقالب اســالمی 
همواره سعی شــده تا تسهيالت الزم 
برای راه اندازی اين مراکز اعطا شــود. 

بنا بر آمار موجود در حال حاضر حدود 
346 درمانگاه و بيمارســتان خيريه در 
سراسر کشــور فعاليت دارند. در بخش 
هزار تخت  تعداد هشــت  بيمارستانی 
فعال اســت و در مجمــوع از صد هزار 
تخت فعال کشــور، 8 درصــد آن در 
بخش خيريه قــرار دارد. با وجود اين 
با نگاهی به آمار بايد گفت در کشور ما 
علی رغم خيرخواهی ذاتی مردم، کمتر 

به اين موضوع پرداخته شده است.
  در قوانين کشور برای کمک به امور 
خيريه تاکيدات زيادی شده که اگر در 
اجرای همان قوانين دقت الزم بشــود 
مشــکالت خيرين بســيار کاهش مي 
يابد. به عنوان مثال می توان از ماده 10 
قانون تأسيس وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی نام برد. بر اســاس 
اين مــاده: وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی موظف است به منظور 
هماهنگی و نظــارت بر امور واحدهای 
بهداشــتی و درمانــی خيريه و تقويت 
آنها و تسهيل و تسريع در جريان امور 
و مقابله با بروکراســی و تشريفات زايد 
اداری و جلب مشــارکت های مردمی 
و اســتفاده از کمک های افراد خير و 
نيز تقليل هزينه ها، مطالعات و بررسی 
هــای الزم را انجام دهد و ظرف مدت 
شــش ماه اليحه تشــکيل موسسه يا 
ســازمان يــا بنياد خيريه بهداشــتی، 
درمانــی را تهيه و جهــت تصويب به 

مجلس شورای اسالمی تقديم کند.
تاثيــرات اجرای اين مــاده می تواند 
بســيار اساسی باشد و اگر در گسترش 
مراکز خيريــه و راه اندازی آنها عزمی 
جدی صــورت گيــرد، اوال از بار مالی 
دولت تا حد زيادی کاســته می شود و 
ثانيــا افراد خيری که انگيزه اين کار را 
دارند از سرگردانی اينکه نمی دانند در 
چه جايی کمک شان می تواند مفيدتر 

باشد خارج می شوند و از ميل و رغبت 
آنان در کار خير به نحو احسن استفاده 

می شود.
بديهــی اســت که تفکــر خيريه در 
عرصه ســالمت يک انديشه صددرصد 
غير انتفاعی اســت و از سويی حضور 
بخش خيرين در نظام سالمت  الزامی 
اســت. بايد توجه داشت سازمان های 
غيردولتی و نهادهای مردمی برخاسته 
از متــن جامعه  و بر حســب ضرورت 
شــکل گرفتــه و خــارج از ســاختار 
حکومتی، بدون انگيزه انتفاعی فعاليت 

دارند .
 علی رغم رويکرد مثبت مســئوالن 
نسبت به خيرين و همچنين استقبال 
مردم از شرکت در چنين فرآيندهايی 
هنوز هــم موارد دســت و پاگير برای 
ايــن موضوع وجــود دارد. برای نمونه 
در کشــورهای اروپايــی افــرادی که 
مراکز خيريــه را داير و اداره می کنند 
به همان ميزان از ماليات شان کم می 
شــود، اما در کشــور ما اين ماليات ها 
دريافت ميشــود و با توجه به وســعت 
هزينه های درمانی و رشــد تجهيزات 
پزشکی الزم اســت تا دولت و مجلس 
به منظور رشــد و توسعه مراکز خيريه 
تجديد نظرهايی بــرای اين قوانين در 

نظر بگيرند. انشاءاهلل.
در خاتمه به نظر ميرسد تأسيس و راه 
اندازی »مجمع خيرين سالمت کشور« 
به عنــوان يک ســازمان غيردولتی و 
مردم نهــاد اقدام بســيار موثری بوده 
که گســترش فعاليت هايش در تمامی 
استانها و بسياری از شهرستانها خيرات 
و برکات زيادی را به همراه داشته است 
و اين مجموعه توانســته در طی مدت 
6 ســال از فعاليت خود ، بيش از 32 
هــزار ميليارد ريال از کمکهای خيرين 
محترم ســالمت را جذب و در عرصه 
ســالمت ســرمايه گذاری نمايد براين 
اساس مجمع می تواند گزينه مناسبی 
جهت تحقق ماده 10 قانون تأســيس 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

پزشکی باشد.

نقش موسسات خیریه و خیرین 
در توسعه سالمت کشور
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جناب آقاي نيري؛ ضمن عرض سالم و 
تبريک سال نو و اعياد ماه هاي مبارک 
رجب و شعبان، لطفا مهم ترين فعاليت 
هاي انجام شده توسط مجمع خيرين 
سالمت کشور در سال 1394 و رئوس 
برنامه هاي پيش رو در سال 1395 را 

بيان بفرماييد.
بنده هم خدمت شما و همه همکاران عزيز 
در مجمع خيرين سالمت کشور در سرتاسر 
ايران اسالمي سالم عرض مي کنم و متقابال 
ســال جديد و همين طور اعياد پيش رو را 

تبريک عرض مي کنم.
البته تمامي فعاليت هاي انجام شده توسط 
عزيزان ما در مجمع خيرين سالمت کشور 
ارزشمند و مهم اســت، اما بنده به اختصار 
برخي از موارد و کارهاي کليدي که در سال 
گذشته صورت پذيرفته و همين طور رئوس 
کلي برنامه ها در ســال 1395 را بيان مي 

کنم.
بحمدهلل در سال گذشــته 700 ميليارد 

تومان کمک هاي خيرين سالمت در قالب 
مشارکت هاي مردمي جذب گرديده که از 
اين بابت قدردان محبــت هاي مردم خير 
هستيم. در سال 94 همايش هاي متعددي 
را در تهران و شهرســتان ها برگزار کرديم 
که از جمله آنها مي توان به برگزاري اولين 
همايــش ملي تجليل از خيرين ســالمت 
کشوردر مشهد مقدس و همايشهای متعدد 
خيرين در تهران، تبريز، ساوه و... اشاره کرد. 
امسال هم برگزاری همايش هاي گوناگون 
در تهران و شهرســتان ها ادامه مي يابد که 
قطعا اين موضوع در جلب مشــارکت هاي 
مردمي ســهم به ســزايي خواهد داشت و 
موجب تشويق و ترغيب خيرين خواهد شد.

بــراي نمونه در ســال 1394 با برگزاري 
همين نوع همايش ها در ساوه 42 ميليارد 
تومان کمک خيرين براي ساخت دانشکده 

علوم پزشکي جمع آوري شد.
از ديگر مواردي که در ســال 95 مدنظر 
مجمع خيرين ســالمت کشــور است، دو 

موضوع پيشگيري و پژوهش است. خيرين 
بزرگوار عالوه بر ساخت بيمارستان و تجهيز 
مراکز مختلف درماني به امکانات مورد نياز، 
موضوع پژوهش و پيشگيري را هم مد نظر 
خود قرار خواهند داد. توجه به اين موضوع 
نرم افزاري موجب مي شــود تا پيشگيري 
الزم در عرصــه ســالمت صــورت بگيرد. 
از آنجايــي که پژوهش هــا معموال هزينه 
برهســتند و تامين هزينه هاي آنها توسط 
دولت به دشواري صورت مي گيرد،  خيرين 
ســالمت با حضور در اين عرصه مي توانند 

گام هاي موثري بردارند.
سومين موضوع حائز اهميت طب سنتي 
و اسالمي اســت. هم اکنون در جهان اين 
موضوع بــه طور جدي مورد توجه اســت 
و طب سنتي و اســالمي ما نيز در مقايسه 
با ديگر کشــورها از کيفيت و تاثيرگذاري 
مناسب و ثابت شده اي برخوردار است. لذا 
خيرين بايد در اين بخش و به ويژه در عرصه 
پژوهش و ترويج طب ســنتي هم بيش از 

مصاحبه با دبير کل مجمع خيرين سالمت کشور: 

پیشگیري، پژوهش و ترویج طب سنتي اسالمي 
از برنامه هاي مهم سال 1395 است

در هفته هاي آغازين سال جديد فرصتي دست داد تا ضمن گفتگو با جناب آقاي سيد رضا نيري دبير کل مجمع 
خيرين سالمت کشور از دستاوردهاي مهم مجمع در سال گذشته، برنامه هاي مهم آن در سال جديد و برخي از 

اقدامات انجام شده اين نهاد در هفته سالمت مطلع شويم. در ادامه اين مصاحبه را مي خوانيم.
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گذشته فعال شوند. 
موضــوع چهارم ايجاد شــبکه اجتماعي 
مجمع خيرين سالمت کشور است. هدف از 
اين کار تسهيل جذب مشارکت هاي خرد 
مردمي و شفاف نمودن نحوه برنامه ريزي و 
اجراي طرح هاي مختلف است. بدين منظور 
يک سال تالش شــد و بحمدهلل نتيجه آن 
شکل گيري يک شبکه اجتماعي است که 
با برنامه ريزي هاي صورت گرفته رونمايي 
از آن در بهار سال 1395 صورت مي گيرد. 
بنابرايــن از فناوري و دانش جديد هم براي 
جذب مشــارکت هاي مردمي و کمک به 

بيماران و نيازمندان استفاده خواهد شد.
فرهنگ  تر  گســترده  ترويج  براي 
در حوزه سالمت  خيريه  هاي  فعاليت 

چه برنامه هايي داريد؟ 
يکــي ديگر از طرح هايــي که در انتهاي 
سال 94 در دستور کار قرار گرفت و در سال 
95 ادامه مي يابد، فرهنگ ســازي فعاليت 
هاي خيريه در سطح جامعه از طريق صلح 
عمري اســت. بدين منظــور تالش خواهد 

شد تا اين موضوع در جامعه اسالمي ايران 
ترويج شود. مردم عزيز و فهيم عنايت داشته 
باشند که اگر به عنوان مثال ساختماني در 
اختيــار دارند در زمان حيــات آن را مورد 
اســتفاده قرار خواهند داد و براي بعد از آن 
هم مي تواننــد از قبل برنامه ريزي کرده و 
با مراجعه به شعبات مجمع خيرين سالمت 
در سراسر کشور ملک خود را به اين مجمع 
منتقل کنند تا بعد از درگذشت آنان ملک 
غيرمنقول ياد شــده به عنوان صدقه جاريه 
خيريه براي ساليان متمادي جاري و ساري 
باشد. در نهايت در سال 1395 براي تکميل 
طرح هاي نيمه کاره برنامه ريزي شده و ان 
شاهلل شاهد افتتاح بسياري از آنها خواهيم 
بود. به عنوان نمونه پروژه های آماده شــده 
و مراکز درماني مختلفي در تبريز، شــيراز، 
شــهرکرد، زابل و غيره آماده شده و انشااهلل 

مورد بهره برداري قرار مي گيرد. 
اجرا شده  برنامه هاي  لطفا در مورد 
توسط مجمع خيرين سالمت در هفته 

سالمت هم توضيحاتي ارائه بفرماييد.

در هفته ســالمت به منظــور پيگيري و 
پيشبرد طرح هاي مختلف مجمع خيرين 
ســالمت مکاتبات متعددي با مســئوالن 
کشوري صورت گرفت و اقداماتي نيز انجام 
شد. همچنين جلساتي توسط شعب مجمع 
خيرين سالمت در استان ها و شهرستان ها 
به منظور رسيدگي به مشکالت بيمارستان 
ها، مســائل مربــوط به بيماران، تســهيل 
دريافت کمک هاي خيرين سالمت و چند 
همايش براي تجليــل از فعاالن و خيرين 
عرصه ســالمت برگزار شــد. از جمله اين 
جلسات گردهمايی خيرين سالمت استان 
يزد با حضور وزير محترم بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی بود. همچنين دفتر مجمع 
خيرين سالمت در شهر آبادان در آغاز هفته 
ســالمت فعاليت خود را آغاز کرد. برگزاري 
بازارچه خيريه غذا در همدان براي کمک به 
بيماران صعب العالج از جمله ديگر اقدامات 

صورت گرفته در اين هفته بود. 
از فرصتي که در اختيار ما قرار داديد، 

تشکر مي کنيم. 

کلنگ احداث بيمارســتان 50 تختخوابی سرطان بابل 
توسط دبير کل مجمع خيرين سالمت بر زمين زده شد.

بــه گــزارش روابط عمومــی مجمع خيرين ســالمت 
کشور،سيد عباس پورهاشمی اظهار داشت: مراسم کلنگ 
زنی بيمارستان 50 تختخوابی سرطان اميد مازندران در 

اين شهرستان انجام شد. 
وی افزود: مجوز راه اندازی اين بيمارستان 50 تختخوابه 
با همت انجمن نيکوکاری ســرطان ايران و پيگيری آقای 
حاج ســيد رضا نيری دبير کل مجمع خيرين ســالمت 
کشــور دريافت شــده اســت. قائم مقام مجمع خيرين 
ســالمت کشوربا اشاره به دستور وزير بهداشت و موافقت 
با درخواســت دبيرکل مجمع خيرين سالمت کشور برای  
ســاخت اين بيمارســتان در شهرســتان بابل بيان کرد: 
يک خير بابلی زمينی به مســاحت 5000 هزار متر برای 

ساخت اين بيمارستان اهدا کرده است. 

وی با اشــاره به برگزاری جلســات با رياست دانشگاه 
علوم پزشکی بابل تصريح کرد: در جلسه ای که با خيرين 
بابل انجام داده ايم همه برای ساخت اين بيمارستان قول 

مساعدت وهمياری داده اند. 
پورهاشمی با بيان اينکه قرار شد که هماهنگی بيشتری 
با حضور رياست دانشــگاه بابل و دبيرکل مجمع خيرين 
برای بهره برداری به موقع انجام شود افزود: در اين زمينه 
هماهنگيهای الزم با دانشــگاه علوم پزشــکی انجام شده 

است. 
او با اشاره به اينکه خيرين در حوزه سالمت شهرستان 
بابل بسيارچشــمگيرعمل کرده اند بيان کرد: مديرعامل 
انجمن نيکوکاری ســرطان ايران و شــخص جناب آقای 
حريــری محــور و متولی ســاخت اين بيمارســتان در 

شهرستان بابل است. 
پورهاشــمی با اشــاره به تالش جناب آقــای حريری 
برای اخذ مجــوز اين بيمارســتان، گفــت: مدير عامل 
محترم انجمن نيکوکاری ســرطان ايران مدتی است که 
پيگيرســاخت اين بيمارستان تخصصی در منطقه است و 
دراين راه زحمات زيادی را متقبل شده است.  قائم مقام 
مجمع خيرين سالمت کشور با بيان اينکه حوزه سالمت 
نيازمند کمک مــردم خير در حوزه های کــم برخوردار 
اســت، گفت: اميدوارم که مردم بابــل با همتی که دارند 
برای ساخت اين بيمارستان کمک کرده و اين بيمارستان 

تخصصی در کمترين زمان ممکن ساخته شود.

