
شماره دوم . اسفند ماه 1394 گاهنامه داخلی مجمع خیرین سالمت کشور

یا مقّلب القلوب و االبصار
 یا مدبر اللیل و النهار
 یا محّول الحول و االحوال 
حّول حالنا الى احسن الحال

در این شماره می خوانید:
برگزاری اولین همایش و جشن ولى نعمتان و 
خیرین انقالب اسالمى

مصاحبه با قائم مقام مجمع خیرین: ایران اسالمى 
مى تواند میلیون ها خیر سالمت داشته باشد
راه اندازی شبکه اجتماعى
 مجمع خیرین سالمت کشور در فضاي مجازي
برگزاری دومین کنگره تخصصى ساخت 
بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات پزشکى
 برگزاری نخستین جشنواره تجلیل از خیرین بانک
 قرض الحسنه مهر ایران با حضور رییس مجمع 
خیرین سالمت کشور
پیام تشکر دبیر کل مجمع خیرین سالمت 
کشور از شهرداری تهران

آیت اهلل موسوی جزایری :خیرین سالمت 
برای محرومیت زدایى تالش نمایند

مدیر عامل مجمع خیرین سالمت استان فارس: 
رشد 50 درصدي جذب کمک هاي خیرین
 در سال 1394

نائب رییس مجلس شورای اسالمى:

درطریقه انسانیت 
هرچقدر نگرانی ها 

بیشتر شود انسان 
بهتری خواهیم بود

 فعالیت های خّیر سالمت دکتر اعال تورانى:
فروش زمین با ارزش 

بیش از 3 میلیارد 
تومان برای تجهیز 
بیمارستان بیرجند

وزیر بهداشت:

حاج آقانیری یکی از 
پرسابقه ترین افراد در 

حوزه خیرین هستند 

ایجاد بیمارستان هاي ایمن؛
با عزم ملي و مشارکت مردمي 



امام خمیني)ره(:
 محرومیت زدایي
 عقیده و راه و رسم زندگي ماست

فرا رســیدن بهار طبیعت و ســال 1395 را خدمت هموطنان عزیز تبریک و 
تهنیت عرض می نمایم .

بهار ، این معجزه بزرگ آفرینش ، فصل ایمان و شکوه جلوه خداوندی و رویشی 
دوباره بر صحنه گیتی است و گذر هر  سال عالوه بر نو شدن جهان ، به معنای 
افزودن تجربیاتی اســت که مسیر زندگانی ما را ترسیم و تعیین می کند که اگر 
از این اندوخته ارزشــمند آنچنان که باید اســتفاده نکنیم ، جز خسران حاصلی 

نصیبمان نمی گردد .
جای بسی سعادت و خوشبختی است که با مساعدت و همراهی سخاوتمندانه 
شــما خیرین و نیکوکاران توانســتیم ســهمی واال در به ثمر رساندن بخشی از 
رســالت مهم نظام جمهوری اسالمی ایران در عرصه مهم سالمت و درمان ایفاء 

نموده و با دستان پرمهرتان مرهمی بر قلوب انسانهای نیازمند نهیم .
امروزه داشــتن جامعه ای فعال ، پویا و ســالم از اهداف و آرزوهای تمام ملتها 
اســت و یکایک ما نیز وظیفه داریم با حفاظت از سالمت خود و جامعه و دوری 
جستن از آنچه سالمت ما  را به مخاطره می اندازد ، سهم خود را در این عرصه 

ایفا نمائیم .
بر این باورم که تحقق اهداف مقدس این مجموعه مردم نهاد با توکل بر قدرت 
الیزال خداوند ، برنامه ریزی ، همدلی خیرین ارجمند و سخت کوشی و در قالب 

کارگروهی میسر گردیده است .
اینجانب با تشــکر و قدرداني از کلیه همکاران و هم ســنگران، ضمن تبریک 
ســال نو به آحاد ملّت شریف ایران ، از خالق سبحان توفیقات و سر بلندی همه 
خدمتگزاران و دلســوزان تحت توجهات ائمه اطهار علیهم السالم بویژه حضرت 
زهــرا )س( و حضرت ولی عصر )عج( و پیــروی از رهبری حکیمانه مقام معظم 

رهبری در مسیر سعادت و سالمت جامعه را خواستارم .

و من ا... التوفیق
سید رضا نیری

مشاور وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکى و دبیرکل 

بسمه تعالى
 یا مقلب القلوب و االبصار                 یا مدبر اللیل و النهار
یا محول الحول و االحوال                          حول حالنا الى احسن الحال

پیام دبیر کل مجمع 
خیرین سالمت کشور 
به مناسبت فرارسیدن 
سال نو:



صاحب امتياز: مجمع خيرين سالمت کشور
مدير مسئول: حاج سيد رضا نيري

سردبير: سيدمحمد طباطبايي
شورای تحريريه: سيدعباس پورهاشمي، عليرضا 

يزداني،  عبدالکريم فدايی اسالم، محمدطاهري جبلي،
محمدرضا نوروزشاد، اسماعيل غنيان، بهرام کاظم زاده

مدير اجرايي: احسان موحديان
 همکاران تحريريه: سيد محمد ساداتی

 فاطمه سامعي
طراح و گرافيست: اميررضا اميني

عکاس: عباس ملکوتی

گاهنامه داخلی مجمع خيرين وابسته به مجمع خيرين 
سالمت کشور مي باشد و استفاده از مطالب آن

در ساير رسانه ها تنها با ذکر ماخذ مجاز مي باشد.
نشاني مجمع: تهران ، بزرگراه ارتش قبل از خروجی 

 بزرگراه امام علی)ع( جنوب  ، خيابان وليعصر )عج(
 کوچه مژده غربی پالک 2

تلفن: 26750073
نمابر:22989780

وب سايت:
                 www.salamat-charity.ir 

پست الکترونيک:
info@salamat-charity.com 
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سرمقاله: آثار بيماری انسان مومن در گفتمان دينی
نائب رييس مجلس شــوراي اســامي: درطريقه انسانيت 

هرچقدر نگرانی ها بيشتر شود انسان بهتری خواهيم بود
تجديد ميثاق مســئولين وکارکنان مجمع خيرين سامت 

کشور با آرمان های امام خمينی)ره(
وزير بهداشت: حاج آقا نيری يکی از پر سابقه ترين افراد  در 

حوزه خيرين هستند
برگزاری دومين کنگره تخصصی ساخت بيمارستان و مديريت 

منابع و تجهيزات با همکاري مجمع خيرين سامت کشور

ايران اسامي مي تواند ميليون ها خير سامت داشته باشد
رشد 50 درصدي جذب کمک هاي خيرين در سال 1394

 سرمايه گذاری 80 ميليارد تومانی خيرين سامت در استان گلستان
تخصيص يک ميليارد و 500 ميليون تومان براي ساخت 3 مرکز درمانی
فروش زمين با ارزش بيش از 3 ميليارد تومان برای تجهيز بيمارستان بيرجند

شبکه اجتماعی مجمع  خيرين سامت کشور در فضاي مجازي 
راه اندازی می شود
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مقام معظم رهبری مدظله العالی:
غلبه دادن ســاختارهای  با  نباید 
بسته  اداری، پویایی و نشاط را از 

مجامع مردمی سلب کرد.

فهرست مطالب



سيدمحمد طباطبايی

يکی از برترين نعمتهايی که به انسان 
اعطا شــده ، نعمت »ســالمتی « است؛ 
حضرت علــی)ع( درخصــوص اهميت 
ســالمتی می فرمايند: سالمتی بهترين 

نعمت است. 
البته اين بدان معنی نيست که بيماری 
نشانه ای از درماندگی محسوب شود که 
پيامدی جز سختی و بيچارگی به همراه 
ندارد. در گفتمان دينی اگرچه بر حفظ 
سالمتی تاکيد شــده ، اما بيماری برای 
مومنان مــی تواند ثمرات فراوانی در پی 
داشــته باشــد که در موقع سالمتی از 
آن غفلــت می گردد .  برخی از اين آثار 

عبارتند از:
  افزایش یاد خدا 

انســان به صورت فطری در 1
لحظات دشــوار زندگی به ياد 
خالق خويش می افتد و گويی مشکالت، 
زنگارهــای دل را مــی زدايد و ضعف و 
کوچکی انسان را يادآور می شود. از سوی 
ديگر اميد به درمان بيماريها و توکل به 
قدرت اليزال الهی موجب فزونی ياد خدا 
می گردد و انسان با ايمان، سالمتی خود 
را از خالق خويش می جويد؛ چنانچه در 
دعاي شــريف کميل آمده است« يا من 

اسمه دواء و ذکره شفاء«
بــاالی  درجــات  کســب   

معنوی2
يکی از داليل تحمل بيماريها 

آن است که خداوند برخی از شايستگی ها 
را جز در خالل مقاومت وخويشتنداری به 
انسان ها نخواهد داد. پيامبر اکرم)ص( در 
اين مورد می فرمايند: انسان نزد خداوند 
درجــه ای دارد که تنها با عمل خود به 
آن نخواهد رسيد تا اينکه بدنش به باليی 
گرفتار شود و بدين وسيله، به آن درجه 
دست يابد. انســان بيمار در دوره رنج و 
بيماری هم فرصت بيشــتری برای ياد 
خالق خود می يابد .پيامبر خدا)ص( می 
فرمايــد:  ای علی! ناله مؤمن بيمار چون 
تسبيح است و فريادش تهليل و خوابش 
در بستر بيماری عبادت است و پهلو به 

پهلو شدنش جهاد.
 شــکوفایی نعمت صبر و 

شکیبایی3
صبــر و بردبــاری از جمله 
صفات پسنديده در انديشه اسالمی است 
و خداوند متعال در موقعيتهای مختلف 
صابران را به پاداش الهی بشــارت داده 
اســت. با اين ديدگاه اگرچه ناخوشی ها 

ممکن است ســخت و مالل آور باشد ، 
اما مهم آن است که انسان بتواند در برابر 
مشکالت زندگی صبورانه عمل نموده و 
هدف از زندگی را فراموش ننمايد . به هر 
ميزان انســان در برابر ناماليمات زندگی 
شکيبايی ورزد ، کارآزموده تر گرديده و با 
اتکای به تجربيات زندگی می تواند نگاه 

عميق تری به زندگی بيابد.
 فرصتــی برای بخشــش 

گناهان4
حق تعالــی از طريق تحمل 
بيماری توســط مومن بســتری فراهم 
نموده که بنده خاطی به خاطر گناهانش 
در همين دنيا کيفر شود و انسان مومنی 
که دچار خطا و معصيــت گرديده، هم 
سنگ کفار و انسانهايی که با پيام نورانی 
اسالم بيگانه اند قرار نگيرد . از همين رو 
کيفر دنيايی و رنج بيماری وسيله عقوبت 
او مي گــردد . پيامبر رحمت )ص( می 
فرمايد: گناهان شــخص بيمار، همچون 

برگ درخت، می ريزد.

جمع بندی 
بيماری از منظر انديشــه اســالمی )بر خالف برخــی نگرش های مادی 
گرايانه(، عاملی بازدارنده در برابر رشد و سعادت انسانی تلقی نشده و حتی 
زمينه ای برای طی درجات معنوی از طرق مختلفی مانند افزايش ياد خدا ، 

کفاره گناهان و... می گردد.
هرچند بيماری ممکن اســت انســان را از کارهای روزمره بازدارد ، اما از 
آنجا که خداوند متعال بر همه امور آدمی آگاه و قادر مطلق اســت و نسبت 
به بندگان خويش مهر می ورزد، برای اين مشــکل نيز راه چاره ای طراحی 
نموده و پاداش ويژه ای به بيمار عنايت کرده است.اکنون که منزلت انسان 
بيمار نزد خدای متعال روشن گرديد ، طبيعی است کسانی که در رفع آالم 
بيماران گام بر می دارند از چه قرب و درجه عظيمی برخوردارند. در حقيقت 
خيرين و نيکوکاران در عرصه سالمت همچون فرشتگان خدا بر زمين می 
باشند که اســباب رفع سختی بيماران را مهيا می ســازند. از همين روی 
پيامبراســالم)ص( در وصف خيرين می فرمايد: کسی که در برطرف کردن 
نيازهای مريضی تالش کند و نياز او را برآورد ، همانند روزی که از مادر متولد 

شده از گناهانش پاک می گردد.

آثار بیماری انسان مومن
در گفتمان دینی

له
ـا
قـ
رم
س
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نائب رئيس مجلس شورای اسالمی با 
تاکيد براينکه درطريقه انسانيت هرچقدر 
نگرانی ها بيشــتر شود انســان بهتری 
خواهيم بود، گفت: ســرمايه داران عالم 
همواره بايد نگران باشــند نــه فقرا که 
مبادا سرمايه شان ازکف شان برود.حجه 
االســالم والمسلمين سيد محمد حسن 
ابوترابی فرد در اولين همايش و جشــن 
ولی نعمتان و خيرين انقالب اسالمی که 
صبح شنبه 17 بهمن ماه در پژوهشکده 
فرهنگ و هنر جهاد دانشــگاهی برگزار 
شد، اظهار داشت: انســان برای حرکت 
به ســمت حيات واقعی خلق شده است 
وخداونــد متعال ما را دعــوت به حيات 
واقعی کرده اســت که با حيات نباتی و 
حيوانــی متفاوت بــوده و حياتی ويژه و 
اختصاصی برای انســان است.وی افزود: 
دغدغــه قرآن نيز آن اســت که ابوجهل 
ها هدايت شوند، زيرا قرآن کتاب هدايت 
انسان اســت و تمامی انسان ها مخاطب 
آن هستند. ســرمايه داران عالم همواره 
بايد نگران باشند نه فقرا که مبادا سرمايه 
شان ازکف شان برود. درطريقه انسانيت 

نيز هرچقدر نگرانی ها بيشتر شود انسان 
بهتری خواهيم بود.

طیبــي: بــه کمک 
خیریــن ســامت 

نیاز داریم
حميدرضا طيبي 
جهــاد  رئيــس 
در  دانشگاهی هم 
اين همايش گفت: 
حاضر  حــال  در 
خوبی  اقدامــات 
حوزه هــای  در 
مهندسی و پزشکی به انجام رسيده است 
و حاج آقا نيــری دبير کل مجمع خيرين 
سالمت کشور و تيمشان از حاميان اصلی 

جهاد دانشگاهی در اين راه بوده اند.
مختلف  پژوهشــکده های  همچنيــن   
جهاد دانشگاهی همچون ابن سينا و غيره 
برنامه های خوبی را در اين راســتا برنامه 

ريزی کرده اند.
رئيس جهاددانشــگاهی در ادامه با بيان 
اينکــه بودجه تخصيص يافتــه دولت به 
جهاد مکفی فعاليت ها و پژوهش های اين 

نهاد نيست، گفت: برای انجام فعاليت ها و 
تحقيقات خود به ويژه در حوزه پزشکی به 

خيرين حوزه سالمت نياز داريم.
 به گفته طيبی، در حال حاضر با همت 
مجمع خيرين ســالمت و همچنين ساير 
نيکوکاران در پژوهشکده رويان کمک های 
بســيار ارزنده ای انجام و ارائه می شود و به 
همين دليل وظيفه خود می دانم که از همه 

خيرين تشکر کنم.
نیري: کمک 

 ۴۰۰۰
میلیارد 
تومانی 

خیرین به 
حوزه سامت 

کشور
مجمع  دبيرکل 
ســالمت  خيرين 
اين  در  نيز  کشور 
همايش اظهار داشــت: آنقدری که انقالب 
اســالمی به زنان ايرانی خدمــت کرد، به 
مــردان خدمت نکرد و زنــان بايد در اين 
دوران قدر خود را بدانند و يادشان نرود که 

ابوترابی فرد در جشن ولی نعمتان و خيرين انقاب اسامی مطرح کرد؛

درطریقه انسانیت هرچقدر نگرانی ها بیشتر شود 
انسان بهتری خواهیم بود

ار
ــ
ــ
ــ
خب
ا
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داد.ســيدرضا نيری افزود: امام راحل)ره( 
اصالحــات را ابتدا از خود آغاز کردند، زيرا 
هيچ کس تا خودش صالح نباشد نمی تواند 
ديگری را اصالح کند. به همين دليل امام از 
13 سالگی به تهذيب نفس خود مشغول و 
هرچيزی غير از خدا از قلب شان خارج کرد.

وی ادامه داد: انســانی که اين چنين به 
ذات اليتناهی متصل شود تمامی اقداماتش 
خدايی شده و همان گونه که خدا اليتناهی 
است و از هيچ چيزی نگرانی ندارد آن فرد 
نيز به همان سبک و طريقت می رسد. امام 
راحل همواره به دنبال عمل به وظيفه بود 
نه نتيجه و می خواست کاری کند که خدا 
از آن راضی باشــد و اين شوکت و عظمت 
ابهت را خدای متعال به امام عظيم الشان 

انقالب عنايت کرد.
نيــری در ادامه ضمن بيــان آنکه انقالب 
اســالمی بيش از همه به زنان خدمت کرد 
گفت: امام ارتش را صالح و مردم را نيز صالح 
کرد و همچنين به زن های ايرانی که پيش از 
انقالب به صورت ابزاری در دست گروه های 
خاصی بودند که از وجودشان حداکثر سوء 
اســتفاده را می کردند، شــخصيت داد؛ به 
طوری که االن شاهد آن هستيم که زنان در 
عرصه های مختلف علم و دانش ايســتادگی 
و در بســياری از مواقع از مردها نيز پيشی 
گرفته اند.دبير کل مجمع خيرين ســالمت 
کشــور در ادامه تاکيد کــرد: نبايد انقالب 
اسالمی را ساده بگيريم و بايد از آن مراقبت 
کنيم، زيرا در حال حاضر دشمن های زيادی 
به خصوص آمريکای جنايت کار و اصحابش 

را در مقابل خود داريم که با تمام وجود برای 
دشمنی با ايران ايستاده اند و نبايد بگذاريم 
که آنها شــکاف اختالفی در ميان ما ايجاد 
کنند.وی در ادامه به مسئله انتخابات مجلس 
شــورای اسالمی اشــاره کرد و گفت: مردم 
بايد در انتخابات پيش رو شــکوه مندانه تر از 
هميشه حضور پيدا کنند و بدانند که هر رای 

آنها چشم دشمنان را کور می کند.
وی در ادامــه به تاريخچه شــکل گيری 
کميته امام خمينی )ره( اشاره کرد و گفت: 
اواخر ســال 1341 امام به عده ای از بزرگان 
انقالب دســتور داد که به فقرا رســيدگی 
کرده و از آنها دســتگيری کنند زيرا دغدغه 
رسيدگی به محرومان همواره همراه امام بود 
و پس از پيروزی انقالب نيز ايشان بالفاصله 
دستور دادند که به طور رسمی و گسترده در 

خدمت محرومان باشيم.

نيــری تصريح کــرد: به ايــن ترتيب در 
14 اســفند ماه 57، کميته امداد با دستور 
مســتقيم امام راحل به طور رسمی تشکيل 
شد.دبير کل مجمع خيرين سالمت کشور 
همچنين خاطر نشــان کرد: بنده 28 سال 
مســئوليت کميته امداد را بر عهده داشتم 
و پــس از کناره گيری از امــداد، قصد انجام 
هيچ فعاليت ديگری را نداشتم، اما بسياری 
از دوســتان و همکاران با تاکيد بسيار زياد 
از من خواســتند که فعاليت های خود را در 
اين حوزه ادامه دهم و در پنج سال گذشته 
مسئوليت دبيرکلی مجمع خيرين سالمت 

کشور را بر عهده گرفته ام.
نيری افزود: طی پنج ســال گذشته بيش 
از 4000 ميليارد تومان توســط مردم عزيز 
کشــورمان جمع آوری شــده که اين مبلغ 
صرف ساخت و احداث بيش از چهار ميليون 
و 300 هزار بيمارستان و خانه بهداشت در 

سراسر کشور شده است.
وی همچنين اظهــار کرد: در حال حاضر 
تعداد زيادی از خواهران سراســر کشور به 
ويژه در استان آذربايجان شرقی عضو مجمع 
خيرين ســالمت کشــور بوده و همينجا از 
تمامی خواهران سرزمينم دعوت می کنم که 
با ما همکاری کنند و همانطور که در انقالب 
همت کردند و به پيروزی رســيديم بتوانند 
با همت هرچه بيشــتر معضل و مشکالت 
ســالمت را در نقاط دور افتاده کشــور حل 
کنند.گفتني است درپايان مراسم از خيرين 
و نيکوکاران اعم از خانواده معظم شــهداء، 
جانبازان، اصنــاف دانشــگاهيان و جامعه 

پزشکی تقدير به عمل آمد.
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قائم مقام، معاونين، اعضا هئيت مديره و جمعی از کارکنان مجمع 
خيرين ســالمت کشور روز سه شــنبه 13 بهمن ماه با حضور در 
حرم مطهر امام راحل )ره( با آرمان های بنيانگذار جمهوری اسالمی 
ايران تجديد ميثاق کردند.  به گزارش روابط عمومی مجمع خيرين 
سالمت کشور، همزمان با فرارسيدن سی و هفتمين سالگرد پيروزی 
انقالب اسالمی و دهه مبارک فجر، سيد عباس پورهاشمی قائم مقام 
دبير مجمع خيرين سالمت کشورو موسسه عترت فاطمی با همراهی 
معاونين، جمعی از مديران و کارکنان اين مجمع با حضور در حرم 
مطهر امام راحل )ره( با نثار تاج گل و قرائت فاتحه و زيارتنامه ضمن 

به گزارش خبرآناليــن، تفاهم نامه اجرای 3 پــروژه در حوزه 
سالمت در مراسمی با حضور، نماينده ولی فقيه در استان بوشهر، 
رييــس اتاق بازرگانی ايران، معاون هماهنگی امور اســتان های 
مجمع خيرين کشور، معاون اســتاندار بوشهر و رييس دانشگاه 

علوم پزشکی بوشهر به امضا رسيد.
گفتنی اســت اين پروژه ها با حضــور آيت اهلل غالمعلی صفايی 
بوشــهری نماينده ولی فقيه در استان بوشهر ، مهندس محسن 
جالل پور رييس اتاق بازرگانی ايران ، دکتراسماعيل غنيان معاون 
هماهنگی امور استان های مجمع خيرين کشور ، مهندس محمد 
حسن باستی معاون عمرانی استانداربوشهر ، دکتر عليرضا رئيسی 
رييس دانشــگاه علوم پزشکی بوشهر و جمعی از خيرين استان 
کلنگ زنی شد. بر اساس اين گزارش سه پروژه بهداشتی و درمانی 
توسط خيرين کليد زده شده که اميد می رود شروعی جدی برای 

مشارکت افراد و نهادهای توانمند در اين زمينه باشد.
اولين پروژه که توســط عبدالرسول نباتخور تعهد شده، همراه 

مجمع خيرين سالمت استان قزوين با برپايی يک غرفه در نمايشگاه 
جامع فرهنگ سالمت،بخشی از اقدامات خيرخواهانه خيرين سالمت را 
در معرض ديد تماشاگران گذاشت.در اين غرفه، تابلو هايی حاوی تصاوير 
مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستايی ساخته شده توسط خيرين 
گرانقدر،دســتگاه ها و تجهيزات اهدايی،معرفی مجمع خيرين سالمت 

و مجموعه اقدامات خيرين با نام مهر ماندگار به نمايش گذاشته شد.
دکتر هاشمی وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به همراه دکتر 
همتی،استاندار قزوين و دکتر مهرام رييس دانشگاه علوم پزشکی قزوين، 
در روز نخســت برپايی نمايشگاه،از غرفه مجمع خيرين سالمت بازديد 
کرده و ضمن تمجيد و قدردانی از کمک های خيرين برای آنان آرزوی 

ادای احترام به مقام شامخ معمار کبير انقالب اسالمی با آرمان های 
واالی امام راحل)ره(، شهدای گرانقدر و رهبر فرزانه انقالب تجديد 

ميثاق کردند. 

سرای بيماران بيمارســتان شهدای خليج فارس است که در دو 
طبقه با 78 تخت احداث می شود.

همچنين فاز اول مرکز تشخيص و غربالگری سرطان در جوار 
بزرگراه امام علی)ع( توسط اتاق بازرگانی با برآورد 900 ميليون 
تومان آغاز شد و سپس توســط دانشگاه علوم پزشکی تجهيز 

می شود.
همچنين مرکز بهداشتی درمانی صاحب الزمان (عج( در بلوار 
طالقانی )خيابان والفجر( بوشهر نيز با مشارکت خيرين سالمت 

استان و دانشگاه علوم پزشکی آغاز شد.

توفيق نمودند.نمايشگاه جامع فرهنگ سالمت با مشارکت سازمان ها و 
نهاد های مردمی هميار سالمت در استان قزوين به همت خانه مشارکت 
مردم در سالمت از روز سوم اسفند در محل دايمی نمايشگاه های بين 

المللی قزوين برپا و تا هشتم اسفند ادامه يافت.
 

تجدید میثاق مسئولین وکارکنان 
مجمع خیرین سالمت کشور با 
آرمان های امام خمینی)ره(

امضای تفاهم نامه 3 پروژه
 خیرساز سالمت در بوشهر

حضور مجمع خیرین سالمت 
در نمایشگاه جامع فرهنگ
 سالمت قزوین
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تحقيقات سرطان دانشــگاه علوم پزشکی 
شهيد بهشتی انجام می شوند، اظهار کرد: 
بايد از رئيس اين مرکز پروفسور اکبری به 
دليل کارهای ارزنده ای که در حوزه معنويت 
درمانی سرطان و تربيت شاگردانی در سطح 

کشوری و بين المللی تشکر و تقدير کرد. 
وی ادامــه داد: برای حمايت های مالی از 
اين تحقيقات بايد از ظرفيت های گروه های 
خيرين در حوزه سالمت بهره برد و فرهنگ 

آن را نيز تبليغ کرد.
هاشمی افزود: ما در اين دوره برای بهره 
بردن از ظرفيت خيرين ســالمت ســيد 
هــادی ايازی را به عنوان قائم مقام در امور 
مشــارکت های مردمی منصوب کرده و از 
مشاوره های يکی از پر ســابقه ترين افراد 
 در حــوزه خيرين حاج آقای نيری که دبير 
کل مجمع خيرين ســالمت هســتند هم 

بهره می بريم. وی اعالم کرد: خوشــبختانه 
وزارت بهداشت توانسته در اين حوزه کمک 
گروه هــای زيادی از هنرمنــدان، بازاريان، 
روحانيون و دانشجويان در طبقات مختلف 
اجتماعی را جذب کنند، که اين ها هم در 
ارائه خدمات و هم در توجه روحی و معنوی 
و حمايت از افرادی که آســيب می بينند 
بــه ويژه بيمــاران خاص و صعــب العالج 

کمک های شايانی را انجام می دهند.
وزير بهداشــت خاطر نشــان کرد: بايد 
رســانه ها اين کارهای ارزنده و زيبا را برای 
ارتقای فرهنگ انجــام کارهای خير تبليغ 
کننــد زيرا ايــن امر هم موجب ســرعت 
بخشــيدن به مداوای بيماران و پيشــبرد 
تحقيقات پزشکی می شود و هم اينکه مردم 
در روزهای ســخت دســت هم را گرفته و 

وحدت ملی را قوام می بخشند. 

وزیر بهداشت: حاج آقا نیری 
یکی از پر سابقه ترین افراد  در 
حوزه خیرین هستند

در پی اقدامات شــهرداری تهران در سطح شهر تهران در 
مورد مسائل پزشکی و بهداشتی، آقای سيد رضا نيری مشاور 
وزير بهداشــت و دبيرکل مجمع خيرين سالمت کشور طی 
نامه ای خطاب به آقای دکتر قاليباف از اين اقدامات بهداشتی 

تقدير و تشکر کرد . 
در اين نامه آمده است : تالشهای سازنده و ارزنده جنابعالی 
در ارتباط با اطالع رسانی موارد پزشکی و شعارهای سالمتی 
در قالب تابلوهای تبليغاتی با اســتفاده از پيامهای تصويری 
و هنری با طرحهای مناســب در معابر و بزرگراههايی که به 
راحتی پيامهای بهداشتی و سالمتی را به مخاطبان منتقل 
می نمايد، موجب خرسندی خيرين عرصه سالمت گرديده 

است . 
 در قســمت ديگری از اين پيام آمده است اينگونه طرحها 
عالوه بر آموزش می تواند نسبت به پيشگيری از بيماريها و 
تغيير الگوهای تغذيه ای به علت عــدم آموزش و ناآگاهی، 

کمک شايان توجهی داشته باشد . 