بیمارستان سرطان بابل باهمت خیرین ساخته می شود

ـه
ــ
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ـا
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م
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پروفســور فيروزيــان رئيــس جامعــه 
متخصصــان ايرانی مقيم آلمــان با آقای 
ســيدرضا نيری مشــاور وزير بهداشت و 
دبيرکل مجمع خيرين ســالمت کشور در 

تهران ديدار و گفتگو نمودند . 
در  اين ديدار که در هفته اول ارديبهشت 
ماه در محل مجمع خيرين سالمت کشور 
در تهران برگزار شــد درخصوص تعامل و 
همکاری مشترک بين ايرانيان و سازمانهای 
بين المللی آلمان و نيز دامنه فعاليت مجمع 
خيرين سالمت کشور تبادل نظر گرديد. در 
اين مالقات صميمی همچنين مقرر شــد 
با تعامل بيشــتر بين ايرانيان مقيم آلمان 
و مجمع خيرين ســالمت کشور، مسائل 

 مالقات پروفسور فیروزیان
 با حاج آقا نیری  

بشردوستانه پيگيری شود . 
         اضافه می شود پروفسور نصرت اهلل 
فيروزيان متولد ايران می باشد و تحصيالت 
خود را در آلمان به اتمام رســانده اســت .  
وی متخصص حوزه غدد و تومور شناســی 
و بيماريهای خونی در دانشگاه اسن آلمان 

و همچنين پزشکی هسته ای بوده و رئيس 
جامعه متخصصــان ايرانی مقيم آلمان می 
باشد . اين استاد پرآوازه يکی از دانشمندان 
بنــام ايران در دنيا بــوده و در دوران دفاع 
مقدس خدمــات ارزنده ای بــه جانبازان 

کشورمان ارائه نموده است . 

بهداشت و درمان با بيان اينکه بودجه های 
بيمارســتانی کفاف همه هزينه های اين 
مرکز را نمی دهد، بيان کرد: الزم اســت 
که خيرين ســالمت برای رفع مشکالت 
بهداشــتی و درمانی از جمله بيمارستان 
امام خمينی )ره( پيشقدم شوند. نيری با 
اشاره به اينکه بيماران زيادی می توانند از 
خدمات اين دستگاه های اهدايی استفاده 
کنند،گفت: ارزش ريالی اين 10 دستگاه 
دياليزبيش از 540 ميليون تومان اســت. 
دبير کل مجمع خيرين ســالمت ضمن 
بيــان ايــن مطلب که خيرين ســالمت 
همواره در تالشند تا اقدامات مناسبی در 
راستای کمک به حوزه بهداشت و درمان 
انجام دهند عنوان کــرد: مجمع خيرين 
سالمت در کنار دانشــگاه علوم پزشکی 

و نياز ســنجی بخش بهداشــت و درمان 
کمک های خيرين را بــرای اين امر مهم 
هدايت می کند.وی با تشکر از تالش های 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران و اعضای 
مجمع خيرين ســالمت تهران گفت: اين 
اقدامــات در حوزه بهداشــت و درمان به 
طور قطع آثار و بــرکات فراوان دنيوی و 
اخروی برای خيرين دارد.به گزارش روابط 
عمومی مجمع خيرين ســالمت کشور، 
آقای نيری در پايان اين مراســم با حضور 
در بخش دياليز بيمارستان امام خمينی 
)ره( با بيمــاران اين بخش گفت وگو کرد 
و در جريان روند درمانی و مشکالت اين 
بيماران قرار گرفت و بــرای آنها از درگاه 
خداوند متعال طلب خير و شفای عاجل 

کرد.

خیرین سالمت
 1۰ دستگاه دیالیز به 
بیمارستان امام خمینی)ره( 
تهران اهدا کردند

مشاور وزير بهداشت و دبير کل مجمع 
خيرين ســالمت از اهدای 10 دســتگاه 
دياليز توســط خيرين ســالمت به مرکز 
دياليز بيمارستان امام خمينی)ره( تهران 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مجمع خيرين 
سالمت کشور، سّيد رضا نيری در حاشيه 
راه اندازی و آغاز به کار دستگاه های دياليز 
بيمارستان امام خمينی)ره( که با حضور 
دکترعلی جعفريان رييس دانشگاه علوم 
پزشــکی تهــران و اعضا و هيــت مديره 
مجمع خيرين ســالمت تهران و معاونين 
مجمع خيرين سالمت کشور برگزار شد، 
اظهار داشت: با مساعدت خيرين و تالش 
مجمع خيرين ســالمت کشور و دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران 10 دستگاه دياليز 
توسط خيرين سالمت به بيمارستان امام 
خمينــی)ره( تهران اهدا شــد.وی افزود: 
بيمارستان امام خمينی )ره( تهران يکی از 
مراکز درمانی بزرگ و مورد اعتماد بيماران 
کشور است که بيماران زيادی از اقصی نقاط 
کشور برای پيگيری مشکالت درمانی خود 
به اين مرکز مراجعه می کنند. مشاور وزير 
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پزشــکی ادامــه داد: ميــزان کمک 
خيران مهم نيســت، تــا زمانی که 
چراغی در حوزه بهداشت و درمان در 
هر زمينه ای از ســوی خيران روشن 

باشد يک ثواب حسنه است.
وی اضافه کــرد: انجــام کار خير 
صدقه جاريه ای اســت که بخشــی 
از بــرکات آن آشــکار و نيمه پنهان 
آن هم وسيع اســت و نسل به نسل 

منتقل می شود.
حســن قاضــی زاده هاشــمی در 
خصــوص ضــرورت اطالع رســانی 
گرفته گفت:خوب  اقدامات صــورت 
اســت که نيازهای حوزه سالمت در 
زمينه هــای مختلف بــرای خيران 
اطالع رسانی شــود که آنها آنچه در 
توان دارند در همان راســتا سرمايه 

گذاری کنند.
وزير بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی اضافه کرد: اســتان يزد از 
خيران بسيار خوب و زيادی برخوردار 
است که در حوزه های بسياری فعال 

هستند. 
در اين همايــش همچنين خانواده 
مرحوم علي خاني که خير ســاخت 
مرکــز تحقيقاتي درماني ديابت بوده 
پرداخت هزينه  اســت، در خصوص 
راه انــدازي کلينيک مبارزه با چاقي 
معادل دو ميليارد ريال در اين مرکز 
اعالم آمادگــي نمودند. اين کلينيک 
جراحي،  تغذيه،  بخشــهاي  شــامل 
چکاپ و پيشــگيري و زندگي سالم، 
تحــرک بدنــي، ورزش و مشــاوره 

ورزشي مي باشد
قائــم مقام وزير بهداشــت در امور 
مشــارکتهاي مردمي و ســازمانهاي 
مــردم نهاد نيــز در همايش خيرين 
سالمت استان يزد که با حضور وزير 
بهداشــت، هيات همــراه و خيرين 
سالمت اســتان برگزار شد، با اشاره 
به اينکه در حال حاضر 620 سازمان 
مردم نهاد در سراسر کشور در عرصه 
سالمت فعاليت مي کنند اظهار کرد: 
اکنون سازمانهاي مردم نهاد بسياري 
در کشور در حال شکل گيري است 
و شــاهد ارتقاي فرهنگ خيري در 

کشور هستيم.
او خاطر نشــان کــرد: کمبودهاي 
زيرســاختي در حوزه بهداشــتي و 
درماني کشور با مشارکتهاي خيرين 
قابــل جبران مي باشــد و نياز ما در 
حوزه ســالمت، ايجاب مــي کند تا 
زمينه مشــارکت خيرين را بيش از 

پيش فراهم آوريم. 
وي افــزود: در يکســال گذشــته 
خيرين کشورحدود 10 هزار ميليارد 
ريال در حوزه هاي مختلف بهداشتي 
و درماني هزينــه کرده اند و اين امر 
نشــان دهنده اين اســت که ارتقاي 
کيفيت خدماتي بهداشتي و درماني ، 
دغدغه بسياري از خيرين اين مرز و 
بوم است. در استان يزد بيش از 300 
خير در عرصه ســالمت فعاليت مي 
کنند و در همايش خيرين سالمت از 
14 خير برجسته استان توسط وزير 

بهداشت تجليل به عمل آمد.

وزیر بهداشت:
  فرهنگ کار خیر را از 
کودکي نهادینه کنیم

وزير بهداشــت درمــان و آموزش 
ماه  ارديبهشت  که چهارم  پزشــکي 
در همايش تجليل از خيرين سالمت 
اســتان يزد حضور يافته بود ، ضمن 
خير مقدم به دســت انــدرکاران و 
خيرين اســتان گفت: خيرين، اراده 
اي قوي براي بخشــش دارند و ثمره 
نيک کرداري انســانها به خودشــان 

بازمي گردد.
دکتــر قاضي زاده هاشــمي که در 
جمع خيرين ســالمت اســتان يزد 
ســخن مي گفت افزود: انجام عمل 
خير بويژه در عرصه ســالمت، اگر با 
تکرار و مداومت همراه باشــد، اثرات 
بســيار مثبتي بر زندگي انسان دارد 
چرا که تاثيرات آن ماندگار اســت و 
نســلهاي بعد نيز از آن بهره مند مي 

شوند. 
وزير بهداشــت با اشاره به اينکه ما 
بايد فرزندان، بســتگان و اقوام خود 
را بــه انجام کارهــای خير ترغيب و 
تشويق کنيم خاطرنشان کرد: برخی 
مواقع وسوسه های شــيطانی باعث 
فاصلــه گرفتن ما از انجــام کارهای 
خير می شود که بايد اين وسوسه را 

از خود دور کنيم.
اثرگذاری  بر  هاشــمی  زاده  قاضی 
انجام کارهــای خير تاکيــد کرد و 
گفت: نبايد بگوييم اين امور بر عهده 
دولت يا مجلس است مطمئن باشيم 
که برخی از نتايج کارهای خير خود 

را خواهيم ديد.
وزير بهداشــت، درمــان و آموزش 
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مساحت 1200 متر مربع به منظور انجام 
پروژه های مرکز بهداشتی و درمانی مرکز 
تجميع دندانپزشــکی و مرکز فيزيوتراپی 
مرکز مشــاوره و ســالن آموزشی - انجام 
شد که قرار اســت اين پروژه نيز با همت 
خيرين محترم ســاخته و به بهره برداری 

برسد .
همچنيــن از پــروژه هايی که توســط 
خيرين محترم در سطح استان در دست 

تکميل است، شامل مرکز دياليز و درمانگاه 
فوق تخصصی آق قال ، درمانگاه تخصصی 
سيمين شهر گميشان ، و همچنين مرکز 
دياليز بندر ترکمن نيــز بازديد و از روند 
پيشــرفت فيزيکی ساختمانهای در دست 
احداث رضايتمنــدی حاصل گرديد . در 
نهايت مقرر شــد مجمع خيرين سالمت 
کشــور نيز در حد توان به منظور تسريع 

در تکميل پروژه ها کمک مالی نمايد .

افتتاح طرح هاي متعدد 
درماني در سفر معاون 
هماهنگی استانهای مجمع 
خیرین سالمت کشور به 
استان گلستان

در تاريــخ 28 و 29 فرورديــن 95 در 
بازديد مشترک جناب آقای غنيان معاونت 
محترم هماهنگی امور اســتانهای مجمع 
خيرين ســالمت و آقای علــی بزرگمهر 
مدير عامل مجمع خيرين سالمت استان 
گلستان، طبقه ســوم فاز دوم بيمارستان 
حضــرت رســول اکــرم )ص( کاللــه به 
مســاحت 1400 متــر مربع کــه به طور 
کامل توسط خير محترم جناب آقای حاج 
يحيی روحی تامين هزينه شــده، توسط 
آقای مهندس برزگر فرماندار محترم کالله 
و در معيت مقام محترم وزارت بهداشــت 
و درمان مورد بهــره برداری قرار گرفت و 

تحويل بيمارستان گرديد. 
ضمنا به طور همزمان کلنگ زنی مرکز 
جامع ســالمت با پيش بينی 4 طبقه و به 

26 ارديبهشــت ماه اعضای کميسيون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی به اتفاق رئيس و نائب رئيس اين کميسيون با دبيرکل 
مجمع خيرين ســالمت کشور آقای سيد رضا نيری مالقات کردند . 
بنا به گزارش روابط عمومی و اطالع رســانی مجمع خيرين سالمت 
کشــور اين نشســت که با حضور معاونين و مديران مجمع خيرين 
ســالمت کشور برگزار شد خواســتار همکاری بيشتر مجلس دهم 
با اين خيريه مردم نهاد و ســالمت محور شــدند . بر اساس همين 
گزارش آقای سيدرضا نيری در اين مالقات با تقدير از همکاری خوب 
نمايندگان مجلس نهم بويژه کميســيون بهداشت گفت : خيرين و 
خيريه ها در امور خير مشکالت دست و پاگير اداری دارند که انتظار 
مــی رود مجلس دهم برای حل آن همت ويژه بگذارد .وی ادامه داد 

: برای جذب بيشــتر خيرين و خدمات آنها بايد تسهيالتی از جمله 
معافيتهای مالياتی ، گمرکی و غيره را فراهم آورد . در اين نشســت 
اعضای کميسيون بهداشت و نمايندگان مجلس بر پيشگيری به جای 
درمان تأکيد و خواســتار بيشتر خدمات و لطف خيرين در مناطق 
کمتر توسعه يافته کشور شدند . همچنين در اين مالقات نمايندگان 
از مجمع خواستند تا طرحهای نيمه تمام مناطق کم برخوردار مثل 
بيمارستان ســل زابل را زودتر به اتمام برسانند . اعضای کميسيون 
بهداشت و نمايندگان مجلس شــورای اسالمی در اين ديدار جمعاً 
از خدمات پرســابقه و درخشان آقای سيد رضا نيری وزير بهداشت 
و دبيرکل مجمع خيرين ســالمت کشور در امور حمايتی و خدمت 

رسانی و سالمت تقدير و تشکر به عمل آوردند . 

دیدار اعضای کمیسیون بهداشت مجلس با دبیرکل مجمع خیرین سالمت کشور
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امکان پرداخت وجوه و کمکهای خيرين به سالمت جامعه از 
طريق اينترنت فراهم آمد. بنا به اعالم آقاي يزداني معاون اداري، 
مالي و برنامه ريزي مجمع خيرين سالمت کشور، با اخذ مجوز 
»نماد اعتماد الکترونيکي« امکان پرداخت از طريق اينترنت 
در درگاه اين مجمع فراهم شد.مردم عزيز و خيرين محترم 

که تمايل به ارائه کمک هاي خداپسندانه دارند، می توانند از 
 طريق درگاه اينترنتی مجمع خيرين سالمت کشور به نشانی

  http://salamat-charity.ir/nano3/pay.php
کمکهای نقدی خود را از طريق اين صفحه در جهت پيشبرد 

سالمت جامعه و بدون مراجعه به بانک پرداخت کنند.
کمکهــا و هدايای نقدی خيرين از اين طريق به طور آني 
 و همزمــان با نيت فرد خير به حســاب ايــن مجمع واريز

 می شود. 
الزم به يادآوری اســت مجمع خيرين ســالمت کشور به 
عنوان يک نهاد مردمی سالمت محور، بر اساس توصيه های 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی ( در سال 1386 تشکيل و 
به ثبت رسيده است.اين مجمع در حال حاضر با ايجاد 220 
دفتر و شــعبه در سراسر کشــور فعال بوده و تاکنون قريب 
4000 مرکز درمانی با هزينه ای بالغ بر 4000 ميليارد تومان 

احداث ، بازسازی و تجهيز نموده است.