تشکر مجمع خیرین سالمت کشور از شهرداری تهران 

وزير  هاشــمی  قاضی زاده،  سيدحســن 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
در گفت وگــو بــا خبرگــزاری بين المللی 
قرآن)ايکنــا( با بيان اينکــه از نظر وزارت 
بهداشــت برای افتتــاح پروژه های درمانی 
و بهداشــتی و خدمــت به مــردم هر روز 
دهه فجر اســت، اظهار کــرد: در اين دهه 
مبارک همه دانشگاه ها برنامه های متعددی 
دارنــد که جنس آن از نوع خدمت اســت 
بيمارستان ها و تخت های جديدی به بهره 
برداری رسيده و مراکز متعدد بهداشتی که 
ساخته شده اند افتتاح می شوند.وی عنوان 
کرد: من از ابتدای شــروع کارم در وزارت 
بهداشت به تمامی همکاران گفتم که شما 
اجازه نداريد بهره برداری از ســرمايه ای که 
با پول مردم و برای خدمت به آنها ساخته 
می شوند را به هفته دولت و يا دهه مبارک 
فجر موکول کنيد اين پروژه ها هرگاه تمام 
شوند بايد بالفاصله به بهره برداری برسند. 

قاضی زاده هاشــمی تأکيد کرد: در اين 
فرصت کوتاه که در اختيار ما گذاشته شده 
است وظيفه ای جز خدمت به خلق خداوند 
جلب رضايت آنان نداريم بنابراين ما فعاليت 
زنجيره ای ويژه اين هفته و آن هفته نداشته 
و هر روز برای مــا دهه فجر و هفته دولت 
است.وزير بهداشــت در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر نحوه حمايت از وزارت بهداشت از 
معنويت درمانی سرطان که از سوی مرکز 
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در مصاحبه با سيمای استان خوزستان اظهار 
داشت : مرکز کلينيک تخصصی، اورژانس و 
پايگاه بهداشتی امام رضا)ع( توسط يکی از 
خيرين محترم استان خوزستان و با پيگيری 
مجمع خيرين سالمت استان ساخته شده 
اســت.وی با اشــاره به اينکــه هدف اصلي 
مجمع خيرين ســالمت، محروميت زدايی 
از مناطق کم برخوردار و محروم با استفاده 
از ظرفيت های مردمی و خيرين است، بيان 
کرد: اميدوارم خيرين به اين استان که يادآور 
رشــادت ها درجنگ تحميلــی  وروزهای 
ســخت  ايثار و شهادت است، توجه خاصی 
داشته باشند. مجمع خيرين سالمت در اين 
زمينــه و رفع محروميت ها از اين منطقه از 
تمام ظرفيت های خود بهره مي گيرد.معاون 

مجمع خيرين سالمت کشور با بيان اينکه 
اهواز از جمله مناطقی اســت که جمعيت 
حاشيه نشــين قابل توجهی دارد،گفت: اين 
اســتان در حوزه بهداشت و درمان نيازمند 
کمک خيرين برای رفع مشکالت بهداشتی 
و درمانی اســت. شايان ذکر است اين مرکز 
دارای امکاناتی از قبيل مرکز اورژانس، پايگاه 
سالمت جامعه و کلينيک تخصصی است و 
خدمات کامل کلينيکی را با حضور پزشکان 
متخصص از دانشــگاه علوم پزشکی جندی 
شاپور اهواز به مردم منطقه ارائه خواهد داد. 
در اين مراسم خانواده خير محترم مرعشی، 
تعدادی از مسئوالن مجمع خيرين سالمت و 
وزرات بهداشت و جمعی از مسئولين محلی 

و مردم  خير اهواز شرکت داشتند.

آیت اهلل موسوی جزایری :
خیرین سالمت برای 
محرومیت زدایی از 
بهداشت و درمان خوزستان 
تالش نمایند 

نخستين جشــنواره تجليل از خيرين بانک قرض الحسنه مهر 
ايران با حضور مديران ارشــد بانک، مقام های عالی کشــوری و 
لشــگری و جمعی از خيرين مطرح کشور در محل سالن جشن 
های هتل اسپيناس برگزار شد.سيامک دولتی مديرعامل، محسن 
پــدرام رييس هيات مديره، صمدی، غفاری و پرتوافکنان اعضای 
هيات مديره به همراه حجت االســالم و المسلمين ابوترابی نائب 
رييس مجلس شورای اسالمی، دکتر محسن رضايی دبير مجلس 

تشــخيص مصلحت نظام، دکتر نيکزاد الريجانــی معاون وزير 
اقتصاد، دکتر خســروی، دکتر حسينی و دکتر رضوی مشاورين 
وزير اقتصاد، دکتر عباســی معاون وزير دادگستری، آقای نيری 
مديرعامل مجمع خيرين و جمعی از خيرين مطرح و بنام کشور در 
اين مراسم حضور داشتند.تجليل و قدردانی از خيرينی که با بانک 
قرض الحسنه مهر ايران به منظور توانمندسازی و رفع احتياجات 
اقشــار نيازمند جامعه همکاری داشتند و همچنين جذب منابع 
جديد قرض الحســنه در راســتای ارائه خدمات و سرويس های 
تسهيالتی بيشتر به مردم از جمله اهداف برگزاری اين جشنواره 
بود.در پايان اين مراســم؛ لوح سپاس و تنديس »مهربان باشيم« 
با هدف تشــکر و قدردانی از همکاری و تعامالت صورت گرفته با 
بانک قرض الحسنه مهر ايران به خيرين مطرح و برتر کشور اهدا 
گرديد.شايان ذکر است؛ در اين جشنواره از پوسترهای بانک قرض 
الحســنه مهر ايران با موضوع اقتصاد مقاومتی و قرض الحسنه با 

حضور مسئولين عالی رتبه رونمايی شد.

برگزاری نخستین جشنواره تجلیل از خیرین بانک قرض الحسنه مهر ایران
 با حضور رییس مجمع خیرین سالمت کشور

آيت اهلل موسوی جزايری نماينده معزز ولی 
فقيه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز 
در مراسم افتتاح مجتمع بهداشتی و درمانی 
امــام رضا)ع( که در تاريــخ 28 دی ماه94 
برگزار شد، اظهار داشت: راه اندازی کلينيک 
تخصصی امام رضــا)ع( در ارتقای وضعيت 
بهداشت و درمان منطقه محروم کوت عبداهلل 
بسيار اثربخش خواهد بود.وی با اشاره به لزوم 
پرداختن نيکوکاران به امور خيريه در حوزه 
ســالمت افزود: گاهی ممکن است خيرين 
بگويند پول بسيار زياد و يا کافی برای اجرای 
پروژه هايی مانند مجتمع بهداشتی و درمانی 
امام رضا)ع( موجود نيست ولی اين موضوع، 
مسئوليت را ســاقط نخواهد کرد. می توان 
با همکاری چندين نفر و دســت در دست 
يکديگر، کارها را پيش برد. آيت اهلل موسوی 
جزايری گفت: از استانداری خوزستان تقاضا 
داريــم که برنامه ريزی کرده تا افراد نيکوکار 
جهت کمــک و انجام اقدامات خيرخواهانه، 
به يک بخش مراجعه کنند و درگير کارهای 
اداری و رفتــن به ادارات مختلف برای انجام 
اقدامات خداپســندانه نشوند.در اين مراسم 
همچنين ســيد محمــد طباطبايی معاون 
مشارکت های مجمع خيرين سالمت کشور 
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دوميــن کنگــره تخصصی ســاخت 
بيمارستان و مديريت منابع و تجهيزات 
پزشــکی بــا ميزبانی دانشــگاه علوم 
پزشکی ايران و مجمع خيرين سالمت 
کشور روزهاي يکشنبه و دوشنبه 2 و 
3 اســفند ماه با حضور وزير بهداشت 

برگزارشد.
اين کنگره با هدف يکپارچه سازی و 
کليه دستگاه ها  ميان  هماهنگی  ايجاد 
و نهادهــای مرتبط در حوزه ســاخت 
بيمارستان و مديريت منابع و تجهيزات، 
در سطوح نيازسنجی، طراحی، مشاوره، 
تصويب، پيمانکاری، اجرا و نظارت، بر 
اساس آخرين استانداردهای بين المللی 

برگزار شد.
شــعار کنگره ايجاد عــزم ملی برای 
وافزايش  ذيربط  نهادهــای  هماهنگی 
جلــب مشــارکتهای مردمی در جهت 
ســاخت و تجهيز بيمارستانهای ايمن 
با طراحی های نوآورانه و هدف کنگره 
يکپارچه سازی و هماهنگی بين کليه 
دســتگاهها و نهادهای مرتبط و فعال 
در حوزه ساخت بيمارستان و مديريت 
منابــع و تجهيزات بــه منظور افزايش 
بهره وری منابع و خدمت رسانی بهتر 

به بيماران می باشد .
ايــن کنگره به همت دانشــگاه علوم 
پزشکی ايران و مجمع خيرين سالمت 
کشــور و بــا مشــارکت و همــکاری 
کميسيون بهداشــت و درمان مجلس 
اســالمی- ســازمان مديريت  شورای 
و برنامه ريــزی کشــور - معاونتهاي 

درمــان و توســعه مديريــت و منابع 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکي-  دفتر توسعه منابع فيزيکی 
و امور عمرانی وزارت بهداشت سازمان 
مجري ســاختمانها و تاسيسات دولتي 
و عمومــي وزارت راه و شهرســازی - 
مرکــز مديريت بيمارســتاني و تعالي 
خدمات باليني-  مرکز نظارت و اعتبار 
بخشي امور درمان - جامعه مهندسان 
مشــاور ايران - دانشگاه علوم پزشکی 
شهيد بهشتی - دانشــکده معماری و 
بهشتی-   شــهيد  دانشگاه  شهرسازی 
تامين  –ســازمان  تهــران  دانشــگاه 
اجتماعي – مرکــز تحقيقات مديريت 
بيمارســتانی –انجمن علمی اداره امور 
بيمارســتانها - شــرکت های اوزان و 
ســرمايه گــذاری خانه ســازی ايران 
وابسته به ســازمان تامين اجتماعی و 
اداره کل استاندارد استان تهران برگزار 

شد.
در کنار جشــنواره تقدير از خيرين 
سالمت وپيشگامان ساخت بيمارستان 
وارائه امتياز بازآموزی برای متخصصين، 
کارگاههای  وکارشناســان،  مديــران 
بين  تخصصی درمرکز همايــش های 

المللی رازی برگزارشد.
در اين کنگره تازه ترين دســتاوردها 
در زمينه های تجهيزات پزشکی و مواد 
حوزه کنترل عفونت واستريليزاســيون 
مــورد بحث و تحليــل صاحب نظران 
قرار گرفت و معاونين وزير بهداشــت و 
و رياست دانشــگاه علوم پزشکی ايران 

، دبير اجرايی کنگره آقای طهماســبی 
، ســيد عباس پورهاشــمی قائم مقام 
مجمع خيرين سالمت کشور سخنرانی 
کردند و 3 نفر از خيرين از جمله  اقای 
دکتر تورانی و  آقای بهنام جو و آقای 

آزاد مورد تقدير قرار گرفتند.
همچنيــن لوح تقديري بــه امضای 
رياست دانشگاه علوم پزشکی ايران به 
آقاي ســيد رضا نيری دبير کل مجمع 
خيرين ســالمت کشور تقديم و از اين 
خير باسابقه کشور تشکر به عمل آمد . 
شــايان ذکر است در اين اجالس دو 
روزه کميته های تخصصی نســبت به 
موضوعات متختلف بحث و تبادل نظر 
نموده و  درحاشــيه ايــن اجالس  از 
نمايشــگاه تجهيــزات شــرکت های 
مختلف که در محــل کنگره داير بود 

بازديد به عمل آمد.
تخت   4700 بهداشــت:  وزيــر 
بهره  به  خيرين  حمايت  با  درماني 

برداري رسيده
در مراسم افتتاحيه اين کنگره آقاي 
دکتر قاضی زاده هاشمی وزير بهداشت 
اظهار داشــت: بــا نگاهی دوبــاره به 
ساخت و تجهيز بيمارستان های کشور 
علی الخصوص بــا توجه به نقاط ضعف 
و قوت با مشــکالت زياد و پيچيده ای 
به ويــژه در حوزه تاميــن تخت های 
بيمارستانی روبرو می شويم به گونه ای 
کــه در حال حاضــر 100 هزار تخت 
بيمارستانی کم داريم و از طرفی ديگر 
نيز تنها يکصد هزار تخت برای جمعيت 

برگزاری دومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت 
منابع و تجهیزات با همکاري مجمع خیرین سالمت کشور

ار
ــ
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ا
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80 ميليونی کشور موجود است.
 وی بــا بيــان اينکه دسترســی به 
خدمــات درمانــی بــه علــت تراکم 
بــاالی جمعيــت در نقــاط مختلف و 
علی الخصوص نقاط محروم کشــور بر 
اســاس عدالت وجود ندارد، گفت: اين 
درحالی اســت که همچنــان نواقص 
بســياری در زمينه تجهيز و راه اندازی 
مراکز درمانی و بيمارستان ها در کشور 
داريــم و با وجود تمام مشــکالت 43 
بيمارســتان در قالب 3 هــزار و 400 
تخــت تکميــل و راه اندازی شــده و 
510 پروژه با حمايت وزارت بهداشت 
و برخــی خيرين در قالــب 4 هزار و 
700 تخت به بهره برداری رســيده اما 
همچنان با مقصود مــورد نظرمان در 

اين زمينه فاصله داريم. 
دکتــر هاشــمی همچنين بــا بيان 
اينکه قرار شده بخش مهمی از جريان 
ساخت بيمارســتان ها و مراکز درمانی 
بــا حمايت و همکاری بخش خصوصی 
تاکنون  صورت بگيرد، گفت: متاسفانه 
اين موضــوع کمی در قالب شــعاری 

باقی مانده اســت و اين درحالی است 
که با تدابير وزارت بهداشــت تا کنون 
30 هزار پروژه بهداشتی با اعتبار 700 
ميليــارد تومــان در برنامه های وزارت 
بهداشــت قرار گرفت به گونه ای که 2 
هزار خانه بهداشت ساخته و 2 هزار و 
200 مرکز بهداشتی در مناطق محروم 

تهيه و تامين تجهيزات شدند. 
وزير بهداشــت همچنين با اشاره به 
گله منــدی برخی از پزشــکان جوان 
در خصــوص اينکه به آنها ابالغ شــده 
در طول دوران دو الی ســه ساله طرح 
خود حق احــداث مطب ندارند، اظهار 
داشــت: اين قشــر زحمت کش بايد 
بداننــد که در اين مدت طرح شــان را 
در مناطق محروم می گذرانند، مناطقی 
که به پشــتوانه خدمات بی دريغانه اين 
پزشــکان موجب افزايش رضايتمندی 
بســياری از مردم و آحــاد جامعه در 

چنين مناطقی شده است. 
دکتــر هاشــمی تصريح کــرد: اين 
پيشــرفت ها که در حــوزه تجهيزات 
پزشــکی محقق شــده در نوع خود و 

در طول دوران وزارت بهداشــت کشور 
کم سابقه اســت با ورد و جادو ميسر 
نشــده  اين درحالی است که تنها در 
يک حساب سر انگشتی 43 بيمارستان 
بــا ظرفيــت 3 هــزار و 400 تخت به 

صورت کامل راه اندازی شده اند.
وزير بهداشــت افزود: همچنين 510 
پروژه بــا ظرفيت 4 هزار و 700 تخت 
بــا اعتباری بالــغ بر 3 هــزار ميليارد 
تومان به بهره برداری رسيده و تا کنون 
کل تخت های راه اندازی شــده در اين 
دوره از وزارت بهداشــت 2 هزار تخت 
بيمارســتانی بوده در حالی که ما قول 
20 هزار تخت را داده ايم و اين 9 هزار 
تخت در شــرايطی تکميل و راه اندزای 
شــده که در آن زمان و هم زمان با ما 
دولت  هر ســاله بين هــزار تا 3 هزار و 
600 تخت را ساخته و تحويل می داد،  
آمــاری که واقعا به عنوان يک عملکرد 
در ايــن وزارتخانــه و با وجــود تمام 

مشکالت مالی قابل توجه است. 
وی ادامه داد: به طور کلی در ســال 
جــاری تنها هزار و 126 پــروژه با زير 
بنای 550 هزار متر مربع و اعتباری بالغ 
بر 2 هزار ميليارد تومان توســط وزارت 
بهداشــت اجرا شده و از ســوی ديگر 
39 هــزار و 760 تخت بيمارســتانی با 
پيشرفت 40 درصدی در حال اجراست 
اما در کنار آن در حوزه توسعه اورژانسها 
با زيــر بنای 164 هزار متــر مربع و با 
ظرفيت 4 هزار و 800 تخت اورژانس به 
عنوان پروژه ای ديگر در حال ساخت و 
بازسازی است و اين تنها بخش کوچکی 
از برنامه های کليــدی و اجرايی وزارت 
بهداشــت وقت می باشد. و اين موضوع 
ثابــت می کند که ادعای آن دســته از 
مدعيان مبنی بــر تزريق اين پول ها به 

ارجيب پزشکان بيهوده است. 
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 جناب آقای سيد عباس پورهاشمی! شما 
بعد از پيروزی انقاب اســامی همواره جزء 
افرادی بوده ايد که زمينه کاری آنها فعاليت 
هاي خيريه بوده است. چه شد که به مجمع 
خيرين پيوستيد؟ شما در مجمع چه وظيفه 
ای داريد و اصا چرا اين مسئوليت و وظيفه 

ايجاد شد؟ 
قبــل از اينکه جناب آقای نيری مجمع خيرين 
ســالمت را تاســيس کنند، به صــورت پراکنده 
خيريه هايی در شهرســتان ها و استان ها در حوزه 
سالمت ايجاد شــده بود. اما به گونه ای نبود که 
کار متمرکز باشد يا سياست های کلی و مشخصی 
دنبال شــود. حتی آن فعاليت های پراکنده نمی 
توانســت نيازهای کلی حوزه ســالمت را برآورده 
کند. مقام معظم رهبــری در همان ابتدا توصيه 
هايی داشتند که خيرين سالمت بايد با همراهی 
مســوولين کشور و وزير محترم بهداشت و درمان 
فعاليت های اساسی و تاثيرگذاری داشته باشند. در 
اين راستا آقای نيری برای تشکيل مجمع خيرين 
دعوت شدند. از بنده و تعدادي ديگر نيز دعوت شد 
که در کنار اين عزيزان باشيم. شايد شش هفت ماه 
طول کشــيد تا مجمع خيرين سالمت به صورت 
رسمی کار خود را آغاز کند و تا امروز که در حضور 
شما هستيم در کنار آقای نيری عضو هيات مديره 
مجمع خيرين سالمت هستيم و هم بيش از يک 
سال است که بعد از بازنشستگی در حوزه فعاليت 
هــای اجرايی به عنوان قائم مقــام آقای نيری در 

خدمت ايشان هستيم.
 دستاوردهاي کلي مجمع به خصوص در 
زمينه برنامه ريزي و سياست گذاري را بيان 

بفرماييد. 
مجمــع خيرين ســالمت کشــور از زمانی که 
تشکيل شــده،عملکرد فوق العاده ای داشته است. 
شــايد خيلی از کارشناسان و بســياری از افرادی 
که کارشــناس حوزه سالمت هستند و از خيرين 
و نيکوکاران به شــمار می آيند باورشان نشود که 

چه توفيقاتی در اين مدت کوتاه حاصل شده است. 
ما به چند هدف بزرگ رســيديم. از جمله اينکه 
مــا به دنبال اين بوديم کــه فعاليت های خيرين 
حوزه سالمت را متمرکز کنيم. اين هدف بحمداهلل 
امروز تحقق پيدا کرده اســت. حدود 220 مجمع 
خيرين سالمت در استان ها و شهرستان های کشور 
داريــم و تمام اهداف ما با حمايت و همراهی آنها 
محقق شده اســت. موضوع مهم ديگر اين است 
که کارهايی که در گذشته انجام می شد و چندان 
مورد تاييد وزارت بهداشت نبود را آسيب شناسی 
کرديم تا فضا و شرايطی ايجاد شود که هيچ پروژه 
ای بدون تاييد و نظر کارشناسی وزارت بهداشت 
انجام نشــود. اين مهم است که فعاليت های ما با 
اولويت های وزارت بهداشت تطابق داشته باشد و 
پراکنده کاری نشود. سومين هدف ما اين بود که 
بتوانيم خيرين و نيکوکاران را شناســايی و جذب 
بکنيم و يک بانک اطالعاتی دقيق از آنها داشــته 
باشيم تا بتوانيم از ظرفيت و توانايی آنها به بهترين 

شکل بهره گيری کنيم. 
 قطعا يکی از ابعاد مهم کار شما اين است 
که با نهادها و سازمان ها و ارگان های مختلف 
به ويژه در دولت ارتباط داشته باشيد. کيفيت 

اين تعامل اکنون چگونه است؟ 
اوال بايــد از همکاري دولت يازدهم و دولت های 
گذشته و همچنين از مجلس شــورای اسالمی، 
کميســيون بهداشــت و درمان مجلــس و ديگر 
عزيزان تشــکر کنم. آنها با شناختی که نسبت به 
مجمــع خيرين پيدا کردند همــکاری فوق العاده 
خوبــی با اين مجمع دارنــد و مجمع خيرين هم 
سعی کرده اطالعات درست و دقيقی را در اختيار 
مجلــس و دولت قرار دهد. از طرف ديگر با وزارت 
بهداشت بيشترين ارتباط را داريم. با روحيه مثبت 
و خوبی که شــخص آقای وزير داشته اند زمينه 
های مساعدی برای حرکتهای مفيد، موثرو فراگير 
ايجاد است. اما خيرين کشور مشکالتي دارند که 
حل نشده است. يک مساله مهم ضرورت تخفيف 

مالياتي به خيرين اســت. فردي که به عنوان يک 
خير برای دولت سرمايه گذاری انجام می دهد، بايد 
از معافيت های مناســب برخوردار باشد تا تشويق 
شده و پشيمان نگردد. خدمات دولت در اين زمينه 
کافي نيست. اما در بسياري از نقاط دنيا گر کسي 
در اين حوزه کار کند به شيوه هاي مختلف تشويق 
می شود. در مجلس بحث هايی شده که يک قانون 
جامع و کامل در مورد خيرين تصويب شــود، اما 
هنوز به نتيجه نرسيده است. مساله ديگر عوارض 
بااليی است که در زمان صدور جواز ساخت توسط 
شهرداری ها طلب می شود. نبايد از خيری که می 
خواهــد برای دولت و نظام کار کند عوارض طلب 
شود. در نهايت اعتقاد ما اين است که خود خيرين 
بايد سرنوشــت کار خير را رقم بزنند و در مجوز 

دادن ها، ارزيابي ها و ... دخيل باشند.
  همانطور که اشــاره فرموديد، يکی از 
مهمترين کارهای شما تهيه بانک اطاعاتی 
از خيرين حوزه ســامت بوده است. لطفا 
بگوييد که اکنون چه تعداد خير و نيکوکار را 

شناسايی کرده ايد.
در حال حاضر بيش از 70 هزار خير در سراسر 
کشــور با ما ارتباط منظم دارند. اما اميدواري ما 
اين اســت که اين تعداد به  چند "ميليون" نفر 
برســد. زيرا ظرفيتی در کشــور وجود دارد که 
آمار خيرين می تواند بسيار بيشتر از اينها باشد. 
يکی از گروه هاي هدف  ما خيرينی هستند که 
خودشان به صورت دائم آمادگی برای نيکوکاری 
دارنــد و عميقا به اين کار اعتقاد دارند و همواره 
کمک می کنند. بنابراين اينها را شناسايی کرديم. 
همچنين يک ســری خير هســتند که دوران 
جوانی خود را پشت سر می گذارند و يک سری 
خير نيز نوظهور هستند. ما با افرادی در ارتباط 
هستيم که به قول معروف "بايد آنها را کمی هل  
بدهيم" تا زمينه برای حضورشــان فراهم شود. 
ما يکی از کارهای اصلی مان اين اســت که يک 
شبکه گسترده، منظم، هدفمند و موثر از خيرين 

قائم مقام مجمع خيرين سامت کشور:

 ایران اسالمي
  مي تواند میلیون ها
 خیر سالمت داشته باشد

 در مجلس
 بحث هايی شده 
که يک قانون جامع 
و کامل در مورد 
خيرين تصويب 
شود، اما هنوز به 
نتيجه نرسيده 
است. مساله ديگر 
عوارض بااليی است 
که در زمان صدور 
جواز ساخت توسط 
شهرداری ها طلب 
می شود. نبايد از 
 خيری که 
می خواهد برای 
دولت و نظام کار 
کند عوارض طلب 
شود
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و نيکوکاران تشکيل دهيم. 
 يکی از فعاليت های مهم اجرايی شما، 
ساخت بيمارستان سل زابل است که در سال 
93 کلنگ زنی شد. اين طرح در چه مرحله 

ای است؟
کلنگ اين بيمارستان در 22 بهمن سال گذشته 
با حضور وزير بهداشــت به زمين زده شــد. اين 
بيمارســتان را مجمع خيرين ســالمت به کمک 
بنياد فردوس احداث می کند. من دو ســه هفته 
پيش بازديدی از بيمارستان داشتم و بيش از 40 
درصد پيشرفت فيزيکي داشته است. البته امسال 
کار دو مــاه و اندی به خاطر وزش باد و شــرايط 
نامساعد جوی تعطيل شد. يعنی همه پروژه های 

زابل امسال کمی طوالنی تر شد و کاری انجام نشد. 
به لطف خدا اين پروژه در شــرايط خيلی خوبی 
قــرار گرفته و هيچ محدوديت و مشــکالتی هم 
نداشــتيم. اميدواريم اين بيمارستان در سال 95 
يکی از پروژه هايی باشد که به بهره برداری برسد و 
در اختيار مردم خوب استان سيستان و بلوچستان 
و مخصوصا شهرستان زابل قرار بگيرد. همچنين 
پيش بينی شده است که برخی از مردم  کشورهای 
همسايه يعنی افغانستان و پاکستان بتوانند از آن 

استفاده کنند. 
 برای سال 95 چه برنامه  هاي مهمی در 

دستور کار داريد؟ 
يک بيمارستان برای درمان بيماران سرطانی 

در بيرجند با 94 درصد پيشــرفت فيزيکي در 
حال ســاخت است که ان شــاءاهلل ارديبهشت 
يــا خردادماه به مرحله نهايي می رســد. االن 
بــه دنبال تجهيز آن هســتيم و آقای وزير هم 
دســتوراتی داده اند و هم دانشــگاه بيرجند و 
هم مجمع خيرين استان به شدت کار را دنبال 
می کنند. عالوه بر اين ده ها پروژه  ديگر شامل 
بيمارستان، درمانگاه، کلينيک، خانه بهداشت و 
... به نتيجه خواهد رســيد که در زمان مناسب 
اطالع رساني خواهد شد. درباره احداث و تجهيز 
بيمارستان سرطانی شهرستان بابل هم برخی 
خيرين اعالم آمادگی کردند و به زودي کلنگ 

آن را به زمين می زنيم. 