راه اندازی درگاه پرداخت الکترونیکی مجمع خیرین سالمت کشور

باالدستی طرفين به امضاء رسيده است.
 برنامه ريــزی و هماهنگی فيمابين به 
منظــور کمک هدفمنــد در ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی در مناطق مختلف شهر 
تهران )بــا اولويت مناطق محروم( و ايجاد 
زمينه های مناســب جهت بهره گيری از 
توانمندی های موجود و عملياتی نمودن 
توانايی های شــهر تهران از جمله اهداف 
پيش بينی شــده اين تفاهم نامه به شمار 

می رود.
اين تفاهم نامه با تاکيد بر لزوم فرهنگ 
سازی و مشــارکت خيرخواهانه با جهت 
دهی در امر سالمت مبتنی برامکانات رسانه 
ای و ساير زمينه های موجود ، بنا دارد بستر 
همکاری در صدور مجوزهای الزم مرتبط با 
شــهرداری به منظور احداث ، تجهيز و راه 
اندازی مراکز متناسب با نيازهای تاييد شده 
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

در مناطق نيازمند خدمات را در چارچوب 
قوانين و مقررات حاکم فراهم آورد.

تفاهم نامه مورداشاره بر مشارکت فعال 
شهرداری های مناطق 22گانه شهرداری 
تهران بــا ترکيب هيات امنا و هيت مديره 
مجامع خيرين ســالمت در سطح مناطق 
22گانه شهرداری تهران تاکيد داشته و از 
طريق برنامــه ريزی به منظور بهره گيری 
حداکثری ظرفيت 354 خانه سالمت واقع 

در محالت تهران اجرايی می شود.
همچنين مطابق تفاهم نامه مذکور برنامه 
ريزی مشترک جهت تجليل و قدردانی از 
خيرين و شخصيت های فعال و خير اقشار 
مختلف در حوزه سالمت در مناسبت های 
فرهنگی و ارزشی و همکاری الزم در جهت 
کمک به تشکيل موسسات خيريه سالمت 
تحت پوشش مجمع توسط اقشار مختلف 

مردم صورت می گيرد.

تفاهم نامه جامع همکاری 
شهرداری تهران و مجمع 
خیرین سالمت کشور امضا شد

در راستای فراهم کردن زمينه گسترش 
عدالت در نظام سالمت شهر تهران ، تفاهم 
نامه همــکاری مجمع خيرين ســالمت 
کشور و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 

شهرداری تهران منعقد شد. 
به گزارش خبرنگار پايگاه خبری »تهران 
ســما «، اين تفاهم نامه با هدف توســعه 
زمينه های همــکاری و همه جانبه و نيز 
اســتفاده بهينه از ظرفيت هــای موجود 
حوزه سالمت شهرتهران، به امضای حجت 
االسالم و المسلمين ميثم امرودی معاون 
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و 
حاج سيدرضا نيری دبير کل مجمع خيرين 

سالمت کشور رسيده است.
اين  تفاهم نامه به منظور تقويت و توسعه 
همکاری در چارچوب فراهم سازی زمينه 
گســترش عدالت در نظام ســالمت شهر 
تهران با رويکرد حضور آحاد شهروندان )به 
ويژه اصناف و بازاريان شهر تهران( در جهت 
کمک به بخش سالمت منعقد شده است و 
تعامالت دوجانبه به منظور اشتراک گذاری 
ظرفيت هــای در اختيار و نيز بهره گيری 
از راهکارهای مناســب در راستای کمک 
در امر احداث ، تجهيز، آموزش و پژوهش 
در عرصه ســالمت و همچنين کمک در 
حدود ضوابط مندرج در اساسنامه و قوانين 
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به گزارش روابط عمومی مجمع خيرين 
سالمت کشور ششمين همايش تجليل از 
خيرين سالمت کاشان همزمان با والدت 
امام زين العابدين )ع( روز پنجشنبه 23 

ارديبهشت در اين شهربرگزار شد.
در اين مراســم که جمــع کثيری از 
خيرين سالمت کاشــان حضور داشتند 
آقای ســيد رضا نيــری دبير کل مجمع 
خيرين کشــور اظهار داشت: مردم شهر 
کاشان پيشنيه زيادی در امور خير و عام 

المنفعه دارند.
وی با تقدير از خيرين حوزه ســالمت 
کاشــان در راســتای اقدامات مناســب 
بيان کــرد: از زمان برگزاری پنجمين تا 
ششمين همايش از ســال 90 تا کنون 
در کاشــان خيرين حوزه سالمت مبلغ 
90 ميليارد تومان در بخش بهداشــت و 

درمان کمک نموده اند.
دبيــر کل مجمــع خيرين ســالمت 
خاطرنشــان کرد: 30 درصد اين کمک 
ها توسط دانشــگاه انجام شده و مابقی 
آن توســط مردم و خيرين اين حوزه در 
بخش های گوناگون حوزه سالمت هزينه 

شده است.
مشــاور وزير بهداشــت بــا تقدير از 
زحمات خيرين در راستای رفع مشکالت 
بهداشــتی و درمانــی در مناطــق کم 
برخوردار، عنوان کرد: خيرين ســالمت 
در مرحله اول ششمين همايش تجليل 
از خيرين ســالمت 8 ميليارد تومان به 

بخش بهداشت و درمان کمک کردند.
رئيس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
نيز در اين همايش  با تشــکر از اقدامات 
گفت:  ســالمت،  خيرين  خيرخواهانــه 
مجمع خيرين ســالمت از ابتدای شروع 
به کار خود در شهر کاشان 24 پروژه را 

کلنگ زنی کرده است.
وی افزود: 20 پروژه کلنگ زنی شــده 
توســط مجمع خيرين سالمت در شهر 
کاشــان به بهره برداری رســيده و 14 
پروژه باقی مانــده در حال تکميل بوده 
و بيش از 60 درصد پيشــرفت فيزيکی 

دارند.
 محمدحســين اعرابــی با اشــاره به 
اجرای 14 طرح خيرســاز در کاشان با 

ششمین همایش تجلیل 
از خیرین سالمت کاشان 
برگزار شد

52 هــزار مترمربــع کار عمرانی گفت: 
خيرين ســالمت کاشان و آران و بيدگل 
318 مــورد تجهيــزات بــه ارزش 39 
ميليــارد ريال را برای مراکز درمانی اين 

شهرستان خريداری کردند.

از  نمــازی  آيــت اهلل  قدردانــی 
اقدامات مجمع خيرين سالمت

بــه گــزارش روابط عمومــی مجمع 
خيرين سالمت، آيت اهلل عبدالنبی نمازی 
مقــام معظم رهبری درشــهر  نماينده 
کاشــان در ديدار با ســيد رضــا نيری 
دبير کل مجمع خيرين ســالمت کشور 
و هئيــت همراه از تالش هــای خيرين 

سالمت تقدير کرد.
در ايــن ديدار دبير کل مجمع خيرين 
سالمت با اشــاره به اقدامات انجام شده 
مجمع خيرين از بدو تاسيس گزارشی از 
اقدامات انجام شده در بخش بهداشت و 

درمان ارائه کرد.

آيت اهلل نمازی در اين ديدار با تقدير از 
تالش های  مجمع خيرين سالمت برای 
آنهــا در ادامه ايــن راه آرزوی توفيق و 

سالمتی کرد.
نماينده ولی فقيه در کاشــان در اين 
ديدار، از رسيدگی به خانوادهای نيازمند 
و مستضعفی که توان تأمين هزينه های 
سنگين درمانی را ندارند به عنوان يکی 
از خدماتی نام برد که محبوب عنداهلل و 
امام زمان)عج( است که خداوند خدمت 

به محرومان جامعه را به خيرين داده 
 عضو مجلس خبــرگان رهبری گفت: 
امروز نيــز پيروان واليت از انجام وظيفه 
و تکليفی که بر عهــده دارند فعاليت و 
تالش می کننــد و کاری به نتيجه کار 
ندارند و براســاس تکليفــی که بر عهده 

دارند فعاليت می کنند.  
نماينده ولــی فقيه درکاشــان افزود: 
عالمی از دنيــا رفت و عالم ديگری او را 
در رويا ديد از او سؤال کرد در عالم برزخ 
چه خبر اســت، جواب داد بازار عمل در 
اينجا کساد است و اگر امام حسين )ع( 
به فرياد ما نرســد خيلی مشکل داريم، 
ازاين روکارها و اعمال انســان ها توسط 
خدا نقادی می شــود و آنکــه اعمال را 

نقادی می کند فريب نمی خورد.
آيت اهلل نمازی، با بيان اينکه  زحمات 
شما در مجمع خيرين از مصاديق تعهد 
به وفای عهدی است که با خدا بسته ايد، 
تصريح کرد: يکی از کارهای ســنگين بر 
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رئيس شــورای سياست گذاری ائمه جمعه برای ايجاد 
مشارکت خيرين در حوزه سالمت و همکاری ائمه جمعه 

با اين نهاد خيريه نامه ای صادر نمود:
به گزارش روابط عمومی مجمع خيرين سالمت به نقل 

از نشريه فرهنگ جمعه متن پيام به شرح زير است:
احترامــا همانگونــه که مســتحضر هســتيد، مجمع 
خيرين سالمت کشــور محمل و جايگاهی است که بنا 
دارد واســطه خيری در تحقق اهداف مقدس خيرين با 
نيازهای نظام ســالمت کشــور و نيازمندانی که در اين 
طريق محتاج ياری هســتند باشند بی شک راهکارهايی 
دســتيابی به اهداف بلند و متعالی در اين مسير همسو 
با حرکت جامع به ســوی اهداف ســعادت بخش نظام 
اسالمی مستلزم شــناخت بيشتر و به کارگيری تجارب 
و توانمندی مختلف افراد صاحب نظر است براين اساس 
و بــا لطف ايزد منان زمينه ای فراهم گرديد تا جمعی از 
دوستان متعهد و عالقه مند به امور خير گرد هم آيند و 
با عنوان ياوران اين حرکت عظيم و خداپسندانه برکات 
ارزشمندی را نصيب نيازمندان در حوره سالمت نموده و 
زمينه سازحرکت پويا ، اصولی و هدفمند مجمع سالمت 

کشور گردند.
مقام معظم رهبــری در ديدار با اعضــای و دبير کل 

محترم مجمع خيرين سالمت کشور ، برادرگرامی حاج 
آقا نيری فرمودند مسئله سالمت جزو مسئله درجه يک 
حرکت کشــوری هســت اگر بخواهيم دو يا سه مسئله 
را کنار هم جزء مســائل مهم کشــور قرار دهيم مسئله 
بهداشــت و ســالمت اولويت دارد ، ما بايد کاری کنيم 
که خيال مردم از ناحيه درمان و بيماری آسوده باشد و 
هرکس که مريض شده باشد يا مريض داری کرده باشد 
می داند چقدر سختی و ناراحتی دارد لذا اين مسئله کار 
بسيار مهمی است و هرچه می توانيد در اين زمينه کار 
کنيــد ترتيبی هم که انجام داديد ) ترکيب هئيت امنا و 
ائمه جمعه به عنوان رياســت هئيت امنا( بسيار الزم و 
اساسی است  لذا مقتضی است نسبت به موضوعات ذيل 

اقدام الزم صورت پذيرد:
1- هدايت و همکاری در تشــکيل جلســات خيرين 
سالمت شهر ، شهرســتان ، استان و اطالع رسانی الزم 
نســبت به خدمات صورت پذيرفته و همچنين نيازهای 

موجود.
2- ارائه گــزارش عملکرد مجمــع مربوطه از تريبون 

نمازجمعه در صورت صالحديد 
3- حضور در مراســم های افتتاح و کلنگ زنی پروژه 

های مردمی به منظور ايجاد انگيزه در ساير خيرين 
4- معرفی خيرين شناخته شده و افراد صاحب نظر در 

امور خيربه مجمع خيرين سالمت کشور 
 ضمنــا جنــاب آقای ســعيد محمودی مديــر دفتر 
شــورای سياســت گذاری ائمه جمعه )شــماره تماس 
09122184118( بــه عنــوان نماينــده اينجانب در 
مجمع خيرين ســالمت کشور حضور داشته و نسبت به 
هماهنگی و برنامه ريزی جلسات استانی و برنامه ريزی 
مجمع با نهاد نمازجمعه هماهنگی الزم را انجام خواهد 

داد.

توصیه رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه برای بسیج همکاریها با مجمع خیرین سالمت کشور

دوش مردم مسأله درمان است.
وی افزود: با توجه بــه تغيير فرهنگ 
تغذيه در کشــور روز به روز بيماری ها 
تشديد می شــود و روزانه تعداد زيادی 
از انســان ها در سراســرجهان به دليل 
مشــکالت جســمانی از بين می روند و 
اين در حالی اســت که سبک زندگی در 
گذشــته به گونه ای بود که بيماری ها 
انسان را کمتر از امروز تهديد می کردند.
 به گفتــه وی، با تغيير فرهنگ تغذيه 
در کشور و اســتفاده از غذاهای آماده و 
چرب و غذاهای زيان آور، سالمت انسان 
ها را در معرض تهديد قرار داده اســت 
و آمار بيماری هــا به ويژه بيماری های 

ناشناخته افزايش يافته است.
 نماينده ولی فقيه در کاشان يادآورشد: 
افزايش بيماری ها و هزينه های سنگين 
درمانی بيشترين فشار را به قشر محروم 

و مســتضعف جامعه وارد کرده و در اين 
رابطــه مراجعات زيادی بــه دفتر برای 

کمک و مساعدت می شود.
 عضو مجلس خبرگان رهبری، خدمت 
به نيازمند و مستضعفان جامعه و تأمين 
هزينــه های درمــان بيمــاران را برای 
خيرين يک نعمت بزرگ دانست و گفت: 
يکــی از بزرگترين  نعمت هــای الهی 
توفيق خدمت به نيازمندان و بيماران به 

ويژه بيماران صعب العالج جامعه است.
دکتر حسين نيکزاد مدير عامل مجمع 
خيرين سالمت کاشان، نيز در اين ديدار 
گزارشــی از عملکرد اين مجمع را ارائه 

داد.
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اســتاندار آذربايجان شــرقی گفــت: 
طرح های بزرگ و کالن بخش سالمت 
بايد به گونه ای تعريف شــوند که شامل 
بخش های مســتقل قابــل بهره برداری 
باشــند تا خيرين رغبت بيشتری برای 