  لطفا هدف از تشــکيل شــورای 
مشارکت بانوان مجمع خيرين سامت 

کشور را شرح دهيد.
مجمع خيرين ســالمت کشور به منظور 
تحقق اهداف نوع دوستانه خود  از حضور پر 
رنگ و جهادی بانوان ايران اسالمي در جهت 
زدودن آالم جامعــه و بهره گيــری های از 
استانداردهای درمانی و بهداشتی ، استقبال 
کرده و از همين رو، نسبت به تشکيل شورای 
مشارکتهای مردمی زنان برای ساماندهی و 
متمرکزسازي منابع و امکانات حوزه سالمت 
و پيشــگيری و درمان اقدام شد تا به يمن 
اين مشــارکت گامی موثر در جهت کمک 
به مجمع خيرين ســالمت برداشته شود . 
اين مجموعه شورايی است متشکل از زنان 
باسابقه و فعال در امور مشارکتهای مردمی 
و صاحب انديشه در حوزه زنان و عالقمند به 

فعاليت های خيريه در حوزه سالمت.  
  نقش بانــوان در هدايت مادی و 
معنوی مشــارکتهای مردمی در حوزه 

خيرين سامت چيست؟
بدون ترديد زنان در عرصه های خيريه و 
گسترش فرهنگ خيری در کشور درخشيده 
اند و همگام با مردان در امر دســتگيری از 
دردمندان ايفــای نقش نموده اند. البته اين 
حضور پررنگ اغلب به صورت غيرمنسجم و 
خودجوش تحقق يافته و عموم مردم از ابعاد 

آن مطلع نشده اند. 
لذا مجمع خيرين سالمت کشور به منظور 
کمک به حضور منســجم زنــان به عنوان 
تدبيرگران فرهنگ خيريه نسبت به تشکيل 
اين شورا و نهادينه کردن اين ظرفيت تاثير 
گذار اقدام نموده و بر آن اســت تا مشارکت 
مردمی زنان کشور را ماندگار و پوياتر نمايد 
و از زنــان عالقمند به فعاليت و مشــارکت 
مردمی در امر ســالمت به طور مســتقيم و 
غير مستقيم دعوت به عمل آورده و حضور 
پرخير و برکتشان را در اين بخش صميمانه 
خوشــامد می گويد.زنان با هبه منابع مادی 
، ارائه خدمات تخصصی درمانی و پزشکی ، 
اشاعه فرهنگ خيريه در خانواده و جامعه و 
آموزش اين نوع فعاليت ها به ارتقای سالمت 
کشــور کمک کرده اند و طبعاً با متمرکز و 
منسجم نمودن اين مشــارکتها می توانند 
نظامــی دقيق و روش منــد را برای ارتقای 
ســالمت جامعه پيش رو گسترانند و سطح  
بهداشت و درمان را به خصوص برای بانوان و 

ديگر اقشار نيازمند ارتقا بخشند.
  برنامه های آتی شورای مشارکت 
بانوان مجمع خيرين ســامت کشور 

چيست؟
بــا توجه بــه تشــکيل شــورای نوپای 
مشارکتهای مردمی زنان در عرصه سالمت 
بر اساس سياستهای مجمع خيرين سالمت 

کشــور برآنيم تا ضمن بهره گيــری از اين 
ظرفيــت ارزشــمند ، عالوه بــر همراهی و 
همکاری در جهت ارتقاء ســطح سالمت در 
کشــور نسبت به رفع مشــکالت و بيماری 
های خــاص زنان اقداماتی موثر انجام دهيم 
که از آن جمله می توان به اعزام پزشــکان 
و تجهيزات درمانی به نقاط دور افتاده برای 
اســتفاده اقشــار کم برخوردار اشــاره کرد. 
تشکيل بانک اطالعاتی زنان خير و طراحی 
شــبکه خيرين زنان در کشور در زمره ديگر 
الويتهای اين شوراست. ارتباط با دانشگاههای 
علوم پزشکی و وزارت بهداشت و درمان برای 
اطالع از نيازهای پزشکی و درمانی زنان در 
جامعه هم در دستور کار اين شورا قرار دارد.

ارتباطات بين المللی به منظور جذب زنان 
خير نيز ما را با پيشــرفتهای روز پزشکی و 
دســتاوردهاي خيرين سالمت در دنيا آشنا 
می سازد. به کارگيری منابع خيريه از سوی 
زنان برای دستيابی به دانش روز در خصوص 
بيماری های زنان و اســتفاده از آخرين فن 
آوريهای پزشــکی در دنيا نقش بسزايی در 
جهت درمــان ايفا مــی نمايد.موضوع زنان 
و درمان بيماری هــای آنان از الويتهای اين 
تشکل نوپاست. اما شــورای زنان بر مبنای 
تشــخيص و سياســت هاي مجمع خيرين 
ســالمت قطعــاً در حوزه هــای ديگر  هم 

همکاری و فعاليت خواهد داشت.

گفتگو با سرکار خانم دکتر مومنی
رييس شورای مشارکت بانوان مجمع خيرين سامت کشور

برای ارتقای سطح  بهداشت و درمان بانوان 
و دیگر اقشار نیازمند تالش می کنیم
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رسول مهرباني و رحمت، پیامبر اکرم)ص(:
مــن ســعی لمریض فی حاجه فقضاهــا، خرج من ذنوبه کیــوم ولدته امه . 
کسی که در برطرف کردن نیازهای مریضي تاش کند و نیاز او را برآورد، 

همانند روزی که از مادر متولد شده از گناهانش پا ک می گردد.
 بحاراالنوار، ج 76 ، ص36
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 مهم ترين اقدامات مجمع خيرين تامين سامت استان 
فارس در سال 1394 چه بوده است؟ 

امســال فعاليت هاي خود را در چهار محور برنامه ريزي کرديم 
که در اکثر آنها توفيقات خوبي داشــتيم. مهم ترين محور ادامه و 
تکميل پروژه هاي نيمه تمام ســال هاي قبل بود. مهم ترين اين 
طرح ها تکميل بيمارســتان سوانح سوختگي اميرالمومنين)ع( با 
150 ميليارد تومان مشــارکت خيرين بود که بهمن ماه با حضور 
وزير محترم بهداشت افتتاح شد. باني اين طرح خير محترم خانم 
نزاکت امتياز با همکاري مجمع خيرين و دانشــگاه علوم پزشکي 
شــيراز بودند. طرح تکميل شــده مهم ديگر که اجرای آن از سال 
1393 آغاز شــده بود، فاز اول بيمارستان 600 تختخوابي رسول 
اعظم اســت. ساخت درمانگاه اين مجموعه هم با همت خيرين به 
اتمام رســيده و با 700 مترزيربنا تا پايان سال افتتاح مي شود. فاز 
دوم اين بيمارســتان هم کلنگ زني شده و تکميل اين مجموعه 
مجهز در ســال هاي آينده به اتمام مي رسد.پروژه بعدي در دست 
اقدام، بيمارستان بزرگ پيوند اعضا است که در خاورميانه کم نظير 
بوده و 80 هزار مترمربع زيربنا دارد. اين مجموعه پيشرفت خوبي 
داشته و اميد است در سال 1395 افتتاح شود. همچنين عمليات 
اجرايي ســاخت بيمارستان ســرطان جنوب با همکاري خيرين، 
واقفين و دانشگاه علوم پزشکي با بودجه 7 ميليارد توماني آغاز شده 
و با تخصيص 500 ميليارد تومان اعتبار ظرف 5 سال به اتمام مي 
رسد. عالوه بر اين با مساعدت 30 ميليارد توماني خير محترم خانم 
زهرا سعادت، توسعه فيزيکي و تکميل ظرفيت بيمارستان سرطان 
آنکولوژي امير به اتمام رسيد. عمليات اجرايی آخرين اقامتگاه همراه 

بيمار در شيراز مربوط به بيمارستان شهيد فقيهی هم با اعتبار 1.5 
ميليــارد تومان و کمک خيرين با زيربنای 3 هزارمتر مربع صورت 
گرفت. در نهايت بايد از افتتاح بيمارستان ترومای شيراز به همت 

خير محترم خانم پروين بنان نام ببرم. 
محور دوم فعاليت های ما تقويت و توســعه حمايت های خيرين 
از نيازهای بيماران و تقويت شاخه دانشجويی خيرين سالمت بوده 
است. از همين طريق بيش از 30 ميليون تومان کمک قرض الحسنه 
جمع آوری و در اختيار بيماران قرار گرفته است. محور سوم فعاليت 
ها هم ايجاد تشــکيالتی برای بيمارستان های خيريه استان فارس 
از طريق تاسيس کميته هماهنگی بيمارســتان های خيرساز بود. 
نمايندگان هفت بيمارستان خيرساز با ظرفيت مجموعا 2500 تخت 
بيمارستانی در اين کميته عضويت داشته و اقدامات بزرگی را انجام 
می دهند. محور چهارم فعاليت های مجمع در اســتان هم اجرای 
برنامه های فرهنگــی و تبليغاتی از قبيل اجرای 45 برنامه هفتگی 
تلويزيونــی و 40 برنامه هفتگی راديويی در صدا و ســيما با هدف 
معرفی خيرين سالمت، تشکيل کارگروه فرهنگی، برگزاری اجالس و 
سفرهای زيارتی برای خيرين، انتشار فصلنامه خيرين سالمت، چاپ 
کتب و راه اندازی سامانه اينترنتي معرفی نيازهای بهداشتی و درمانی 

به خيرين و جذب کمک های خيرين بوده است.
 استقبال خيرين از فعاليت در بخش سامت در چه حد 

بوده است؟ 
در طول فعاليت مجمع خيرين تامين سالمت استان فارس، ميزان 
استقبال و کمک خيرين سالمت هميشه به طور تصاعدی در حال 
رشد بوده است. ما در سال 93 حدود 46 ميليارد تومان جذب کمک 
داشتيم که نسبت به سال 92 هشتاد درصد رشد داشت. پيش بينی 
می کنيم اين رقم در سال 94 نسبت به سال 93 رشد 50 درصدی 
داشته باشد. استقبال خيرين و تعداد خيرين عالقمند به فعاليت در 
حوزه سالمت مطلوب است. مساله مهم زمينه سازی برای جذب اين 

عزيزان و استفاده از توانمندی های آنان است. 
 با توجه به وجود برخی استان های محروم در همسايگی 
استان فارس، برای افزايش همکاری با اين استان ها چه برنامه 

هايی داشته ايد؟ 
ما در گذشــته هم با اين استان ها اقدامات مشترکی داشته ايم و 
حتی دامنه اين کار به استان های غيرمجاور مانند ايالم و سيستان و 
بلوچستان هم رسيده است. با ايجاد سامانه نيازسنجی و پيش بينی 
اختصاص کدبارگذاری نياز توسط واحدها می توان از نيازهای همه 
استان های محروم اعم از همجوار و غيرهمجوار مطلع شد تا نيازهای 
ضروری اين اســتان ها از طريق ســايت مذکور برای همه خيرين 
ارســال و در اين مورد تبليغ شود. ما در سال 94 جلسه مشترکی با 
اعضای مجمع خيرين سالمت و دانشگاه علوم پزشکی ياسوج برای 
پيگيری نيازهای آنها داشتيم، ولی يک راه حل خوب ديگر استفاده از 
توان افراد بومی است که از استان های محروم به استان ها يا حتی 
کشــورهای ديگر مهاجرت کرده اند. بايد اين افراد به روش هايی از 
جمله بهره گيری از سامانه نيازسنجی شناسايی و برای همکاری و 

جذب تشويق شوند. 

گفتگو با مديرعامل مجمع خيرين سامت استان فارس
رشد 50 درصدي جذب کمک هاي خیرین در سال 1394

آقاي دکتر علي اکبر رامجردی مديرعامل مجمع خيرين تامين 
سامت استان فارس، در مصاحبه کوتاه خود با خبرنگار نشريه 
مجمع خيرين سامت کشــور ضمن جمع بندي فعاليت هاي 
صورت گرفته در سال 1394 از برنامه هاي آتي اين مجمع براي 

توسعه فعاليت ها خبر داد. در ادامه اين مصاحبه را مي خوانيم:

ما در سال 93 
حدود 46 ميليارد 
تومان جذب 
کمک داشتيم که 
نسبت به سال 
92 هشتاد درصد 
رشد داشت. پيش 
بينی می کنيم اين 
رقم در سال 94 
نسبت به سال 93 
رشد 50 درصدی 
داشته باشد
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 مجمع خيرين ســامت از چه زمانی و با چه هدفی در 
استان شکل گرفت؟

 اين مجمع از اواخر ســال  1388 در اســتان تاسيس شد، اما به 
طور عملی از خردادماه سال 89  کار خود را آغاز کرد. هم اکنون 14 
دفتر شورای خيرين سالمت در 14 شهرستان استان گلستان فعال 
است و دفتر مرکزی مجمع خيران سالمت استان نيز در مرکز استان 
فعاليت می کند. هدف از راه اندازی مجمع خيرين سالمت در کشور 
و استان کمک به ساخت و مرمت فضاهای فيزيکی مورد نياز بهداشت 
و درمان، خريد تجهيزات پزشکی مورد نياز و اقالم غير پزشکی مانند 

موتور سيکلت، پنکه و آب سرد کن برای مراکز درمانی است.
 از زمان تاســيس اين مجمع، تاکنون چه ميزان سرمايه 
گذاری از سوی خيرين در بخش سامت استان انجام شده 

است؟
 از آغاز تاســيس مجمع خيرين سالمت گلستان تاکنون بيش از 
80 ميليارد تومان کمک های مردمی جذب مراکز بهداشتی درمانی 
استان شده است که شامل زمين های اهدايی، امالک و مستغالت، 
خريد تجهيزات پزشــکی و غير پزشکی، ساخت فضاهای فيزيکی و 

کمک های مالی به بيماران نيازمند بوده است.
 در خصوص مهمترين پروژه های اجرا شــده در استان 
توضيح دهيد و اينکه در اين مــدت چه تعداد پروژه با چه 

ميزان اعتبار در استان اجرا شده است؟ 
ســاخت و راه اندازی مرکز بهداشتی درمانی شماره يک علی آباد 
کتول با همکاری و مشــارکت حاج رضا کرد کتولی و حاج سليمان 
محمدی دو تن از خيران استان و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی 
يکــی از فعاليت ها بوده که در هفته دولت به بهره برداری رســيد. 
همچنين مشــارکت در خريد دستگاه ســی تی اسکن بيمارستان 
بقيه اهلل علی آباد کتول، ساخت 10 خانه بهداشت، ساخت زايشگاه 
بيمارســتان بندرترکمن و ســاخت مرکز درمان بيماران تاالسمی 

گنبدکاووس از ديگر طرح های انجام شده بوده است.
همچنين بخشی از پروژه ها نيز مراحل پايانی کار را می گذرانند 
و بيش از 80 درصد پيشــرفت فيزيکی دارند که عبارتند از: ساخت 
يک  طبقه از فاز دوم بيمارستان حضرت رسول)ص( شهرستان کالله 
توسط يکی از خيران اســتان به نام حاج يحيی روحی و با همت و 
همياری مهندس نصرت اهلل برزگر فرماندار کالله با سرمايه گذاری 
چهل ميليارد ريال، ساخت مرکز درمان تخصصی شهرستان گاليکش 
در ســه طبقه و با سرمايه گذاری حدود 600 ميليون تومان توسط 
يکی از خيرين خارج از استان به نام حاج آقا مکری نژاد و با حمايت 

مهندس خسروی فرماندار اين شهرستان در حال انجام است.