مشارکت در اين طرح ها داشته باشند.
اســماعيل جبارزاده 26 فروردين ماه 
در ديدار اعضای هيــات امنای مجمع 
خيرين سالمت آذربايجان شرقی با وی، 
ضمــن قدردانــی از تالش ها و خدمات 
ارزنده اين مجمع در چهار سال گذشته 
، اظهار داشــت: مجمع خيرين سالمت 
يکی از فعال ترين تشــکل های مردمی 
استان است که منشــأ خدمات زيادی 

بوده است.
وی با بيان اين که بزرگ ترين رسالت 
اين مجمع، تعامل بــا خيرين و توجيه 
آنها نســبت به نيازهای مردم اســت، 
خاطرنشــان کرد: مهم تريــن عامل در 
اين زمينه جلب اعتماد خيرين اســت 
و خيرين بايــد اطمينان پيدا کنند که 
کمک های آنها در جای درســت هزينه 
می شود و نهادهای مردمی به آن چه که 

می گويند عمل می کنند.
جبــارزاده با بيان اين کــه بايد برای 
تحقق نيت های خير برنامه ريزی کنيم، 
افزود: وجود خيرين بزرگ و برجســته 
نبايد باعث شــود که ساير اقشار جامعه 

در امور خير پيشقدم نشوند.
وی تاکيد کرد: بايد از روش های جديد 
و تجربه شده برای جذب نيت های خير 
و شيوه های مختلف مشارکت مردم در 

امور خيرخواهانه استفاده کنيم.
همچنين  آذربايجان شرقی  اســتاندار 
بر تجليل و تکريم خيرين تاکيد کرد و 
گفت: بنا داريم که هر سال از چند نفر 
از خيرين برجسته استان تجليل کنيم 
که اين امر می تواند در فرهنگ ســازی 

امور خير موثر باشد.
اين مســئول ارشد اســتان در ادامه 

خاطرنشــان کرد : نهادهــای مردمی و 
مســئوالن دولتی بايد همواره در کنار 
خيريــن باشــند و در تمــام مراحل از 

همراهی و همدلی با آنها دريغ نکنند.
جبارزاده با اشــاره به عوامل موثر در 
جذب خيرين به بخش ســالمت گفت: 
يکی از عواملی که باعث می شوند خيرين 
بيشتر به حوزه هايی مانند مدرسه سازی 
روی بياورنــد کم هزينــه، زودبــازده و 
ماندگار بودن اين حوزه هاســت و الزم 
اســت در پروژه های بخش سالمت نيز 

چنين ويژگی هايی تعريف شود.
وی افــزود: طرح های بــزرگ و کالن 
بخش ســالمت بايد به گونه ای تعريف 
شــوند که شــامل بخش های مستقل 
قابل بهره برداری باشند تا خيرين رغبت 
بيشتری برای مشارکت در اين طرح ها 

داشته باشند.
استاندار آذربايجان شرقی با تاکيد بر 
سياست دولت تدبير و اميد برای تقويت 
سازمان های مردم نهاد به ويژه موسسات 
فعــال در بخش ســالمت گفت: تالش 
برای ســالمت مردم مهم ترين کار خير 
اســت و مطمئنم که بــا همت و تالش 
بيشــتر کارهای خوبــی در اين زمينه 

انجام خواهد شد.
وی همچنين خطاب به هيات امنای 
مجمع خيرين سالمت توصيه کرد برای 
افزايش اعتبار اين مجمع از حضور افراد 

غيردولتی  استفاده کنند.
مردمی  نهادهــای  گفــت:  جبارزاده 
حلقه اتصال مردم و مســئوالن هستند 
و اعضــای آنها بايد از افــراد غيردولتی 

باشند.
حجت االسالم مشهوری، رئيس هيات 
امنای مجمع خيرين سالمت آذربايجان 
شــرقی هم در اين ديدار گزارشــی از 

فعاليت های اين مجمع ارايه کرد.
در ايــن ديدار کــه با حضــور داود 
دانش جعفــری، مشــاور عالــی وزيــر 
بهداشــت و نماينده تام االختيار وزارت 
بهداشت در هيات نظارت بر سازمانهای 
مردم نهاد برگزار شــد، از طرف مجمع 
خيريــن ســالمت اســتان نســبت به 
تالش هــا و مســاعدت های اســتاندار 
آذربايجان شرقی، شهردار تبريز و رئيس 
دانشگاه علوم پزشــکی تبريز قدردانی 
و گزارشــی از مهم تريــن فعاليت هاي 
مجمــع خيرين ســالمت در اســتان 
آذربايجان شرقي طی سال های 1390 

تا 1394 ارائه شد. 
طبق اين گزارش احداث بيمارســتان 
550 تختخوابی فوق تخصصي کودکان 
تبريــز، ســاخت کلينيک هاي شــيخ 
الرييــس 2 و ممقــان، اهــداي 136 
دســتگاه همودياليز و تجهيزات متنوع 
درمانــي و بيمارســتاني، احداث ســه 
خانه بهداشــت در روستاهاي زلزله زده 
ورزقــان و هريس، اهــداي بيش از ده 
هزار متر مربــع زمين در نقاط مختلف 
استان براي ســاخت مراکز بهداشتي و 
پيگيري ســاخت و تکميل بيش از ده 
خانه بهداشت در مناطق مختلف استان 
از جمله فعاليت هاي ارزشــمند مجمع 
خيرين سالمت استان آذربايجان شرقي 

در پنج سال اخير بوده است. 

استاندار آذربايجان شرقی در ديدار 
اعضاي هيات مديره مجمع خيرين 
سالمت استان:
 وجود خیرین بزرگ
 باعث نشود تا سایرین
 در امور خیر پیشقدم نشوند
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 هــدف از راه اندازی شــبکه 
ســالمت  خيرين  مجمع  احتماعی 

کشور چيست؟ 
به منظور ايجاد بستری برای يکپارچه 
ســازی امور خيريه و تشکيل پايگاه داده 
جامــع خيرين ســالمت کشــور، ايجاد 
ارتباط با يکديگر، اطالع رســانی هر چه 
بهتر به خيرين و جمع آوری کمک های 
نقدی و غير نقدی به صورت آنالين اين 
شــبکه اجتماعي راه اندازی خواهد شد. 
کارکردهاي کلي اين شبکه به شرح زير 

خواهد بود: 
خيرين  اطالعــات  ســاماندهی  الف. 
کشور: از آنجايی که اين شبکه اجتماعی 
در ســطح ملی راه اندازی خواهد شــد 
ضروري اســت با اطالع رسانی جامع از 
تمامی خيرين ســالمت کشور دعوت به 
عمل آيد تا در اين شــبکه عضو شــوند 
تا پايگاه داده کاملــی از آنان در اختيار 
داشــت و با طبقه بندی آنها شرکت هر 

کدام از اين دســته ها را در امور مختلف 
هدفمند تر نمود.

ب. اطــالع رســانی هــر چــه بهتر 
رويدادهای خيريه: زمانی که پايگاه داده 
هاي خيريــن در اين شــبکه اجتماعی 
کامل شــود، مــی توان بــه راحتی و از 
بســترهای مختلــف هماننــد اينترنت، 
پيامــک و … خيرين نيکــوکار را از هر 
رويــدادی باخبر نمود، ايــن نوع اطالع 
رســانی فارغ از موقعيت جغرافيايی و يا 
وابستگی به هر سازمان خيريه می باشد، 
لذا از اين نظر نسبت به ساير فرآيندهايی 
که در مؤسسات خيريه در اين خصوص 

وجود دارد، دارای برتری است.
ج. جمع آوری کمک هــای نقدی به 
صورت آنالين : خيرين عضو اين شبکه، 
می تواننــد در هر يک از امور نيکوکارانه 
ای که در آن معرفی می شــود شــرکت 
کنند و شاهد کمک ساير خيرين بوده و 
زمانی که مبلغ جمع آوری شــده به حد 

نصاب برســد پــروژه خيرخواهانه برنامه 
ريزي شــده عملياتی می گردد و تمامی 
کسانی که در اين اقدام شرکت کرده اند 
می توانند ناظر مراحل اجرای اين پروژه 

تا زمانی نهايی شدن آن باشند.
د. ارائــه محصوالت افــراد مددجو: از 
طريق اين شبکه افراد نيازمند می توانند 
با خيرين و ســاير افــراد نيازمند ارتباط 
برقرار کرده و تبــادل اطالعات نمايند و 
اگر توانايی توليــد محصول و يا خدمات 
خاصي را دارند، آنهــا را در معرض ديد 
افراد خير قرار دهند و به فروش برسانند.

ه. ارائــه کمک های غيرنقدی توســط 
برخی خيرين: خيرين عضو اين شــبکه 
قادر به کمک های غير نقدی هســتند و 
به همين منظور برای اين نوع خيرين نيز 
امکاناتی در اين شــبکه تعبيه می گردد. 
به عنوان مثال آمــوزش رايگان افراد بی 

سرپرست و غيره. 
و. ارائــه تخفيــف های ويــژه به افراد 

تشريح ويژگی های شبکه اجتماعي مجمع خيرين سالمت کشور
توانمندسازی خیرین سالمت

 به مدد دستاوردهای عرصه فناوری

به منظور بهره گيری از ظرفيت های اينترنت و فضای مجازی برای جمع آوری کمک های خيرين بزرگوار و تســهيل برقراری ارتباط با آنان، 
شبکه اجتمای ياوران سالمت مجمع خيرين سالمت کشور در دست راه اندازی است. در مصاحبه با مهندس مسعود صبغي با برخی از ويژگی 

های اين شبکه اجتماعی آشنا خواهيد شد. 
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نيازمنــد: در ايــن شــبکه اجتماعــی 
فروشــگاهی مخصــوص افــراد نيازمند 
طراحــی خواهد شــد که شــرکت ها و 
کارخانه هــای مختلف در صورت تمايل 
محصوالت خود را با تخفيف ويژه در آن 

قرار خواهند داد. 
  شبکه اجتماعي مجمع خيرين 
مزيت  و  امکانات  چه  کشور  سالمت 

هايی دارد؟
اين شــبکه ملی خيرين در فاز اول راه 
اندازی خود اين امکانات را خواهد داشت:

مديريت کاربر بــرای ورود اعضا،  ثبــت نام ) افــراد خيــر و افراد 1
عادی(، ايجاد پروفايل، شــخصی سازی ، 

غيرفعال کردن حساب کاربری
مربوط  اطالعات  بارگذاری  امکان  به امر خيريه به صورت مطلب يا 2
پســت ارســالي ) رويدادهای خيريه به 
صورت پست در شبکه اجتماعی نمايش 
داده می شوند( در قالب ارسال امر خيريه 
به صورت پست) فقط مديران( ، مديريت 
پســت )حذف، ويرايش( )فقط مديران(، 
امــکان کمک بر روی امر خيريه، نمايش 
ميزان کمک برای امر خيريه، اليک زدن، 

امکان اظهار نظر 
بهره گيری از خصوصيات متداول  در شــبکه های اجتماعی شامل 3
امکان دنبــال کردن افراد خيــر و افراد 
نيازمند، امکان مســدود کردن، نمايش 
امور نيکوکارانــه، نمايش خيرين مطرح، 

جســتجو در ميان متن پستها، افراد و بر 
مبنای برچسب ها، ارسال پيام  به شيوه 
هــای گوناگون، اطالع رســانی از طريق 
ايميل، پيامک و ســامانه، امکان ارسال 
گزارش تخلف، قابليت مديريت کاربران و 

پست ها ) حذف، اضافه، ويرايش(
آغازين هم شامل توضيح  صفحه  نمايش 4 اجتماعی،  شبکه  مختصر 
چند رويداد نيکوکارانه محبوب، مديريت 
برچســب، امکان اضافه کردن برچسب و 
جستجوی هوشمند در ميان برچسب ها 
می باشــد. اطالع رســانی هم در داخل 
شــبکه اجتماعی) به ازای هر پستی که 
دنبال کننده ها مــی زنند( و به صورت 

ايميلي و پيامکی صورت مي گيرد. 
مزيت مهم اين شبکه متمرکز بودن بر 
امور خيريه است. و ابزاری ارزشمند برای 
معرفی طرحها، جذب کمک های برخط 
)آنالين( با توجه به توضيحات ارائه شده، 
اعالم مبالغ مورد نياز، مبالغ کمک شده، 
زمان بهره بــرداری، اعالم کمک خيرين 
خاص و ســوق دادن طرفداران خود به 
کمک برای موضوع مورد توجه می باشد. 

از  اســتفاده  و  نحوه عضويت    
شبکه چگونه است؟

شــبکه  ايــن  در  عضويــت  بــرای 
آدرس  بــه  کافيســت  اجتماعــی 
بــا  و  رفتــه   YavaraneSalamat.ir
فشــردن کليد بــه ما بپيونديــد و وارد 
کردن آدرس پســت الکترونيکی خود و 
انتخاب رمز برای وارد شــدن به عضويت 
آن درآييــد. پــس از ورود نيز با تکميل 
اطالعــات عمومی خــود از جمله نام و 
عکس ، موضوع های مــورد عالقه خود 
را انتخاب و وارد صفحه خود می شــويد. 
سپس به طور خودکار افراد و پروژه هايی 
که با انتخاب هايتان مرتبط هســتند به 
شــما معرفی خواهد شد. با دنبال کردن 
هر يــک از آنهــا به مانند شــبکه های 
اجتماعی ديگر فعاليت های آنان به شما 
اطالع رسانی شده و می توانيد از امکانات 

فوق الذکر  استفاده فرماييد.
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  در مورد اهم فعاليت هاي صورت 
تخصصی  کنگره  دومين  در  گرفته 
ساخت بيمارستان و مديريت منابع 
وتجهيزات توضيحاتي ارائه فرماييد. 
با يــاری خداوند متعال دومين کنگره 
تخصصی ساخت بيمارستان و مديريت 
 Hospital Build &( منابع وتجهيــزات
Facility Management ( ، در راســتای 
سياســتهای کلی نظام سالمت ابالغی 
مقام معظم رهبــری ، حمايت از طرح 
تحول نظــام ســالمت ، افزايش جلب 
مشــارکتهای مردمی وبهره وری منابع ، 
گسترش بيمارستانهای ايمن ، هماهنگی 
بيشتر نهادهای ذيربط ، به همت دانشگاه 
علوم پزشــکی ايــران و مجمع خيرين 
سالمت کشور در تاريخ 2و 3 اسفندماه 
ماه 1394 درمرکــز همايش های بين 
المللــی رازی ، با حضور بيش از دو هزار 
نفر از متخصصين، محققين، اســاتيد، 

مديران و کارشناســان کشور با حضور و 
سخنرانی مقام محترم وزارت بهداشت، 
رئيس محترم دانشگاه و رئيس کنگره ، 
قائم مقام و مديران و کارشناسان محترم 
و نمايندگيهای اســتانی مجمع خيرين 
ســالمت کشــور ، تعدادي از معاونان و 
مشــاوران محترم وزير بهداشت و برخي 
ديگــر از وزارتخانه ها همراه با مراســم 
تقديرويژه  ازخيرين بيمارســتان ساز و 
حوزه ســالمت در طــول دو روز برگزار 

گرديد. 
در کارگاههای تخصصی و نمايشــگاه 
گسترده جانبی، مجمع خيرين سالمت 
کشــور، انجمن خيريه توسعه علم و فن 
آوری،  انجمــن متخصصين تجهيزات 
پزشکی کشور ، شــرکت های مشاور و 
شرکتهای  بيمارستان،  ساخت  پيمانکار 
توليد کننــده و تامين کننده تجهيزات 
پزشکی ، تاسيســات ، تهويه ، سيستم 
های توليد و توزيع و انتقال گازهای طبی 
، مصالح ساختمانی با تکنولوژی پيشرفته 
، شــرکتهای ســرمايه گذاری ، بانکها و 
گروههای بيمارســتان ساز خصوصی ، 
به معرفی آخرين دســتاوردهای رشته 

تخصصی خود پرداختند.  
  مهم ترين نتايــج مثبت اين 
برای مجمع خيرين سالمت  کنگره 

کشور چه بود؟ 

در کنگــره مذکور، مديــران مجمع 
خيرين ســالمت کشــور با شرکتهای 
توليدکننده تجهيزات و مشاور به تبادل 
نظر پرداختند و مديران عامل شرکتهای 
مذکــور برای تامين تجهيزات مورد نياز 
خيرين بدون درنظر گرفتن ســود و با 
پرداخت قيمت تمام شده اعالم آمادگی 
نمودند ومقرر شــد جلسات بعدی برای 
انعقاد قراردادهای مرتبط  پيگيری گردد 
و چند شــرکت نيز با اهدا تجهيزات به 
چند درمانگاه مناطق محروم در امر خير 
مشارکت نمودند. همچنين طرح »خير 
مضاعف«، ارائه شده توسط انجمن خيريه 
توسعه علم و فن آوری ، مورد استقبال 
مديران و خيرين ســالمت قرار گرفت ، 
در جلســات مذکور راهکارهای تعامل 
بيشتر خيرين با دانشگاهها و پتانسيلهای 
خيرين ســالمت و کاهش بوروکراسی 
های اداری و مالياتی ، روشهای استفاده 
بهينه از منابع خيرين با تامين تجهيزات 
و مصالح با قيمت تمام شــده مناسب و 
روشــهای نيازســنجی و اولويت بندی 
کمک هــای مردمی به بيمارســتانهاو 
مورد  محــروم  مناطق  درمانگاههــای 
ارزيابی و بحــث و تبادل نظر مديران و 
کارشناسان قرار گرفت و نيازهای چند 
بيمارستان در جنوب تهران و استانهای 
محروم توســط مديران آن بيمارستانها 
بيان گرديــد که با حضــور چند خير 
ارجمند به بعضی از نيازهای تجهيزاتی 
آنها پاســخ داده شد.   با بحثهای مطرح 
شده در پانلهای تخصصی کنگره از جمله 
روشــهای تســهيل و افزايش جذابيت 
مشــارکتهای مردمــی و جمــع بندی 
نظرات متخصصين، يکی از دستاوردهای 
کنگره تدوين بيانيه پايانی پيوســت و 
تصويب تشــکيل کميته های پيگيری 
تخصصی بندهای بيانيــه ، به ويژه بند 
اول آن اســت. بر همين اســاس مقرر 
گرديد با توجه به به لزوم توســعه تخت 
های بيمارستانی و جايگزينی تخت های 
فرسوده و محدوديت منابع عمومی برای 
ســاخت تخت های جديد ، راهکارهای 
افزايــش جلب مشــارکتهای مردمی از 
جمله هماهنگی مستمر با مجمع خيرين 
سالمت کشور و بهينه سازی مقررات،  به 
صورت جدی از سوی دانشگاههای علوم 
پزشکی و در قالب سياستهای وزارتخانه 

مدنظر قرار گيرد.

بررسی دستاوردهاي دومين کنگره تخصصی ساخت بيمارستان و مديريت 
منابع وتجهيزات در گفتگو با مهندس محمد طهماسبی؛ دبير اجرايی کنگره

تامین نیازهای درمانی مناطق محروم با حداقل هزینه
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مدير عامل مجمع خيرين خراسان 
رضوی  از کمک بيش از 11 ميليارد 
تومانی خيرين ســالمت در اســتان 

خراسان رضوی خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومی مجمع 
خيرين ســالمت کشور، سيدمرتضي 
احتشــام فر اظهار داشــت:  خانواده 
مرحوم حاج محمــود کميلی نيا در 
اقدامی شايســته و خداپسندانه و به 
يادبود پدر بزرگوارشان "مرکز سالمت 
جامعه کميل" را احداث نمودند تا به 
فضل پروردگار، ارائه خدمات در حوزه 
سالمت به اقشار محروم ره توشه ای 
برای روح مطهر آن عزيز سفر کرده و 

بازماندگان ايشان باشد.
وی افزود: زمين اين بنا توسط ورثه 
مرحوم ســيدی در ســال 1384 به 
دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی 
اهداء گرديد که ارزش تقريبی آن در 
حال حاضــر 500 ميليون تومان می 

باشد.
 مدير عامل مجمع خيرين خراسان 
رضــوی بيان کرد: عمليات ســاخت 
مرکز در ظرف مــدت 7 ماه با صرف 
هزينه ای بالغ بر 220 ميليون تومان 
در ارديبهشــت 1395 بــا حضــور 
رياست دانشــگاه علوم پزشکی، دبير 
کل مجمع خيرين ســالمت کشور و 

جمعی از مسئولين افتتاح گرديد.
وی بــا بيــان اينکــه 9 مجمع در 
شهرستانهای خراسان رضوی تشکيل 
شــده و هم اکنون فعاليت می کنند، 
تصريح کــرد: از اين تعداد شــعبات 

کمک های  مجموعــا  خيرين  مجمع 
خوبی انجــام گرفتــه و خيرين اين 
بخش مبلغ 4 ميليارد و 256 ميليون 

تومان کمک کرده اند.
احتشــام فر با بيــان اينکه برخی 
خيرين در حــوزه درمان کمک های 
مناســبی نمــوده اند، عنــوان کرد: 
خيرين ديگــر نيز بــه ترتيب 268 
ميليــون،223 ميليون، 408 ميليون 
کمک نموده  و ساير خدمات خيرين 
برای  خريد تجهيزات بيمارســتانی و 
مراکز درمانی نزديک به 6 ميليارد و 
60 ميليون تومــان بوده که مجموعا 
اين کمک ها بــه مبلغ 11 ميليارد و 

215 ميليون تومان رسيده است.
برنامه هــای مجمع  وی در مــورد 
خيرين سالمت خراسان رضوی برای 
ايجاد مشــارکت بيشتر خيرين برای 
رفع مشــکالت بهداشــتی و درمانی 
اظهــار داشــت: همايــش تجليل از 
خيرين در محوالت برگزار می شــود 
و يکــی از مباحث  تقدير از خيرين و 
نشست های با خيرين و اطالع رسانی 
از تالش های خيرين برای ترغيب به 

کار خير و ايجاد انگيزه است.
احتشــام فر با بيان اينکه متاسفانه 
نهادهای زيادی در امور خيريه ورود 
کرده اند، خاطرنشان کرد: بايد طوری 
برنامه ريزی شود که هر فردی تک به 
تک برای جمع آوری کمک به سراغ 
خيرين نرود وبه برای مثال 20 مرکز 
دنبال يک خير باشند و برخی اوقات 
هيچ کسی به يک خير مراجعه نکند.

وی با اشــاره به اينکه ساماندهی 
مراکز خيريه بايد دردستور کار قرار 
گيرد، تصريح کرد: يکی از سياست 
ســالمت  خيرين  مجمــع  هــای 
های خيرين  از ظرفيت  اســتفاده 
به صورت هماهنگ و ســازماندهی 

شده است.
احتشــام فر با بيان اينکه اســتان 
توجه  نيازمنــد  رضــوی  خراســان 
بيشترخيرين  در ارائه خدمات مناسب 
و درخور شــان به زائران حضرت امام 
رضا )ع( است، افزود: زائرانی از اقصی 
نقاط کشور به مشــهدالرضا مراجعه 
می کنند و اين اســتان بايد با ديگر 
استان ها متفاوت باشد و حتی برخی 
زائران از خدمات مجمع خيرين بهره 

می برند.
وی گفــت: برخی زائــران توانايی 
پرداخت هزينه های درمانی خود در 
سفر به مشــهد مقدس را ندارند که 
اين امر توسط مجمع خيرين سالمت 
انجــام شــده و مجمــع هزينه های 
درمــان برخی از اين زائران را متقبل 
شــده است و از اين نمونه بسيار زياد 

است.
احتشــام فر گفت:  استان خراسان 
و شهرمشــهد بايد به صورت خاصی 
ديده شــود و اعتقاد دارم که ســاير 
مردم کشــور مــی تواننــد در حوزه 
سالمت مشــهد ورود کرده و  کمک 
های حوزه سالمت خود را برای ارائه 
خدمت بهتر و مناســب تر به زائران 

اختصاص دهند.

مدير عامل مجمع خيرين 
سالمت خراسان رضوی: 
خیرین بیش از11 میلیارد 
تومان به بخش سالمت 
استان کمک کردند
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وی افزود:  ساخت همراه سرای بيمار 
در اين بيمارســتان به اتمام رســيده و 
ديگــر بخش ها  نيــز در حال تکميل 

شدن است.
مدير عامل مجمع خيرين آذربايجان 
شــرقی در مورد ديگر اقدامات در حوره 
بهداشت و درمان اين استان، بيان کرد: 
کلينيک فوق تخصصی شــيخ الرئيس 
2 توســط خانواده خّير  محترم صادقی 

اسفهالنی احداث می شود.
  پورناجی با بيان اينکه کلينيک شهر 
ممقان توسط خيرين اين شهر احداث 
می گردد، افزود: ســاختمان همودياليز 
تبريز  نيز توســط موسسه خيريه نوبر 
تبريز  جهت استقرار 132 دستگاه دياليز 

در  مرحله اجرا می باشد.
وی با اشــاره بــه اجــرای عمليات 
ســاختمانی  همودياليز مرند  نيز ادامه 
داد: در سال  94 مرکز بهداشتی درمانی 
بخشــايش  هريس که توسط شرکت 
مهفام جام احداث شده بود ، افتتاح شد 
و اهداء يک دســتگاه همودياليز توسط 
موسســه ره پويان  امام زمان عج ا... به 
بيمارستان شهر خامنه ، اهداء يکدستگاه 
همودياليز توسط خانواده  خير محترم 
قره چمنی بــه بيمارســتان  کليبر از 
اقداماتــی بود که در ســال 94 صورت 

گرفت.
 وی گفت:  همايش خيرين ســالمت 
کشوری استان آذربايجان شرقی در 12 

شهريور سال 94 در محل هتل استقالل 
تهران برگزار شــد و تعهداتی  از سوی 
خيرين تقبل گرديد که از جمله تعهد 
احداث 6 باب درمانگاه ، مرکز بهداشتی 
و خانه بهداشــت در سطح استان  می 

باشد. 
وی گفت: عــالوه بر آن اهداء  3500 
متر مربع زمين  با هزينه ســاخت يک 
باب  مرکز بهداشتی توسط خيرين در 
هرزند عتيق مرند در دستور کار خيرين 

سالمت قرار گرفت. 
مدير عامل مجمع خيرين آذربايجان 
شــرقی عنوان کــرد: از محل تعهدات 
همايش ياد شــده ، احداث 3 باب خانه 
بهداشــت و 2 باب پانســيون پزشکان 
شروع و به مرحله  پايانی عمليات اجرائی 
رسيده اند . مبلغ ريالی اهدائی خيرين 
در جريان همايش سال 94قريب معادل 
5 ميليارد و هفتصد و هفتاد و هشــت 
ميليون و چهارصد هزار تومان می باشد 
که توسط خود خيرين محترم در احداث 

پروژه ها هزينه خواهد شد.
وی در مورد برنامه های ســال جديد 
که برای توســعه مشــارکت ها صورت 
خواهــد گرفت اظهار داشــت: اقدام به 
مکاتبات جهت تشکيل شورای خيرين 
سالمت در سطح شهرستانها  به همراه  
تشکيل شورای بانوان - که با درخواست 
مجمع استان، از طرف استانداری محترم 
، توصيه های الزم  به فرمانداران به عمل 
آمده است - برنامه ريزی جهت برگزاری 
همايش خيرين سالمت استان در نيمه 
دوم سالجاری، برنامه ريزی الزم جهت  
زمينه ســازی بمنظور فرهنگ سازی 
توســعه مشــارکتها از طريق تبليغات 
و تنويــر اذهان مردم اســتان، ديدار با 
خيريــن در محــل کار و زندگی آنان، 
برگزاری جلســه با صاحبــان صنايع و 
تجار و ساير اقشار جهت آماده سازی در 
امر مشارکتها در محل اتاق بازرگانی از 
جمله اين اقدامات برای جلب مشارکت 

ها است.

 مدير عامل مجمع خيرين آذربايجان شرقي:
 ساختمان همودیالیز تبریز با ظرفیت 132 

تخت بیمارستانی راه اندازي مي شود

مدير عامل مجمع خيرين ســالمت آذربايجان شرقی از  راه 
اندازی ســاختمان همودياليز تبريز بــا ظرفيت 132 تخت 

بيمارستانی با همت موسسه خيريه نوبر تبريز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مجمع خيرين سالمت کشور، مجيد 
پورناجی در مورد اقدامات مجمع خيرين ســالمت اســتان 
آذربايجان شرقی، اظهار داشت: بيمارستان 550 تختخوابی 
کودکان تبريز به همت خيری تبريزی و بنياد ايشــان به نام  

بنياد خيريه مردانی آذر در حال ساخت است.
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  لطفا در مورد جايگاه و اهميت طب 
سنتی توضيحاتی ارائه فرماييد؟

طب ســنتی ايران برگرفتــه از حکمت، 
تمــدن ايرانی و فرهنگ اســالمی و بر پاية 
قرن ها خــرد جمعی، تجربيات پزشــکی 
قرون و ملل مختلف و مبتنی بر شــواهد و 
رويکرد انتقادی به دست آمده است. در کنار 
خواست و مقاومت مردمی در مقابل حذف 
آموزه های اسالمی و طب ايرانی، سالها تالش 
برخی از اســتادان پزشکی و پيشکسوتان با 
تجربه باعث شد از سال 1386 نظام آموزش 
پزشکی کشور دورۀ دکترای تخصصی طب 
و داروسازی سنتی را پذيرا شود و پزشکانی 
پژوهشگر پا به اين عرصه بگذارند و مهمترين 
هدف اين دوره احيای طب ايرانی و کمک به 
ارتقای سطح سالمت مردم با بهره گيری از 
تمامی يافته ها و امکانات و فناوری های نوين 

بوده و هست. 
حوزۀ آموزش آکادميک طب ايرانی از يک 
ســو، فرصتی برای نقد علمی و محتاطانه و 
منصفانــه نظريات طب ســنتی در بهترين 
جايگاه آن يعنی دانشگاه فراهم نموده است و 
از سويی معياری برای تفکيک سره از ناسره 
و پااليش دروغ و ادعا از حقيقت می باشــد. 