يکی ديگر از طرح های در دست انجام، ساخت مرکز جامع سالمت 
در گرگان است که اين پروژه توسط خيری به نام حاج غالمرضا نوری 
در چهار طبقه و با سرمايه حدود يک ميليارد و 400 ميليون تومان 
و با پيشرفت فيزيکی 50 درصدی در حال انجام است. ساخت مرکز 
دياليز و درمانگاه فوق تخصصی شهرستان آق قال با پيشرفت فيزيکی 
بيش از 95 درصد و با ســرمايه تقريبی يک ميليارد تومان از ديگر 
پروژه هايی اســت که 95 درصد پيشــرفت فيزيکی دارد و همه آن 

توسط خيرين در حال ساخت است.
 عاوه بر اين ســاخت مرکــز دياليــز 14 تختخوابی 
بندرترکمــن بــا پيشــرفت فيزيکی 70 درصد توســط 
خيــری به نــام تايماز عاقــی در حال انجام اســت.آيا 
 کمــک های خيرين ســامت بــه بيمــاران نيازمند نيز 

می رسد؟ 
طبق اساسنامه مجمع، کمک مالی به بيماران نيازمند نداريم، اما 
اگر خيری خواهان کمک به بيماران نيازمند باشد و وجوهی را با اين 
عنوان در اختيار مجمع قرار دهد، طبق شرط و خواسته خيرين اين 

کمک برای بيماران هزينه می شود.
  چه تعداد خير با مجمع خيرين سامت استان همکاری 

می کنند؟
 هم اکنون حدود هزار خير يا عضو مجمع خيران سالمت استان 
هستند و يا با اين مجمع همکاری دارند. بيشتر خيرين سالمت از 
داخل استان هستند، اما تعدادی هم از خيران خارج از استان بوده 
و چهار خير نيز در خارج از کشــور هستند که با مجمع همکاری 

دارند.

گفتگو با مديرعامل مجمع خيرين سامت استان گلستان
سرمایه گذاری 80 میلیارد تومانی خیرین سالمت

در بخش بهداشت و درمان استان
تجربه نشان داده هر جا خيرين برای حل مشکات جامعه پا به عرصه گذاشته اند، تحولی چشمگير در آن بخش برجای گذاشته اند. مجمع 
خيرين سامت از جمله تشکل هايی است که در راستای کمک به بخش بهداشت و درمان کشور تاسيس شده و تاکنون دستاورهای زيادی را 
در عرصه های مختلف سامت کشور از خود برجای گذاشته است. مجمع خيرين سامت در گلستان نيز تاش های بسياری در جهت ارتقاء 
کمی و کيفی اين بخش در استان آغاز کرده است، به همين منظور با »علی بزرگمهر« مديرعامل مجمع خيرين سامت استان گفت و گويی 

ترتيب داده ايم که ماحصل آن را می خوانيد:

 از آغاز تاسيس 
مجمع خيرين 

سامت گلستان 
تاکنون بيش 
از 80 ميليارد 

تومان کمک های 
مردمی جذب 

مراکز بهداشتی 
درمانی استان 
شده است که 

شامل زمين های 
اهدايی، اماک و 
مستغات، خريد 

تجهيزات پزشکی 
و غير پزشکی، 

ساخت فضاهای 
فيزيکی و کمک 

های مالی به 
بيماران نيازمند 

بوده است
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 خودتان را معرفی بفرماييد.
احمد بهنام جو فرزند جواد هستم. 
متولد ســال 1309 در تهران و در 

تهران هم ساکن هستم.
در  هايتان  فعاليت  از سابقه   

امور خيريه بفرماييد.
در گذشته بيشتر در  زمينه مدرسه 
سازی فعاليت کرده ام و در ساخت 
چندين مدرســه توفيــق همکاری 
داشــتم که برای مثال مي توان به 
ســاخت مدرســه ای در شهرستان 
سياهکل استان گيالن با هزينه 200 

ميليون تومان اشاره کرد. 
به تازگی توجهم به حوزه سالمت 
نيز جلب شده است و برای پرداخت 

هزينه ســاخت سه درمانگاه و مرکز 
درمانی اقدام کرده ام.

 جزييات فعاليت هاي خيريه 
بيان  را در حوزه ســامت  تان 

فرماييد.
مقرر شــده که مبلغ يک ميليارد 
و 500 ميليون تومان برای ســاخت 
3 مرکز درمانی بــه مجمع خيرين 
ســالمت پرداخت کنم کــه ماهانه 
 مبلــغ 75 ميليون تومــان پرداخت

 می شود. 
مقــرر گرديــد واحــد اورژانــس 
بيمارســتان ســينا در بندرعباس و 
دو مرکز بهداشــتی در استان های 
بوشــهر و آذربايجان غربی ســاخته 

توسط خير تهرانی محقق شد

تخصیص یک میلیارد و 500 میلیون تومان
براي ساخت 3  مرکز درمانی

احمد بهنام جو از خيرين قديمی شهر تهران و از پرسابقه ها در امر مدرسه سازی 
است. اما او چندی است به خيرين سامت پيوسته و براي ساخت چندين درمانگاه 
پيشقدم شده اســت. ارزش مادي فعاليت هاي خيريه او در حوزه سامت به يک 
ميليارد و 500 ميليون تومان می رسد. گفتگوي کوتاه زير شما را بيشتر با اين خير 

بزرگوار آشنا مي کند.

شود. 
 چه طور بــا مجمع خيرين 

سامت آشنا شديد؟
به دنبال مرکزی مي گشتم که کار 
خيريه در حوزه ســالمت انجام دهد 
و با حاج آقــای نيری رييس مجمع 
خيرين ســالمت کشور آشنا شدم و 
همکاری ام با اين مجمع آغاز شد.  

حوزه  در  خيريــه  فعاليت   
به  بيمارستان  ساخت  و  سامت 

انتخاب خودتان بوده است؟
قصدم ارايــه کمک به بيماران بود 
و بــا صحبتی که با حاج آقاي نيری 
رييس مجمع خيرين سالمت کشور 
داشــتم و توضيحات ايشان متوجه 
شــدم که در حال حاضر نياز جدي 
در اين بخش وجود دارد و بهتر است 
که اين کار خير از ســاخت درمانگاه 
آغاز شــود و با فعاليت در اين زمينه 

موافقت کردم.
با توجه بــه اينکه قبا در   
حوزه های ديگري مانند مدرسه 
اکنون  ايد،  بوده  فعال  ســازی 
فعاليت خيرين سامت را تا چه 

ميزان داراي اهميت مي دانيد؟
اگرچه مدرســه ســازی نيز برای 
کشور بســيار مهم است اما معتقدم 
افــراد جامعــه ابتدا بايد ســالمت 
بتوانند پيشــرفت کنند  تا  باشــند 
و برای اينکه کشــور آباد شود بايد 
به ســالمتی شهروندان اهميت داده 
شود. بنابراين مدرسه سازی و حفظ 
ســالمت هر دو نياز کشور است اما 

اولويت ها تفاوت دارد. 
 غير از مدرســه ســازی يا 
مشغول  آيا  درمانگاه  ســاخت 
فعاليت خير ديگری نيز هستيد؟
فعال مشــغول انجام تعهداتم براي 
ســاخت 3 مرکز درمانی با همکاري 
مجمع خيرين سالمت هستم و پس 
از پايان آن انشااهلل اقدامات ديگری 

را آغاز خواهم کرد.

معتقدم  افراد 
جامعه ابتدا بايد 
سامت باشند تا 
بتوانند پيشرفت 
کنند 
و برای آنکه 
کشور آباد شود 
بايد به سامتی 
شهروندان اهميت 
داده شود
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بيشــتری در حوزه سالمت برای انجام کار 
خير وجود دارد.

سامت  خيرين  مجمع  با  چطور   
آشنا شديد؟

بيش از يک سال به دنبال مرجع معتبری 
برای اجرای طرح هاي خود در اين زمينه 
بودم و از طريق دانشــگاه شــهيد بهشتی 
موضوع را پيگيری کردم. کارمندان دانشگاه 
شهيد بهشــتی حدود يک سال موضوع را 
پشــت گوش انداختند و به اين پيشنهاد 
اهميتی ندادند و در نهايت بعد از يک سال 
پيگيری، با نام مجمع خيرين سالمت کشور 
آشنا شدم. به صورت حضوری به آنجا رفتم 

و زمينه آشنايی بيشتر فراهم شد.
 با توجه به مشــکات موجود در 
حوزه سامت، کمک خيرين چقدر در 
حل مشکات و رفع کمبودهای حوزه 

سامت تاثيرگذار است؟
اولويت هايی زيادی برای دســت گيری 
از نيازمنــدان و انجام کار خير وجود دارد، 
اما برطبق توصيه هاي ديني دستگيری از 
نيازمندان و رفع نياز بيمارانی که شــرايط 
جسمانی حادی دارند از اولويت برخوردار 
است. در حوزه سالمت نيز مشکالت ويژه 
ای وجود دارد و به اين دليل دست گيری 
از بيماران نيازمنــد از اهميت ای ويژه  ای 

برخوردار است.
 چه توصيه يا پيشــنهادی برای 
ارتقای فرهنگ فعاليت هاي خيريه در 

حوزه سامت داريد؟ 
عليرغم اهميت اين مقوله تبليغات کافی 
در اين زمينه در سطح جامعه وجود ندارد. 
اگرچه ميزان تبليغات و آگاهی رسانی در 
اين باره نســبت به گذشــته بسيار بيشتر 

شده، اما کافی نيست.
موضوع مهم ديگري که بايد مورد توجه 
خيرين ســالمت قرار گيرد جديت در کار 
و پيگيري امور اســت. برای مثال يکی از 
آشــنايان آپارتمانی را در تهران به عنوان 
همراه سرا برای همراهان بيماران به مدت 
20 ماه اهدا کرده است که عليرغم گذشت 
3 مــاه از اين هديــه، آپارتمان هنوز مورد 
استفاده قرار نگرفته اســت. اين در حالی 
است که هر شب همراهان بيماران مقابل 
بيمارستان هايی مانند مفيد، لبافی نژاد و 

مرکز رويان سرگردان هستند.
ايــن فــرد آپارتمان خــود را به صورت 
آزمايشی به مدت 20 ماه هديه کرده است 
و اگر به دليل بی توجهی مورد اســتفاده 
شايسته قرار نگيرد تجربه بدی از فعاليت 
هاي خيريه خواهد داشت و اعتماد وي از 

بين خواهد رفت. 

فعاليت های خير سامت دکتر اعا تورانی برای بيماران سرطانی 
فروش زمین با ارزش بیش از 3 میلیارد تومان

 برای تجهیز بیمارستان بیرجند

دکتر اعا تورانی يکی از خيرين حوزه ســامت است. او در ساخت و تجهيز بيمارستانی برای مبارزه با سرطان با مجمع خيرين سامت 
همکاري دارد. فعاليتي که شايد بی ارتباط با تجربه  های ايشان نباشد. دکتر تورانی بارها در جبهه های جنگ حق عليه باطل حضور يافته اما 
در آخرين حضور در کردستان مجروح شد. او از ناحيه صورت و بخش هايي از بدن جانباز 70 درصد است و حتي چشمان خود را در راه دفاع 
از آرمان هاي انقاب اسامي از دست داده، اما کماکان استوار و مقاوم است.  وي هم اکنون استاد گروه فلسفه دانشگاه الزهراي تهران است.

 لطفا خودتان را معرفی بفرماييد.
دکتر اعال تورانی هستم. اصالتا مازندرانی 
هســتم، اما در تهران به دنيا آمده ام و در 
تهران نيز ســاکن هستم. همچنين دارای 

مدرک دکتری در رشته فلسفه هستم.
 چه هديه ای برای پيشــبرد فعاليت 
هاي مجمع خيرين سامت اعطا کرده ايد؟

زمينــی در منطقه لواســان را به قيمت 
بيش از 3 ميليارد تومان فروختم و پول آن 
صرف تکميل و تجهيز بيمارستان مبارزه با 

سرطان در شهرستان بيرجند شده است.
ساکنان شهرستان های اطراف بيرجند 
برای پيگيری مشــکالت بيماران سرطانی 
بايد 500  کيلومتر مسافت را طی کنند و 
ساخت اين بيمارستان می تواند مرکزيتی 
برای مبارزه بــا اين بيماری در آن منطقه 

ايجاد کند.
 چرا حوزه سامت را برای کار خير 

انتخاب کرديد؟
احساس همدردی با نيازمندان از داليل 
اصلی بــود. عالوه بر اين يکــی از توصيه 
های اکيد در اخالق دينی دست گيری از 
نيازمندان است و بسيار سفارش شده کسی 
که برايش مقدور است به ديگران نيز کمک 
کند و از نيازمندان حمايت کند. از ســوی 
ديگر در آن مقطع زمانی احساس کردم نياز 

 يکی از
 توصيه های اکيد 

در اخاق دينی 
دست گيری از 

نيازمندان است 
و بسيار سفارش 

شده کسی که 
برايش مقدور 

است به ديگران 
نيز کمک کند و از 
نيازمندان حمايت 

کند.
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سین مثل سالمت؛
چگونه سالمتمان را در عید نوروز حفظ کنیم

در آستانه عيد نوروز هستيم. با شروع سال نو و شکوفايی طبيعت، بسيار بجاست که يک بازنگری در الگوی غذايی و عادات و 
رفتارهای تغذيه ای خود انجام دهيد و فصلی نو و شکوفا را در تغذيه خود آغاز کنيد.با شروع سال نو و آغاز تعطيات نوروز، ممکن 

است تغييرات گسترده و مهمی در تغذيه هم وطنان ما پيش آيد که اين تغييرات می توانند بر سامتی انسان اثر گذار باشند.