توسعه دانشگاهی طب ايرانی نيز مبتنی بر 
دو رويکرد »سالمت نگر« و »پژوهش محور« 
است تا در کنار پزشکی رايج به اراية بهترين 
خدمات ايمن، اثربخش و در دسترس بپردازد 
و سطح ســالمت مردم را خصوصاً با اصالح 

سبک زندگی ارتقا دهد.
  مهم ترين دستاوردها و موفقيت 
های حوزه طب سنتی و چشم انداز آتی 

آن را تشريح بفرماييد.
تــالش برخی بــزرگان همچون اســتاد 
ارجمنــد جناب آقــای دکتــر واليتی، در 
تشــکيل گروه حکمت، طب اسالمی و طب 
سنتی ذيل فرهنگستان علوم پزشکی نقشی 
به ســزا در ورود طب ســنتی به دانشگاه و 
حفظ حريم آن ايفا کرده است که همچنان 
با انتشار دايره العارف بزرگ پزشکی اسالم و 
ايران و چاپ مجله وزين طب سنتی اسالم 
و ايران و نيز تشکيل کميته طب سنتی در 
مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ايــن حمايت و صيانت ادامه 
دارد.رويکــرد جهانی پزشــکی به ســوی 
يکپارچگی دانش پزشکی نوين و سنتی برای 
پيشگيری و درمان و افزايش کيفيت زندگی 
مردم و بيماران است و  امروزه استفاده از هر 

روش و رويکرد درمانی مشروط به موثر بودن 
و کم خطرتر بودن قابل احترام است. مرکز 
مطالعات طب مکمل امريکا و کميســيون 
سياســتگذاری طب مکمل کاخ ســفيد در 
زمينة اهميت طب سنتی و مکمل در نظام 

سالمت آمريکا می نويسند: 
»مردم بــه هر دليل طب ســنتی را می 
خواهند! »دموکراســی در پزشکی« ايجاب 
می کند که اگر مردم آمريکا طب مکمل را 
می خواهند، دولت با احترام به اين خواسته، 
موظف اســت درستی و نادرستی و ايمنی و 
کارايی اين شيوه ها را بررسی کند و در موارد 
مثبت تمام تالش خود را برای دسترســی 
به اين روشــها به کار گيرد و در مواردی که 
خطری ســالمتی مــردم را تهديد می کند 

اطالع رسانی کند. 
بهترين راه توســعه اين دانش در دانشگاه 
ها و مراکز تحقيقاتی اســت و اســتفاده از 
تلويزيــون و اينترنت برای آموزش صحيح و 
آگاهی رســانی به مردم برای اصالح سبک 
زندگی ايشــان در اولويت است. کميسيون 
معتقد اســت اهميت طب مکمل در کمک 
به پيشگيري از بيماري هاي مزمن خصوصاً 
با آموزش به کودکان و جوانان براي اصالح 
شيوۀ زندگي و تقويت مراقبت از خويشتن 
اســت و اين رويکرد نگاهی تــوأم به ذهن، 
جســم، روح و معنويت، حيات اجتماعي و  

زيست  محيطي دارد«.
  خيرين ســالمت برای کمک به 
ارتقاي طب سنتي چه نقشي مي توانند 

ايفا کنند؟ 
مهمترين رويکرد دانشگاه، اولويت پژوهش 
خصوصاً در حــوزۀ بيماريهای صعب العالج 
و کمک به بهبود کيفيــت زندگی بيماران 
مبتال به سرطان، ام.اس و اقسام بيماريهای 
مزمن اعصاب، کبد و گــوارش، مفاصل و... 
اســت و آموزش پزشــکان و داروسازان به 
قصد طراحی و توليــد داروهای گياهی کم 
عارضه و خودکفايی علمی و دارويی اســت. 
ورود خّيرين محترم سالمت به اين عرصه در 
قالب حمايت از پژوهش های دانش بنيان که 
منجر به تامين منابع مالی پايدار در حمايت 
از کلينيکهای ويژه بيمــاران خاص و ادامه 
پژوهشهای کاربردی شــود، مصداق بارزی 
از »صدقات جاريه« و باليدن شــجره طيبه 
خواهد بود.دانشــکده طب سنتی دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران از هرگونه همفکری و 
همدلی با خيرين محترم ســالمت در اين 

زمينه استقبال می نمايد.

 حمایت خیرین سالمت از طب سنتی
مصداق بارزی از »صدقات جاریه « است

دکتر حسين رضايی زاده
پزشک و دکترای تخصصی طب سنتی

رئيس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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  قبل از فعاليت به عنوان يک 
خير سالمت چه موقوفاتی داشته 

ايد؟
از محل درآمدهای يک آموزشگاه 
کنکور و ساخت و ســاز ساختمان، 
موقوفاتــی را هديه کــرده ايم که با 
توجه به سابقه کاری آموزشی اغلب 
موقوفــات در حوزه آمــوزش بوده 

است. 
ساخت يک مدرسه يک کالسی در 
آذربايجان و ارائه ســهم ســاخت 60 
درصدی از مدرســه ای با 1600 متر 
مربع زيربنا در شهرک نگين اصفهان 
از جملــه موقوفات بنــده در زمينه 

آموزش است.
  به عنوان يک خير ســالمت 

چه فعاليت هايي داشته ايد؟
در ســاخت يک بهداری در شــهر 
عســگران اصفهان با مشــارکت اداره 
بهداشــت شهرســتان به ارزش 200 
ميليون تومان و در تجهيز بيمارستان 

حجت ابن الحسن با 40 تخت دياليز 
به ارزش يک ميليارد و 600 ميليون 
تومان در اصفهان همکاری داشته ام.

  چه طور شــد که به عنوان 
يک خير در حوزه ســالمت فعال 

شديد؟ 
الحسن يکی  ابن  بيمارستان حجت 
های  بيمارســتان  ترين  پرمراجعه  از 
دياليز در منطقه است. سال های قبل 
در جريان بازديد از اين بيمارستان به 
همراه خيرين، وضعيت بيماران پشت 
در بيمارستان بســيار ناراحت کننده 
بــود و به دليل پر بــودن تخت های 
دياليز، بيمارســتان بيمــاران را نمی 
پذيرفت. با مشاهده اين وضعيت براي 
تجهيز اين بيمارســتان به تخت های 

دياليز جديد وارد عمل شديم.
درباره بهداری در شهر عسگران نيز 
دخترم وسيله خير شد. دخترم در اين 
بهداری طرح پزشکی می گذراند و از 
وضعيت بد و امکانات کم اين بهداری 

گفتگو با سرکار خانم ملوک پارسائی بانوی خير اصفهانی 

 از نوسازی بهداری 5۰ ساله تا تجهیز تخت های بیمارستانی دیالیز

گفته بود.
 ساختمان اين بهداری با عمری بالغ 
بر 50 سال، بسيار پرمراجعه است. به 
ويژه اينکه در مسير شهرهاي مختلف 
استان خوزستان نيز قرار دارد و عالوه 
بر اين اغلب مجروحان تصادفات جاده 
ای نيز بــه اين بهــداری منتقل می 

شوند.
  چگونــه با مجمــع خيرين 

سالمت کشور آشنا شديد؟
از طريق رئيس وقت اداره بهداشت 
اصفهان که با مجمع خيرين سالمت 
کشور همکاری داشتند با مجمع آشنا 
شــديم و باب جديدی از وقف پيش 
رويمان باز شــد و بسيار از فعاليت در 

اين زمينه راضی و خشنود هستم.

سرکار خانم ملوک پارسائی متولد سال 1327 در شهر اصفهان است. وي به همراه 
خانواده محترمشــان فعاليت های زيادی در زمينه وقف داشته اند و پس از هديه 
موقوفاتی در بخش آموزش اکنون به عنوان يکی از خيرين سالمت منشا خدمات 

فراوان هستند.
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  چه موقوفاتی داريد و بيشتر در 
چه حوزه ای وقف انجام داده ايد؟

در شــهر يزد منزلی داشتيم که وقف 
حســينيه کرديم و در تهــران در حوزه 
سالمت و ســاخت بيمارســتان فعاليت 

دارم.
درباره فعاليت هايتان در حوزه سالمت 

توضيحات بيشتری بفرماييد.
در سال های اخير مشــغول بازسازی 
تهران  در  تجريش  بيمارستان شــهدای 
هســتيم. بخــش هــای زيــادی از اين 
بيمارســتان به دليل ســن زيــاد بنا و 
فرسودگی شــديد غير قابل بهره برداری 
شده بود که توسط گروه خيرين سالمت 

بازسازی شده است.
در اين بازســازی 14 اتاق عمل، بخش 

هــای پشــتيبانی، ريــکاوری، زايمان و 
ارتوپدی بازسازی و مدرن شد.

همچنين بــا توجه به کمبود شــديد 
دستگاه های دياليز و صف انتظار طوالني 
بيماران دياليزی، دوعدد دســتگاه دياليز 
خريداری شد. عالوه بر اين، به دليل نياز 
مبرم به تعــداد مورد نياز، ويلچر بيماربر 
برای حمل و نقل بيماران در بيمارستان 

تهيه شد.
از ســوی ديگر بــا توجه بــه کارکرد 
آموزشــی بهداشتی و درمانی بيمارستان 
تکميل  بــرای  دانشــجويان  تجريــش، 
امکانات  نيازمنــد  آموزشــی  دوره  های 
آموزشی بودند که براين اساس کتابخانه 
بيمارســتان بــه همراه يــک کالس با 

ابزارهای آموزشی هوشمند تجهيز شد.

ايجــاد کالس آموزشــی در کنار اتاق 
عمل برای خانــم ها و آقايــان از ديگر 
بخش های جديد بيمارســتان شــهدای 

تجريش است.
عالوه بــر ايــن، در اين بيمارســتان 
اورژانسی ساخته شــده بود که سال ها 
در مرحلــه تجهيز قرار داشــت و اکنون 
اورژانســی با 38 تخت به طور کامل به 
روز شده، به طوری در طبقه دوم آن نيز 
درمانگاهی با حداکثــر ظرفيت در حال 

فعاليت است. 
اخيــرا نيز به همت يک خير ســاخت 
بيمارستان جديدی در زمين بيمارستان 
شهدای تجريش آغاز شد که ساخت اين 
بيمارســتان  12 طبقه توســط قرارگاه 
ســازندگی خاتم در حال انجام اســت.با 
مجموعه اين اقدامات بيمارستان شهدای 
تجريش با قدمت حدود 60 سال، عليرغم 
ظاهر قديمــی به بيمارســتان جديدی 

تبديل شده است.
  چــرا حوزه ســالمت را برای 

فعاليت هاي خيريه انتخاب کرديد؟
بــا جمعــی از دوســتان در اصنــاف 
مختلف به دنبال کارهای خير بوديم که 
برخی دوســتان در زمينه ساخت و ساز 
بيمارستان فعاليت داشتند و جمعی هم 
به نام خيرين بيمارستان ساز فعال وجود 

داشت.
  چگونه با مجمع خيرين سالمت 

کشور آشنا شديد؟ 
در سال های قبل به همراه دوستان در 
مراسم کلنگ زنی ساختمان بيمارستان 
رازی حضور داشتيم. در آن مراسم آقای 
لنکرانــی وزيــر وقت بهداشــت و آقای 
نيــری رئيــس مجمع خيرين ســالمت 
کشور حضور داشــتند و زمينه آشنايي 
و همکاري ما فراهم شــد. از آن زمان به 
عنــوان يکی از اعضــای دوره اول هيات 
مديره فعاليت ام را آغاز کردم و با مجمع 
خيرين همراه شــدم و تاکنــون نيز اين 
همکاری در قالب طرح هاي بيمارستان 

سازی ادامه دارد.
ارزش موقوفاتی که در جريان    
تجريش  شهدای  بيمارستان  ساخت 

هزينه شده چقدر است؟
تاکنون 3 ميليارد تومان برای بازسازی 
و ساخت اين بيمارستان هزينه شده که 
حدود 10 درصد آن توســط من به طور 

شخصی هزينه شده است.

گفتگو با محمد آزاد؛ خير يزدی
به همت خیرین سالمت 

بیمارستان شهدای تجریش نو شد
بيمارســتان شهدای تجريش تهران چند سالی است به همت خيرين سالمت لباس 
نو پوشــيده  و از ظاهر سال های دور خود فاصله گرفته است. مسئوليت هماهنگی 
خيرينی که در بازسازی بيمارســتان مشارکت دارند به عهده آقای آزاد بوده است.

محمد آزاد متولد سال 1321 در يزد است که سال ها است در منطقه شهرآراي تهران 
سکونت دارد. او از قديمی های صنف آهن فروشان است و دوستانش در صنف و ديگر 

صنوف را نيز با خود همراه کرده است.
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به گــزارش روابط عمومی مجمع خيرين 
سالمت کشــور ، ســيد محمد طباطبايی 
معاون مشارکتهای مردمی و رسانه ای اين 
مجمع در سومين همايش تجليل از خيرين 
سالمت شهرســتان مالير شرکت کرد و در 
اين همايش که همزمان  با والدت حضرت 
علی )ع( و روز پدر برگزار گرديد ، پيام دبير 
کل مجمع خيرين سالمت کشور جناب آقای 
سيد رضا نيری را در جمع شرکت کنندگان 
همايــش قرائت نمــود. وي مجمع خيرين 
ســالمت را بازوي مشــارکتي نظام سالمت 
دانســت و بيان کرد: در سال 95 قصد داريم 
همايش هاي استاني و شهرستاني که بتواند 
معرفی کننده خيرين ، نيازهای سالمت هر 
منطقه و نيز جلب کننده مشارکتهای مردمی 
باشد را در کشور ترويج دهيم تا هر فرد خير و 
نيکوکاري به سهم خود بتواند در رفع مشکالت 
بخش سالمت نيت کند و سهيم باشد. معاون 
مشارکت هاي مردمي مجمع خيرين سالمت 
کشــور راه اندازي شبکه اجتماعي را از ديگر 
اولويت هاي مجمع با توجه به فضاي رســانه 
اي جديد در سال جاري عنوان کرد و افزود: 
اين شــبکه می تواند در حوزه اطالع رسانی 
نقش مهمی ايفا نمايد.معاون مشارکت هاي 
مردمي مجمع خيرين سالمت کشور گفت: 
آمادگي کامل داريم ماليري هاي مقيم تهران 

را در يک گردهمايي جمع کرده و مشکالت 
بهداشــتي و درماني اين شهرستان را برای 
خيرين طرح موضوع کنيم.طباطبايي با اشاره 
به طرح واگذاری اموال غيرمنقول به صورت 
صلح عمری توســط برخی از خيرين ، ادامه 
داد: منازل مســکوني افرادي که بعد از فوت 
آنها به بخش سالمت اهدا مي شود، حرکت 
خير ديگري اســت که در کشــور آغاز شده 
اســت ، به گونه اي که پايان ســال گذشته 
منزل مســکوني دو نفر از ساکنين تهراني به 
ارزش 40 ميليارد ريال به صورت صلح عمری 
به بخش ســالمت واگذار شد و اميدواريم در 
سراسر کشــور اين امر خير ترويج و نهادينه 
اســتاندار  معاون  رضايی  شــود.عبدالعظيم 
وفرماندار ويژه مالير نيز در اين همايش  گفت: 
برای سرعت بخشيدن به حوزه سالمت بايد 
از توان وظرفيت های خيرين ونيکوکاران به 
صورت تخصصی وگسترده تر استفاده کنيم 
وافزود مجمع خيرين سالمت با خدمات بسيار 
ارزشــمندی که دارد با اســتفاده از ظرفيت 

خيرين فعاليت های خود را گســترش دهد 
و اين در حاليســت که حوزه سالمت يکی از 
مصاديق مقاومتی است که می تواند مشارکت 
بيشتر خيرين سالمت را به همراه داشته باشد 
وشــعار امســال را با توجه به تاکيدات مقام 
معظم رهبری در کشــور محقق سازد.رئيس 
مجمع خيرين سالمت مالير در اين همايش 
اظهار داشت: با توجه به اينکه مجمع خيرين 
سالمت درمالير 3سال پيش آغاز بکار کرده 
است ولی با هماهنگی وهمدلی بين دانشگاه 
علوم پزشکی ومجمع خيرين سالمت استان 
وشبکه بهداشت ودرمان مالير سرمايه گذاری 
های خوبی در بخش ســالمت انجام شــده 
است.دکترعباس آذرهمايون نيز اظهار داشت: 
شناســايی وجذب26 خير  بخش سالمت ، 
تالش برای ايجاد هماهنگی وحمايت قانونی 
از موسسات خيريه وانجام خدمات مشاوره ای 
، تسهيل درامر درمان ومعرفی مراکز درمانی 
مناسب و کم هزينه گامهای مهمی در عرصه 

سالمت می باشد.

برگزاري سومین همایش 
تجلیل از خیرین سالمت 
شهرستان مالیر

ســنتي درمان بيماري را بــه تعديل درون 
انســان ارتباط مي دهد، در حالي که طب 
جديد بيشــتر به درمان مرض واقع شــده 

اختصاص دارد.
ب. ايمنی دارويی بيشتر ؛ اغلب داروهاي 
طب سنتي گياهي و طبيعي است و استفاده 
آن داروهــا ضرر و درد مضاعفي براي بيمار 
ايجــاد نمي کنــد، اما در طــب جديد که 
بســياري از داروهاي آن شــيميايي است، 
در صورت عدم تشــخيص صحيح بيماري، 
استفاده از دارو درد بيمار را مضاعف خواهد 

کرد.

د. شــيوه درماني متناســب با شــرايط 
محيطی و اقليمی هر فــرد، برخالف طب 
جديد که داروها و نســخه هاي آن عمومي 

و يکسان پيچيده مي شوند.
ج. تمرکز بر شفا بجای تسکين؛ در حالی 
که بخش قابل توجهی از درمانها و داروهای 
طب مدرن بر تسکين درد و به عبارتی ديگر 

پنهان سازی بيماری منجر می گردد.
با اين اوصاف به نظر می رســد اشــاعه و 
توجه جدی به اين رشته پرسابقه علمی می 
تواند گام موثری در حوزه درمانی و بهداشت 

جامعه ايفا نمايد.

بررسی فواید و آثار طب سنتی
طب سنتی علمي است که در مورد بدن انسان ، طبايع مختلف ، مزاج هاي گوناگون و اثر داروهاي گياهي بر مزاج هاي مختلف بحث می 
کند و امروزه حوزه وسيعی از بهداشت و درمان در مورد بدن انسان را در بر می گيرد. اين موضوع دارای سابقه بسيار زيادی در ايران 
بوده و با ورود اســالم به اين سرزمين عمدتا با ممزوج شدن دو پايه طب قديم ايرانی و طب اسالمی و همچنين تاثير و تاثرات آنها بر 

يکديگر عمق و غنای بيشتری يافته است . تا جاييکه در موارد متعددی نمی توان تمايز چندانی ميان آنها قائل شد.
مهم ترين مزيت هاي طب ســنتي بر 

طب مدرن عبارتند از:
الف. درمان علت ها نه معلول ها؛ زيرا طب 
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در  ســالمت  خیرین 
استان ها و شهرستان ها

خوزستان
مسايل ســالمت برای 
خيرين روشن تر بيان شود 
خبرنگار  گــزارش  بــه 
دانشــجويان  خبرگزاری 
منطقه  ن)ايســنا(  ايــرا 
خوزستان، کاظم شايسته 
از  در همايــش تجليــل 
فعــاالن و خيرين عرصه 
ســالمت خوزســتان که 
پزشکی  علوم  دانشگاه  در 
جندی شاپور اهواز برگزار 
امنيت  اظهار کرد:  شــد، 
ســرفصل های  از  يکــی 
در  و  اســت  ســالمت 
احاديث نيز مقوله سالمت 
امنيت و ســاير  بر  مقدم 

موارد آمده است.
رييس مجمــع خيرين 
سالمت خوزستان با تاکيد 
بر لزوم پيشگيری از ابتال 
کرد:  عنوان  بيماری ها  به 
اصلی ترين  خودمراقبتی، 
موضوع در پيشــگيری از 
ابتال به بيماری ها اســت 
و الزمه خود مراقبتی نيز 
آموزش اســت که بايد به 
اين نکته توجه و روی آن 
به عنوان  زيرا  کار شــود 
به  بســياری  افراد  مثال، 
بيماری هايی مانند ديابت 
مبتال هستند و از بيماری 

خود اطالع ندارند. 
شايسته با اشاره به ميزان 
افزود:  درمــان  هزينه های 
جهت  ملــی  بودجه هــای 
کافی  درمانی  هزينه هــای 
بنابراين در حوزه  و  نيست 
سالمت و درمان، به حضور 
و مشــارکت خيريــن نياز 
اســت و با توجه به وجود 
خوزستان،  در  مشــکالتی 
بايد از پتانسيل های موجود 
در استان به شکلی مناسب 
در حوزه ســالمت استفاده 

کرد. 

خراسان جنوبي
اورژانس  پايگاه  کلنگ 

قهستان به زمين خورد
کلنــگ احــداث پايــگاه 
اورژانس قهســتان با حضور 
جمعــی از مســئوالن و به 
همت مجمع خيرين سالمت 
خراســان جنوبی بــه زمين 
زده شد. به گزارش خبرنگار 
مهر، رئيــس مجمع خيرين 
ســالمت در خراسان جنوبی 
عصر شنبه در مراسم کلنگ 
زنــی پايگاه اورژانس شــهر 
قهستان با اشــاره به احداث 
ســه پايــگاه اورژانــس در 
خيرين  توسط  استان  سطح 
ســالمت اظهارکــرد: يــک 
پايگاه در شــهر قهستان در 
حال کلنگ زنی است.ســيد 
محمود حســينی بيان کرد: 
150 ميليــون تومان اعتبار 
برای ساخت اين مرکز مورد 
نياز است که توسط خيرين 
پرداخت خواهد شــد.وی در 
ادامه به ســاير پروژه های در 
دست اجرای مجمع خيرين 
سالمت اســتان اشاره کرد و 
جامع  مرکز  احــداث  افزود: 
درمانی  شيمی  و  راديوتراپی 
خراسان جنوبی از اواخر سال 
90 در بيرجنــد آغاز شــده 
و از پيشــرفت 95 درصدی 
اين مرکز خبر داد.حســينی 
تجهيزات  منتظــر  افــزود: 
پزشکی مجموعه هستيم که 
اميدواريم هرچه زودتر عملی 
شــود.رئيس مجمع خيرين 
ســالمت اســتان با اشــاره 
اين مرکز  اينکه تجهيــز  به 
تومان  ميليــارد  حداقل 10 
هزينه در بر خواهد داشــت، 
اظهار کرد: احداث يک واحد 
دندان پزشکی در بيرجند از 
پروژه هــای مجمــع خيرين 
اســت که در ايــن زمينه به 
کودکان خدمات ارائه خواهد 

داد. 

مازندران
خدمات خيرين سالمت 

به بهداشت و درمان نکا
و  بهداشت  مدير شــبکه 
درمــان شهرســتان نکا در 
شــرق مازنــدران گفت : 9 
از جمعيت روستايي  درصد 
اين شهرســتان بــه ديابت 
مبتال هســتند که براساس 
از  افــراد  غربالگري  طــرح 

بيماري خود مطلع شدند.
و  بهداشت  مدير شــبکه 
درمان نکا با اشاره به اينکه 
در شهرستان نکا، هيچ خانه 
بهداشت اســتيجاري وجود 
نــدارد، خاطر نشــان کرد: 
احــداث و افتتاح خانه هاي 
بهداشــت نکا سال گذشته 
با حضــور وزير بهداشــت 
عملياتي شد و اتمام ساخت 

خانه ها جشن گرفته شد.
محموديــان افزود: اکنون 
در حوزه ســاخت و ســاز 
مراکــز بهداشــت و درمان 
روستايي وارد شده ايم و دو 
مرکز کميشان و چلمردي با 
ميليارد  تقريبی20  بودجه  
ريالي در حال ساخت و ساز 
است.وی با اشاره به اينکه در 
طول يکسال گذشته خيرين 
به  شاياني  خدمات  سالمت 
بخش بهداشت و درمان ارائه 
دادند، گفت:  در اين راســتا 
هفت هزار و 500 متر مربع 
زمين توســط خيرين براي 
ساخت خانه هاي بهداشت، 
کلينيک  و  درمانــي  مراکز 
تخصصــي و فوق تخصصي 

طوبي اهدا شد.

چهارمحال و بختياري
عملياتی شدن بيش از 
100 طرح عمرانی پزشکی 
در چهارمحال و بختياری 
مديرعامل مجمع خيرين 
و  چهارمحــال  ســالمت 
بختيــاری نيز با اشــاره به 
در  خيــر   86 مشــارکت 
طرحهــای دانشــگاه علوم 
پزشــکی اســتان گفــت : 
از  خيريــن در40 درصــد 
استان  ســالمت  طرحهای 
مشارکت دارند وبا اهدای 47 
چهار  از  بيش  هزارمترمربع 
ميليارد و 500 ميليارد ريال 

هزينه کرده اند .
علوم  دانشــگاه  رئيــس 
و  چهارمحــال  پزشــکی 
اجرای  بــا  گفت:  بختياری 
از  طرح نظام سالمت بيش 
100 طرح عمرانی پزشکی 
وبختياری  چهارمحــال  در 
عملياتی شده است ودر حال 
حاضر اين طرح ها از 10 تا 
80 درصد پيشرفت اجرايی 
دارند و بيــش از 20 درصد 
از اين طرح ها بامشــارکت 

خيرين عملياتی شده است.
افزود:  زاده  هاشــم  آقای 
مهمترين اين طرح ها شامل 
آغاز ســاخت بيمارســتان 
بيماران خاص و ســرطانی ، 
راه اندازی درمانگاه تخصصی 
ناباروری اســتان ، بازسازی 
کــودکان  بخــش  کامــل 
وزايمــان ، تکميل دو مرکز 
بهداشــت ســالمت جامعه 
تخت   220 بيمارســتان  و 

خوابی بروجن است.
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سيستان و بلوچستان
عبــور از مــرز 7500 
داوطلــب ســالمت در 

سيستان و بلوچستان
دانشگاه  بهداشتی  معاون 
زاهــدان  پزشــکی  علــوم 
ضمن اشــاره به روند روبه 
رشــد خيرين گفت: تعداد 
ســالمت  7500داوطلــب 
درمناطق شهری وروستايی 
وعشايری بهداشتی سيستان 
و بلوچســتان به شهروندان 

خدمات ارائه می دهند. 
طباطبايی اظهار داشــت: 
داوطلبان سالمت به منظور 
ارتقاء سطح سالمت جامعه 
باحضور درمناطق شــهری، 
روستايی و عشايری به ارائه 

خدمات می پردازند.
کــرد:  خاطرنشــان  وی 
همکاری مردم  در مراقبتهای 
اوليه بهداشت، بهره گيری از 
امکانات موجــود جامعه در 
جهت ارتقاء سالمت جامعه  
در ســطح محلی و منطقه 
در اجرای طــرح داوطلبان 
ســالمت مورد توجــه قرار 
دارد. همچنين فراهم کردن 
زمينه ای برای ورود زنان به 
عرصه فعاليتهای اجتماعی و 
توانمندسازی آنها در جهت 
امور اجتماعــی و اقتصادی 
و  فرهنگــی، جذب خيرين 
سالمت و مشــارکت دادن 
برنامه های سالمت،  در  آنها 
در توســعه و بهبود فضای 
مراکز  تجهيزاتی  و  فيزيکی 
ارائه خدمات از ديگر اهداف 

داوطلبان سالمت است.

کاشمر
کمک 110 ميليون ريالی 
خير کاشــمری به حوزه 

سالمت 
رئيس شــبکه بهداشت و 
درمان کاشمر از کمک 110 
ميليون ريالی خير کاشمری 
اين  بــه حــوزه ســالمت 
شهرستان خبر داد. يزدانی با 
اقدام  اين  از  ابراز خرسندی 
خيرخواهانــه گفت خانواده 
مرحوم محوالتی در سال 94 
خداپسندانه  اقدامی  در  نيز 
روز  هفتمين  مراسم  هزينه 
بزرگوارشان  پدر  درگذشت 
را به مبلغ يک ميليارد ريال 
صرف خريد و تجهيز بخش 
انژری بيمارســتان شــهيد 
کرده  کاشــمر  مدرس)ره(، 

بودند.
وی با اعــالم اينکه مردم 
در  منطقه هميشــه  ايــن 
کارهای خير پيشــگام بوده 
و در صحنه های خيرخواهانه 
شرکت داشته اند، بيان کرد: 
جامعه  بين  تعامل هــا  بايد 
بهداشــت و درمان و مجمع 
خيرين سالمت بيشتر باشد 
تا بر اســاس اولويت ها گام 
برداشــته و مشکالت سطح 

بندی شود.

خوزستان
مجمع  فعاليت  آغــاز 
جنوب  سالمت  خيرين 
غرب خوزستان در آبادان

رئيــس دانشــکده علــوم 
پزشــکی آبــادان در آئيــن 
آغــاز به کار رســمی مجمع 
خيرين سالمت جنوب غرب 
خوزســتان ضمن بيان نقش 
خيريــن در ســاخت مراکز 
درمانی افزود:وضعيت سالمت 
در ايــن منطقه مطلوب نبود 
و اينــک بايد تــالش کرد با 
از ظرفيت خيرين و  استفاده 
جذب آنها مشــکالت کنونی 
برطرف شــود. در ادامه امام 
جمعه آبادان نيــز گفت:نگاه 
اسالم به بخش سالمت مرتفع 
کردن مشکالت بشر در بخش 
های جسمی ، روحی و جامعه 
اســت. حجت االســالم علی 
ابراهيمی پور افزود:هم اکنون 
درآمدهای  از  عظيمی  بخش 
خانواده هــا را بخش درمان 
به خود اختصاص داده و بايد 
تالش کرد بــرای کاهش اين 
ميــزان از کمک های خيرين 
بخش ســالمت استفاده کرد.