 لطفا در زمينــه فعاليتهای جديد 
اطاع رسانی در مجمع خيرين سامت 
کشور و ايجاد شبکه اجتماعی مجازي 

توضيحاتی ارايه نمائيد .
بــا نام خــدا ، در ابتدا در تعريف شــبکه 
اجتماعــی بايد گفت که شــبکه اجتماعی 
مجازی زنجيره ای از ارتباطات و گروه های 
مختلــف اجتماعی يا حضــور غير فيزيکی 
افراد در يک محل مجازی اســت . در جهان 
معاصر فعلی  که موسوم به »عصر اطالعات 
و ارتباطات« است کارکرد و اهميت رسانه ها 
بر کسی پوشيده نيست. يکی از کارکردهای 
ويژه رســانه هــا، و خصوصا شــبکه های 
اجتماعی مجازی، اطالع رســانی و پوشش 
خبری است. اين مجموعه ها با ايجاد پوشش 

خبــری کامل در زمينه های مختلف اعم از 
اجتماعی، سياسی، اقتصادی و .... سعی  در 
جهت دهی به افکار عمومی به سمت اهداف 
خود را دارند. از اين رو، شناخت نحوه اطالع 
رســانی شــبکه های اجتماعی مجازی در 
رابطه با حوادث و تحوالت جهانی، امری الزم 
و ضروری پنداشته می شود. منظور بنده  از 
”پديده جهانی شــدن« شکل گيری شبکه 

گسترده جهانی برای مبادله اطالعات است.
از اين رو مجمع خيرين ســالمت کشور 
با هــدف توجه بــه رويکردهــای نوين و 
ســازماندهی انــواع گروههــای اجتماعی 
عالقمند به همکاری گســترده تر در عرصه 
ســالمت و همچنين توســعه مشارکتهای 
مادی و معنوی گروههای اجتماعی و اطالع 
رسانی در مورد  فعاليتهای اشخاص حقيقی  
و حقوقی و همچنين خيرين نيکوکار فعال 
در عرصه ســالمت، موضوع » ايجاد شبکه 
اجتماعی« مخصوص مجمع خيرين سالمت 
کشــور را با همکاری معاونت مشارکتهای 
مردمی و رسانه اين مجمع از يک سال پيش 
در دســتور کار خود قرار داد . اين شــبکه 
کارکردهای مختلفی خواهد داشــت که به 
طور خالصه عمده تريــن کار کردهای آن 

عبارتند از : 
 سازماندهی انواع گروههای اجتماعی در 

شبکه  مجازی خيرين سالمت  

 معرفی فعاليتهــا و اقدامات انجام يافته 
توسط خيرين بزرگوار در اقصی نقاط کشور  
 معرفی پــروژه های در دســت اجرا و 
ميزان پيشــرفت فيزيکی آنهــا و نيازهای 

هريک از آنها
 توسعه مشــارکت های مادی و معنوی 
گروههای اجتماعی در عرصه سالمت کشور  
 به اشــتراک گذاری عالقــه مندی ها 

توسط اعضاء 
 ايجاد ايده و محتوا برای شبکه اجتماعی 
توســط دفاتر و شعبات مجمع در استانها و 
شهرستانها و ساير عالقمندان برای مشارکت 

در عرصه سالمت کشور . 
 تسريع و تســهيل ارتباطات در داخل 
بين شــعبات استانی و شهرستانی مجمع و 

همچنين خارج از کشور .  
 اين شبکه توســط چه سازمانی 
طراحی و راه انــدازی و در چه زمانی 

مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت ؟
شبکه مذکور توسط يکی از شرکت های 
معتبر ايران در زمينه توليد وب سايت هاي 
حرفه ای  و پياده ســازی ايده های نوين در 
زمينه وب و  با بکارگيری استانداردهای روز 
دنيا در حال طراحی نهائی می باشــد و در 
نوع خود کم نظير خواهد بود و انشــااهلل تا 
اوائل بهار سال آينده به بهره برداری خواهد 

رسيد .

مصاحبه با آقای يزدانی معاون اداری و مالی و برنامه ريزی مجمع خيرين سامت کشور

 شبکه اجتماعی مجمع  خیرین سالمت کشور
 در فضاي مجازي راه اندازی می شود 

همه چيــز را به انــدازه بخوريد: در 
تعطيالت ســال نو، بــازار ميهمانی و 
ديد و بازديد رونــق زيادی می يابد و 
به همان نسبت مصرف انواع شيرينی، 
شکالت، گز، سوهان، پشمک، آجيل و 

خشکبار افزايش پيدا می کند. شيرينی 
ها به علت دارا بودن قند زياد، جزء مواد 
پــر کالری بوده و افراط در مصرف آنها 
موجب افزايش وزن  و چاقی  می شود.
توجه داشته باشيد که افراط در مصرف 
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قند و شــکر و تمام مــواد غذايی تهيه 
شده از آنها و نيز زياده روی در مصرف 
مواد نشاســته ای، مــی تواند عالوه بر 
چاقی موجب افزايش تری گليســيريد 
خون نيز شود. تری گليسيريد يکی از 
انواع چربی های نامطلوب خون است و 
افزايش دراز مدت آن در خون موجب 
باال رفتن ســاير چربی های نامطلوب 
 و بــروز اختــالالت قلبــی – عروقی  
می شــود. مصــرف مواد شــيرين به 
ســالمت دندان ها  نيز لطمه می زند و 
باعث پوسيدگی مينای دندان  و فساد 
دنــدان ها  می شــود. در ضمن افراط 
در مصرف انــواع شــيرينی ، به علت 
افزايــش قند خون ، موجب احســاس 
سيری شــده و جلوی اشــتها را برای 
صــرف غذای اصلی می گيــرد. مغزها  
يا آجيل هــا نيز از مواد خوش مزه ای 
هســتند که طرفداران زيادی در بين 
مردم کشــورمان دارند و در ميهمانی 
های نوروز از آنها اســتقبال زيادی به 
عمــل می آيد و معمــوالً زينت بخش 
اين ميهمانی ها می باشند، به خصوص 
کودکان کــه از طرفداران جدی آجيل 
هســتند.مغزها به علت داشتن چربی 
زياد، بســيار پرکالری هســتند و برای 
افراد الغر  و کسانی که نياز به افزايش 
وزن  دارند، مفيد اســت.چربی موجود 
در مغزها از انــواع چربی های گياهی 
غيراشباع است. اين نوع چربی به علت 
دارا بودن اســيدهای چرب با چند باند 
مضاعف، موجب افزايش کلســترول  و 
ســاير چربی های نامطلوب خون نمی 
شــود و در نتيجه زيانــی برای قلب و 

عــروق ندارد، حتــی در کاهش چربی 
هــای نامطلوب خون نيز مؤثر اســت.
انواع مغزهــا حاوی مقادير مناســبی 
پروتئين آجيل  البته  پروتئين هستند. 
از دســته پروتئين های گياهی است و 
اگر به همراه نــوع ديگری از پروتئين 
های گياهی ماننــد حبوبات  يا غالت 
مصرف شــود، تاثير بهتر و بيشــتری 
در ســالمتی بدن خواهد داشت.آجيل 
 B از منابع خــوب ويتامين های گروه
محســوب می شود و نيز حاوی مقادير 

مناسبی آهن  است.
ماده معدنی ديگری که در مغزها به 
مقدار مناســب وجود دارد، روی است 
که در ســالمت افراد و به خصوص در 
کودکان  و بلوغ نوجوانان  تأثير مهمی 
دارد.بنابرايــن می بينيــد که آجيل با 
داشــتن ارزش تغذيه ای بــاال، از مواد 
مفيدی اســت که مصــرف آن توصيه 
می شــود؛ ولی به هنگام اســتفاده از 
انــواع مغزها به خصــوص در ايام عيد 
که مصرف آنها معمول تر اســت، بايد 

به چند نکته مهم توجه کرد:
انواع آجيل معموالً به صورت 

بود داده و پر نمک در مغازه 1
ها به فروش  می رســد که 
افــراط در مصــرف آن موجب افزايش 
فشــار خون  و تجمع آب در بدن می 
شود. بنابراين مصرف آجيل پر نمک و 
شور مفيد نيســت و به سالمت انسان 

آسيب می زند.
مغزهــا چون حــاوی مقدار 

زيادی چربی هستند، موجب 2
افزايــش وزن و چاقــی می 

شوند. بعضی از افراد تصور می کنند که 
چربی های گياهی موجب افزايش وزن 
نمی شــوند و می توان از آنها به طور 
نامحدود استفاده کرد. حال آن که اين 
تصور صحيــح نيســت و چربی های 
گياهــی و مايع نيز مثــل چربی های 
حيوانی و جامد باعث چاقی می شوند. 
بنابراين بايد به طور متعادل و مناسب 

از آنها استفاده کرد.
انواع آجيل به علت دارا بودن 

کاهش 3 موجب  زيــاد  چربی 
اشتها  و بروز احساس سيری 
می شــوند. اين امر بــه خصوص برای 
کودکان کــه کنترل زيادی در خوردن 
ندارند و حجم معده شان نيز کم است 

، حائز اهميت زيادی است.
رعايت الگوي صحيح مصرف در وعده 
هاي غذايي ضروري است: در ايام نوروز 
معموال برنامه غذايی روزانه افراد، تغيير 
می کند و ممکن اســت بعضی از افراد 
به خصوص کودکان و نوجوانان ، صبح 
ها به علت دير برخاســتن از خواب و 
رفتن به ميهمانی صبحانه ميل نکنند 
کــه همين نخــوردن صبحانه  موجب 
تمايل بيشــتر به مصــرف تنقالت از 
قبيل آجيل و شــيرينی می شــود و 
چنان که گفته شــد، افراط در مصرف 
ايــن قبيل تنقالت، مضراتی به شــرح 
فــوق برای بــدن دارد. گاهــی اوقات 
شيرينی و آجيل در ايام عيد، جانشين 
ناهار يا شام می شود و برخی از افرادی 
که در مصرف ايــن تنقالت افراط می 
کنند به علت ســير شدن و يا ترس از 
چاقی، يک يا تمامي وعده هاي غذايی 
اصلی را حذف می نمايند. توجه داشته 
باشــيد هر چند تنقالت حاوی ارزش 
تغذيــه ای بااليی هســتند، ولی نمی 
توانند جانشــين غذای اصلی انســان 
شوند. مصرف ســه وعده اصلی غذايی 
يعنی صبحانه، ناهار و شــام برای همه  
افراد الزم اســت و بايد بکوشيد تا حد 
امکان از افراط در مصرف تنقالت چاق 
کننده، شيرين و پر چرب پرهيز کنيد 
تا موجب چاقــی، افزايش چربی های 
نامطلوب خون و کاهش اشــتها برای 
صرف غذای اصلی نشــويد. البته نبايد 
در مصرف آجيــل افراط کنيد ، وگرنه 
مصرف متعادل آنها برای سالمتی بدن 

بسيار مفيد است.

19 گاهنامه داخلی مجمع خیرین سالمت کشور . شماره دوم . اسفند ماه 1394 



در  ســالمت  خیرین 
استان ها و شهرستان ها

همدان
اهدای سهم االرث پدری 

برای کمک به بيماران 
سخت درمان

صفر شاکری صفت مسئول 
امور مددکاری مجمع خيرين 
ســالمت همدان گفــت: در 
جلسه شورای مددکاری خير 
همدانی به نــام خانم رضايی 
ســهم االرث پدری خود را در 
راستای هزينه درمان بيماران 
سخت درمان به مجمع خيرين 

سالمت همدان اهدا کرد.
انجام هشــت عمل  از  وی 
کاشــت حلزون بــا حمايت 
مجمــع خيرين ســالمت و 
توســط يکی از پزشکان فوق 
تخصــص گــوش و حلــق و 
بينی در همــدان خبر داد و 
بيمار  هشــت  تاکنون  گفت: 
مجمع  بــه  حلزون  کاشــت 
مراجعه کرده اند که همه آنها 
مورد مســاعدت و ياری قرار 
گرفته اند.شــاکری از مراجعه 
400 بيمــار ســخت درمان 
بــه مجمع خيرين ســالمت 
خبر داد و گفــت: 580 مورد 
مساعدت توسط اين مجموعه 
صورت گرفته که ساير موارد 
موردی بــوده و جزء تعهدات 
مجمع نبوده است.وی با اشاره 
به مراجعه ســه بيماری قلبی 
ســالمت،  خيرين  مجمع  به 
خاطرنشــان کرد: اين نوزادان 
دچار نارســايی قلبی هستند 
به  برای مساعدت  رايزنی ها  و 
زنجيره  »موسسه  توسط  آنها 
اميد« در تهران انجام شــده 
است.مســئول امور مددکاری 
مجمــع خيريــن ســالمت 
همدان با اهميــت به اجرای 
گفت:  ســالمت  تحول  طرح 
در بيمارســتان های دولتی با 
اجرای ايــن طرح هزينه ها به 
شدت کاهش داشته و در واقع 
پرداخت از جيب مردم بسيار 

کم شده است.