وی با تاکيد بر جلب مشارکت 
خيــران در مناطــق محروم 
تاکيد کرد : شناســايی افراد 
خير و زمينه سازی برای جذب 
مجموعه  در  آنــان  همکاری 
خيريــن حــوزه ســالمت و 
بهداشت، نقش مهمی در رشد 
و گســترش ســطح خدمات 
بهداشــتی و درمانی منطقه 
ويژه  توجه  خواستار  دارد.وی 
خيرين ســالمت و همکاری 
آنان بــرای خدمت رســانی 
بهينه به مردم شــد و افزود: 
رسانه ها و مسئوالن نيز بايد با 
فراهم کردن زير ساخت های 
فرهنگی، روانی و ســاختاری 
الزم، ورود خيــران به بخش 

سالمت را تسهيل کنند.

ديوان دره
مرکزبهداشتي  افتتاح 
روزي  شــبانه  درماني 

ابراهيم آباد ديواندره 
 در ششــمين روز از هفته 
عمل(  و  اقدام  ســالمت)روز 
پروژه خّيرساز مرکز بهداشتی 
ديواندره  آباد  ابراهيم  درمانی 
با حضور قائم مقــام وزير در 
استان و رئيس دانشگاه علوم 
پزشکی، فرماندار ، امام جمعه 
شهرستان و مسئولين ادارات 
و ارگانها، معتمدين محلی و 
خّيرين و اهالی روستا افتتاح و 
مورد بهره برداری قرار گرفت.
اين پــروژه بــا زيربنای650 
مترمربع مشتمل بر واحدهای 
مامايی،  پزشــک،  اتاقهــای 
داروخانــه، بهداشــت مادر و 
کــودک، بهداشــت محيط، 
تزريقــات و پانســمان و دو 
اسکان  جهت  مجزا  سرويس 
پزشــکان و پرسنل  با هزينه 
خّير نيک انديش جناب آقای 
مهنــدس داود مهرعليان در 
مســاحت 1200  به  زمينی 
مترمربع و هزينه 650 ميليون 
تومان و با بهره مندی از کليه 
امکانات مورد نياز و سيستم 
سرمايشی و گرمايشی جهت 
ارائه خدمات بــه 6450 نفر 
جمعيت مرکز و 10 روستای 
اقماری احداث گرديده است و 
درحال حاضر عالوه بر حضور 
کليه پرسنل واحدهای ذيربط 
دو پزشک نيز مشغول انجام 
وظيفه می باشند. شايان ذکر 
اســت که اين خير ارجمند 
تاکنــون بالغ بــر دو ميليارد 
جهت  نقــدی  کمک  تومان 
اجرای پروژه های بهداشــتی 
و درمانی زايشــگاه کلينيک 
ديابــت، احــداث دو مرکــز 
بهداشتی درمانی و همچنين 
سه دســتگاه دياليز و موارد 
فرهنگی به استان کردستان 

اهداء نموده اند.
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مشهد
سالمت  مرکز  احداث 
جامعه کميــل به همت 

خانواده خير
حاج  مرحــوم  خانــواده 
محمود کميلی نيا در اقدامی 
و  خداپســندانه  و  شايسته 
به يادبود پدر بزرگوارشــان 
»مرکــز ســالمت جامعــه 

کميل« را احداث نمودند .
زمين اين بنا توسط ورثه 
مرحوم ســيدی در ســال 
1384 بــه دانشــگاه علوم 
پزشــکی اهــداء گرديد که 
ارزش تقريبــی آن در حال 
حاضــر 500 ميليون تومان 

می باشد.
اين مجموعه که از مراکز 
بهداشت شماره  تابعه مرکز 
پنج مشــهد می باشــد، در 
مــرداد مــاه 1394 تحويل 
ورثه مرحوم کميلی نيا شد 
و عمليــات ســاخت مرکز 
آغاز و ظــرف مدت 7 ماه با 
صرف هزينه ای بالغ بر 220 
ميليون تومان در ارديبهشت 
1395 بــا حضور رياســت 
دانشگاه علوم پزشکی، دبير 
کل مجمع خيرين سالمت 
کشور و جمعی از مسئولين 

افتتاح گرديد.
ايــن مرکز ســالمت در 
واقــع در منطقه  دو طبقه 
ســيدی، نبش خيابان قائم 
50 ، کليه خدمات بهداشتی 
و درمانــی را بــه جمعيتی 
بالغ بر 27000 نفر از مردم 
شــريف منطقــه ارائه می 
نمايد. حاج محمود کميلی 
نيا در سال 1304 چشم به 
جهان گشود و در تاريخ 29 
شهريور 1390 دعوت حق را 

لبيک گفت. 

همدان
همکاری  تفاهمنامــه 
مجمع خيرين ســالمت 
همــدان و آمــوزش و 

پرورش
قائم مقام رئيس دانشــگاه 
علــوم پزشــکی همــدان 
مشــارکت های  حــوزه  در 
اجتماعی از انعقاد تفاهمنامه 
خيريــن  مجمــع  ميــان 
ســالمت استان با آموزش و 
پرورش جهت ارائه خدمات 
مددکاری به دانش آموزان در 

حوزه سالمت خبر داد.
محمدصــادق صبا گفت: 
اين اقدام بــا هدف حفظ و 
ارتقای ســالمت جســمی، 
روانــی، اجتماعی و معنوی 
خانواده ها،   ، دانش آمــوزان 
اوليای مدارس و کارکنان به 
منظور رعايت سبک زندگی 
اسالمی ـ ايرانی انجام شده 
است.وی با اشاره به فعاليت 
گروه جوانان مجمع خيرين 
سالمت استان در حوزه های 
آموزش، پژوهش، پيشگيری 
و مشارکت های مردمی گفت 
برگزاری برنامه های مختلف 
از جملــه مراســم ميــالد 
برای  حضرت محمــد)ص( 
بستری  کودکان ســرطانی 
در مرکز آموزشی ـ درمانی 
بعثــت بخشــی از اقدامات 

آموزشی-درمانی است.
صبا با اشــاره بــه اجرای 
طرح »ســخاوت« از سوی 
ســالمت  خيرين  مجمــع 
يکپارچه ســازی  منظور  به 
و هدفمنــد کــردن امــور 
به  مشــاوره  و  مــددکاری 
افزود:  بيماران سخت درمان 
تعدادی  توســط  طرح  اين 
از سمن های فعال در حوزه 
مجمع  محوريت  با  سالمت 
حال  در  ســالمت،  خيرين 

انجام است.

کرمانشاه
اتوبوس  انــدازي  راه 
خيرين  کمک  به  ديابت 

سالمت
در يــک اقــدام ابتکاري 
اتوبــوس ديابت در اســتان 
درآمد.  به حرکت  کرمانشاه 
بــه محالت و  اتوبوس  اين 
مناطق هشت گانه کرمانشاه 
رفته و عــالوه بر غربالگری 
ديابت و اندازه گيری فشــار 
خــون و چربــی خــون به 
محاسبه شاخص توده بدنی، 
بررســی قــد و وزن مردم 

عالقمند می پردازد.
انجمن حمايت از بيماران 
ديابت کرمانشــاه از دو سال 
گذشــته به فکر طراحی و 
راه اندازی اين اتوبوس بوده 
و توانســته با حمايت های 
ســالمت  خيرين  مجمــع 
دانشــگاه  و  اســتانداری  و 
اتوبوس  علوم پزشکی  يک 
اسقاطی را به يک کلينيک 
ديابــت تبديل کنــد. ارائه 
در  شهروندي  هاي  آموزش 
ارتباط با بيمــاری ديابت و 
با آن  بيماری هــای مرتبط 
و نيــز تشــريح راهکارهای 
پيشــگيری از ابتــال به اين 
بيماری، از جمله برنامه های 
اتوبــوس ديابــت در هفته 

سالمت بود. 

کردستان
تجليل از خيرين عرصه 
سالمت استان کردستان 

در پنجميــن روز از هفته 
در  مراسمی  ســالمت طی 
سالن آمفی تئاتر ابن سينای 
دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کردســتان از خيرين فعال 
درعرصه ســالمت اســتان 
کردستان با حضور مسئولين 
اســتانی، قائم مقام وزير در 
استان و رئيس دانشگاه علوم 
تقدير  کردســتان  پزشکی 

بعمل آمد.
رياســت محترم دانشگاه 
، فرماندار محترم ســنندج 
امور بهداشــتی  و معــاون 
دانشــگاه درايــن مراســم 
نهادينه  بــه  اشــاره  ضمن 
شــدن طرح نظام سالمت و 
اشاعه فرهنگ سالمت بين 
اهداف  تشريح  و  شهروندان 
و برنامه های هفته سالمت 
از خيريــن همــکار عرصه 
ســالمت و خانــواده های 
محترم اهداء کنندگان عضو 
و همکاران دانشگاه تقدير و 

تشکر نمودند.
فرماندار محترم ســنندج 
نيز با اشــاره به انسان سالم 
محور توسعه پايدار خواهان 
آحاد جامعه  کليه  همکاری 
در ارتقاء ســطح بهداشــت 
و ســالمت جامعه شــدند.
معاونت محترم اموربهداشتی 
نيز گزارش مبسوطی از سير 
و روند گســترش ديابت در 
جهان و کشور ارائه نمودند.
در خاتمــه پــس از اجرای 
برنامه نمايشــی و هنری در 
ارتباط بــا ديابت از خيرين 
حاضر بــا اهداء لوح تقدير و 

تشکر بعمل آمد.
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لرستان
از طرح  بهره  بــرداری 
همت  به  درمانــي  هاي 

مجمع خيرين سالمت
محســن صيرفــی اظهار 
داشــت: مرکز درمان بستر 
اورژانــس  و  اشــترينان 
بيمارستان امام خمينی)ره( 
در  بروجــرد  شهرســتان 
ســال جديد به بهره برداری 
می  رســند. وی ضمن اشاره 
در  بــه همــکاری خيرين 
بيمارستان  اورژانس  احداث 
شهرستان  امام خمينی)ره( 
ورود  گفــت:  بروجــرد 
به  بيمارستان  اين  اورژانس 
چرخــه فعاليت درمانی اين 
فضای  افزايش  شهرســتان 
فيزيکــی درمانــی و رفــع 
بخشی از مشکالت اين حوزه 

را به دنبال دارد.
رئيس شــبکه بهداشت و 
درمان بروجرد خاطرنشــان 
کــرد: در ســال های اخير 
گام  های مثبتــی در زمينه 
رفع مشکالت و کمبودهای 
حوزه درمان اين شهرستان 
با همکاری خيرين برداشته 
شده است. از جمله احداث 
اورژانــس بيمارســتان امام 
خمينی)ره(، بخش مديريت 
بحران در بيمارستان چمران 
و مرکز بهداشــت قلعه حاج 

عبداهلل می توان نام برد.
بهداشت  شــبکه  رئيس 
و درمــان بروجرد يــادآور 
شــد: خريد تجهيزات برای 
بيمارستان امام خمينی)ره( 
از ســوی  اين شهرســتان 
خيرين با صــرف هزينه  ای 
بالغ بــر يک ميليارد و 700 
ســال  در  تومان  ميليــون 
گذشــته يکــی از اقدامات 
خيرين سالمت در اين سال 

بوده است.

خراسان رضوي
ميليون   240 بخشش 

تومانی خير بردسکنی
نيکوکار بردســکنی 240 
ميليــون تومان بــه حوزه 
سالمت اين شهرستان اهدا 

کرد.
مديرعامل مجمع خيرين 
سالمت بردسکن گفت آقای 
دلشــاد غالمی  در اقدامی 
خيرخواهانه  و  خداپسندانه 
از محل درآمد حاصل از کار 
کشاورزی خود اين مبلغ را 
به حوزه درمان و ســاخت 
طرح در دســت ســاخت ، 
بخش هــای داخلی ، قلب 
، دياليــز و مراقبتهای ويژه 
بيمارســتان ولی عصر)عج( 

بردسکن اهدا کرد.
خيرين  مجمع  مســئول 
اين منطقــه افزود : درصدد 
از  تا در مراسمی  هســتيم 
خير  اين  خداپسندانه  اقدام 

قدردانی شود.

بانه
بخش  پروژه  احداث 
زايمان بيمارستان بانه 

پــروژه بخــش زايمان 
الدين  صالح  بيمارستانی 
ايوبی بانه بــا همت خّير 
ســالمت عراقی ســاکن 
شهرســتان بانــه احداث 
گرديد.  مديرعامل مجمع 
استان  ســالمت  خيرين 
کردســتان با اعــالم اين 
مطلب گفــت: خير نيک 
فــاروق عباس  انديــش، 
حسين از خيرين سالمت 
عراقی ســاکن شهرستان 
تفاهمنامــه  بانــه طــی 
تنظيمی با مجمع خيرين 
ســالمت و دانشگاه علوم 
اجرای  کردستان  پزشکی 
پروژه بخش زايمان شامل 
بلوک زايمان ، بخش پس 
از زايمــان و اتاق عمل با 
مترمربع  بنای1031  زير 
گرفت.مهدی  عهده  به  را 
علــی مســيمر افــزود : 
عمليات احداث ساختمان 
و  شــده  شــروع  مذکور 
پيش بينی می شــود اين 
پــروژه با براورد هزينه دو 
پايان  تا  تومــان  ميليارد 
ســال 1395 بــه بهــره 
برداری برســد.وی ضمن 
اين  برای  آرزوی موفقيت 
خيــر ســالمت، از تالش 
هــا و پيگيريهای مدير و 
کارکنان شــبکه بهداشت 
و درمان شهرســتان بانه 
نيز تقدير و تشــکر نمود. 
شايان ذکر است کمکهاي 
خيرين سالمت به مجمع 
استان  ســالمت  خيرين 
کردســتان تاکنــون بالغ 
بر بيســت و پنج ميليارد 

تومان برآورد ميگردد.

بويــر  کهگيلويــه  و 
احمد

خيرين  حضــور  به  نياز 
سالمت در حوزه انتقال خون

انتقــال خون  مديــرکل 
کهگيلويه و بويراحمد ضمن 
حضور  تقويت  درخواســت 
در  گفت  ســالمت  خيرين 
حالــی که حضــور خيرين 
ســالمت در مراکــز انتقال 
خون سراسر کشور چشمگير 
است اما اين حضور در انتقال 
خون استان ما کمرنگ است.
وی با بيــان اينکه بحث 
خونی  فرآورده های  توليــد 
در راستای ســالمت مردم 
و نجات جان آنها اســت، از 
مســئوالن خواســت توجه 
خيرين سالمت را در راستای 
انتقــال خون  از  حمايــت 
ايــن اســتان در حوزه های 
تجهيزات و زيرساختی جلب 
کنند تــا خدمات بهتری به 

نيازمندان ارائه شود.
حــوزه  مســئول  ايــن 
درمانی اســتان با اشاره به 
اهميــت خون و فــرآورده 
در ســالمت  هــای خونی 
و نجــات بيمــاران به ويژه 
بيماران خاص و اورژانســی 
فرهنگ سازی  خواســتار   ،
و آگاهی بخشــی مــردم و 
خانواده ها از سوی رسانه های 
افزايش  به  نســبت  جمعی 
ماده  ايــن  اهــدای  ميزان 

حياتی شد.
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