دورود
کلنگ احداث کلينيک 

تخصصی سامت در 
دورود به زمين زده شد

به مناســبت دهه فجر طی 
مراسمی پس از اهداء 3 هزار 
و 500 مترمربع زمين توسط 
جمعــی از خيرين ســالمت 
کلنــگ احــداث کلينيــک 
با حضور  تخصصی ســالمت 
جمعی از مسئوالن شهرستان 

دورود به زمين زده شد.
حجت االســالم رضا حقيان 
امام جمعه شهرســتان دورود 
در اين مراســم با اشــاره به 
کارهــای حســنه و اقدامات 
انجام شــده در ايــن جهــت 
اظهار کرد: يکــی از کارهای 
عام المنفعه و باقيات و صالحات 
اهدای زمين در جهت ساخت 
مکان های بهداشتی و درمانی 
اســت که ثواب آن تا قيامت 
اهداکننده محاسبه  فرد  برای 

می شود. 
در ادامه اين مراسم کوروش 
ســاکی رئيس دانشگاه علوم 
پزشکی لرستان با بيان اينکه 
اقدامــات بســيار خوبــی در 
بخش بهداشــت و درمان در 
شهرســتان دورود انجام شده 
است، گفت: اين اقدامات طی 
دو سال گذشته در شهرستان 
دورود باعث پيشبرد و توسعه 
فضاهای بهداشــتی و درمانی 
در شهرســتان دورود شــده 
است. کارهای بزرگی از قبيل 
 ،ICU بازســازی بخش هــای
راديولــوژی، اتاق هــای عمل 
و احداث زايشــگاه جديد در 
بيمارستان شهدای هفتم تير 
در دست اجرا داريم که اعتبار 

و زمين آن ها آماده است.

الرستان
پروژه  دو  زنــی  کلنگ 
دهه  در  درماني خيرساز 

مبارک فجر
عمومی  روابط  گــزارش  به 
ســالمت  خيريــن  مجمــع 
الرســتان، در ايام ا... دهه فجر 
کلنگ دو پروژه خيرساز توسط 
مســئوالن شــهری به زمين 
زده شــد. پروژه ســاخت 16 
واحد پانسيون پزشکان که در 
زمينی به مساحت 1200 متر 
مربع با هزينــه ای بالغ بر 16 
ميليارد ريــال در چهار طبقه 
اجرا می شــود. در ســاخت 
اين پانســيون ها از پانل های 
استفاده   اماده و پيش ساخته 
می شود که باعث سرعت عمل 
در کار مــی گردد.همچنيــن 
ســاختمان جديد بخش سی 
سی يو با 700 متر مربع زيربنا 
و 10 ميلياردريــال هزينــه با 
طراحی های جديد و امروزی 
ساخته می شود که در نقشه 
اســتانداردهای  از آخرين  آن 
استفاده  بيمارســتان  ساخت 
شــده و بــه همــت خيرين 
با  بزرگوار شهرستان الرستان 
مشارکت دولت در بيمارستان 
امام رضا)ع( اجرا می شود.اين 
بخــش دارای اتاق های ايزوله 
و بخش ايســتگاه پرســتاری 
مرکزی می باشــد که هر اتاق 
کامال مجزا و بيماران در محيط 
آرام و دور از استرس استراحت 
می کنند. ســاخت اين بخش 
توسط يکی از خيرين الرستانی 
و از طريق بنياد نيک انديشان 

هاشمی صورت می گيرد. 

کاشان
بهره برداری از سه طرح 

بهداشتی درمانی در کاشان 
به همت خيرين سامت

همزمان با ايام اهلل دهه فجر 
درمانی  بهداشــتی  سه طرح 
روز يکشنبه 18 بهمن ماه در 
منطقه کاشان به بهره برداری 
رســيد. اين طرح ها شــامل 
دو مرکز ســالمت جامعه در 
شــهرهای نوش آباد و نياسر 
و يک پايگاه سالمت در شهر 
کاشان اســت. مرکز سالمت 
»جامعــه ثامن الحجج« نوش 
آباد با مشــارکت 50 درصدی 
آقايــان  ســالمت  خيــران 
محمدرضا سرکار و حاج حسن 
احســانی با زيربنای يکهزار و 
200 مترمربع و اعتباری افزون 
بــر 16 ميليارد ريال احداث و 

تجهيز شده است.
بهداشــتی  مرکــز  ايــن 
دارای واحدهــای بهداشــت 
محيــط، حرفــه ای، خانواده 
و آزمايشــگاه، فوريــت های 
پزشــکی، مبارزه با بيماريها و 
پايگاه  و  اســت  دندانپزشکی 
کاشان  شهر  »صابر«  سالمت 
نيز با مشــارکت صددرصدی 
خير سالمت خانواده زنده ياد 
حاج احمد صابر در زمينی با 
زيربنای 280 مترمربع در دو 
طبقه ساخته شده است. اين 
خانــواده 7 ميليــارد و 500 
ميليــون ريال برای ســاخت 
اين پايگاه و همچنين دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان نيز يک 
ميليارد ريال برای تجهيز آن 

هزينه کرده است.
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بندرعباس
آغاز احداث پروژه 
ساختمان اورژانس 

بيمارستان ابن سينای 
بندرعباس به همت خير 

سامت
احداث پروژه ســاختمان 
اورژانــس بيمارســتان ابن 
سينا به مناسبت دهه فجر 
و پيروزی انقالب اســالمی 
آغاز شــد. بر همين اساس، 
احداث ســاختمان اورژانس 
بيمارســتان ابن ســينا به 
مســاحت تقريبی 600 متر 
با بــرآورد هزينه 10  مربع 
ميليارد ريال انجام می شود. 
تاکنون 50 درصد از هزينه 
احــداث ايــن ســاختمان 
احمد  خيــر  مشــارکت  با 
بهنام جو با اهــدای مبلغ 5 
تامين شــده  ريال  ميليارد 

است.

دهدشت
توســعه و تجهيز بخش 
امام  بيمارســتان  دياليز 

خمينی دهدشت
امام  بيمارســتان  رئيــس 
توسعه  از  خمينی دهدشــت 
و تجهيــز بخــش دياليز اين 
بيمارســتان با اعتبــار بالغ بر 
4 ميليــارد ريــال خبــر داد.

ســيد امير مواليی با اشاره به 
توسعه و تجهيز بخش دياليز 
امام خمينی شهر  بيمارستان 
دهدشــت گفت: برای توسعه، 
تعميــر و تجهيــز اين بخش 
بيش از 4 ميليارد ريال اعتبار 
نياز اســت. رئيس بيمارستان 
دهدشــت با اشــاره به اينکه 
تعداد تخت هــای فعال بخش 
دياليز اين بيمارســتان به 15 
تخــت افزايش يافته اســت، 
افزود: با توسعه و تجهيز بخش 
دياليز، بيمــاران از مراجعه به 
شهرســتان ها و اســتان های 
اطراف بی نياز می شــوند. وی 
تصريح کــرد: يک دســتگاه 
همودياليــز جديد با همکاری 
خيريــن ســالمت خريداری 
شــده و به زودی به مجموعه 
بخــش  ايــن  دســتگاه های 
اين مسئول  اضافه می شــود. 
عنوان کــرد: هم اکنــون 75 
بيمار دياليزی در شهرســتان 
کهگيلويه وجــود دارد که در 
دو شــيفت صبح و عصر و هر 
بيمار، سه روز در هفته به اين 
واحدها مراجعه و خدمات مورد 
نياز خود را دريافت می کنند. 
رئيس بيمارستان امام خمينی 
دهدشت ادامه داد: جهت ارتقاء 
کميت و کيفيت خدمات رسانی 
به بيمــاران نيازمند به اعمال 
جراحی ، خصوصا جراحی های 
مغز و اعصاب اتاق عمل پنجم 
در بيمارستان با اعتباری بالغ 
بر 2 ميليــارد و 500 ميليون 
ريال راه اندازی و به بهره برداری 

رسيد.

کرمان
کمک 33 هزار ميليارد 

ريالی خيران سامت 
سيرجان

 اســماعيل غنيان معاون 
هماهنگی امور اســتان هاي 
مجمع خيرين ســالمت 15 
بهمن ماه ضمــن حضور در 
مراسم افتتاح درمانگاه سيب 
در جمــع خيرين ســالمت 
اظهار داشت: 220  سيرجان 
دفتــر و محل مجمع خيران 
ســالمت در ســطح کشور 
اســت.وی خاطرنشان  فعال 
کرد: 70 هــزار نفر از خيران 
با اين مجمع همکاری دارند 
و تا به امــروز اين خيران 3 
هزار و 300 ميليارد تومان در 
طرح ها و مقوله های سالمت 
کردند.غنيان  سرمايه گذاری 
اين  اولويــت کاری  افــزود: 
مجمع در راســتای سالمت 
جامعه و پيشــگيری قبل از 
درمان اســت و هرجا که نياز 
دولت در بخش درمان است، 
ايــن مجمع اقــدام می کند.

معاون مجمع خيران سالمت 
کشــور گفت: طی يک سال 
گذشته بيش از 40 دستگاه 
دياليز را بــا اعتبار قريب به 
30 ميليارد ريال خريداری و 
به مراکز درمانی کشور اهدا و 
يک دستگاه هم به بيمارستان 
امام رضا )ع(سيرجان تحويل 
در  شــد.همچنين  داده 
اين مراســم يــداهلل قربانی 
مديرعامــل مجمــع خيران 
گفت:  ســيرجان  ســالمت 
امسال خيران بخش سالمت 
ســيرجان بيش از 5 ميليارد 
ريال بــه اين مجمــع برای 
زيرســاخت های  توســعه 
بهداشــتی  و  بيمارســتانی 
کمک کردنــد و اين کمک 
برای توســعه زيرساخت  ها 
های بيمارستانی و بهداشتی 

اختصاص يافته است.

فیروزآباد
افتتاح ساختمان جديد 

بخش دياليز فيروزآباد به 
همت يک خير

ســاختمان جديد بخش 
به همت  فيروزآبــاد  دياليز 
خير اســتان فارســی و با 
حضــور اســتاندار فارس و 
رئيس دانشگاه علوم پزشکی 
و اعضــاء مجمــع خيرين 

سالمت افتتاح شد .
ســاختمان جديد بخش 
دياليز که شامل همودياليز 
و دياليز صفاقی می باشــد 
با زيربنای 400 مترمربع با 
انديش  مشارکت خير نيک 
مهنــدس  آقــای  جنــاب 
مال  خورشــيدی  مصطفی 
احمدی بــا 15 تخت فعال 
احــداث شــده و همچنين 
هزينــه احداث ســاختمان  
بالغ بر 400 ميليون تومان 
توسط خير محترم و هزينه 
تاسيســات و تجهيزات آن 
توسط دانشگاه علوم پزشکی 

پرداخت گرديده  است.
الزم به ذکر اســت بخش 
دياليــز  مجهز بــه بخش 
های بستری ، دياليز ايزوله، 
اتاق  ايســتگاه پرســتاری، 
پزشک،  اتاق آر او، انبار دارو، 
رختکن  پرســنل،  رختکن 
بيمار، سالن انتظار و ... می 
باشــد که با راه اندازی اين 
بخش خدمات شايســته و 
در خور توجه ای به بيماران 

دياليزی ارائه خواهد شد . 
از  جلســه  ايــن  در 
آقــای مهنــدس مصطفی 
خورشــيدی مــال احمدی 
انديش که باعث  خير نيک 
ساخت اثر ماندگار درعرصه 
سالمت شهرستان شده اند 

تقدير و تشکر بعمل آمد .
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همدان
افتتاح کانون پژوهشی، 

آموزشی و درمانی 
سرطان در همدان

هفدهم بهمــن ماه کانون 
پژوهشی، آموزشی و درمانی 
سرطان در مرکز »ام آر آی« 
مهديه همدان افتتاح شد.در 
حاشيه اين مراسم مديرعامل 
مجمع خيرين سالمت اظهار 
کرد: رايزنی ها برای ثبت اين 
کانون در استان انجام شد و 
از امروز فعاليت اين مرکز آغاز 

می شود.
محمدصادق صبــا با بيان 
اينکه ايــن کانون در مجمع 
همدان  ســالمت  خيريــن 
بنيانگــذاری شــد، اما برای 
فعاليت گسترده مرکز »ام آر 
آی« مهديه برای اين منظور 
در نظــر گرفته شــد، خاطر 
نشان کرد: پژوهش، آموزش 
و پيشــگيری با مشــارکت 
علوم  دانشــگاه  مســئولين 
تا  پزشکی شعار اصلی است 
از موازی کا ری جلوگيری شود 
و کار هماهنگ صورت گيرد.

خيرين  مجمع  مديرعامل 
ســالمت همــدان بــا بيان 
به  ســرطان  کانون  اينکــه 
عنــوان ســازمان مردم نهاد 
می توانــد ســاير نهادهــا و 
سازمان های دولتی را کمک 
کند، خاطر نشــان کرد: اين 
امور  ارتقای  بسترساز  کانون 
پژوهشی در رابطه با سرطان 
عباسی  شــد.محمد  خواهد 
ســرطان  کانون  مديرعامل 
همدان ،با اشــاره بــه لزوم 
راه انــدازی داروخانه در مرکز 
ام آی آر مهديه، گفت: ايجاد 
خوابگاه برای بيمارانی که از 
شهرستان به همدان می آيند 
بســيار خوب بوده و توانسته 
بار مشکالت اين بيماران را تا 

حدودی کم کند.

کردستان
تجهيز بخش ســامت 
شــهدای  بيمارســتان 
خير  همت  بــه  دهگان 

سامت
مدير عامل مجمع خيرين 
ســالمت اســتان کردستان 
گفــت: خيــر دهگالنی در 
اقدامی خيرخواهانه با تأمين 
هزينــه خريــد تجهيــزات 
دهگالن  شهدای  بيمارستان 
بخش  بــه  شــايانی  کمک 

سالمت اين شهرستان نمود.
مايل  کــه  نيکــوکار  اين 
اســت ناشــناس بمانــد در 
اقدامــی  خيرخواهانــه بــا 
تأميــن هزينــه خريد يک 
دياليز، يک دستگاه  دستگاه 
يــک  الکتروکارديوگرافــی، 
دســتگاه ونيتالتور نوزادان و 
يک دستگاه AED)دستگاه 
الکترو شــوک( مجموعا« به 
ارزش يــک ميليــارد و صد 
ميليون ريــال ، باعث ارتقاء 
کمی و کيفی بخش سالمت 
بيمارستان شهدای شهرستان 

دهگالن گرديد.
مهــدی علی مســمير با 
اشاره به موقعيت جغرافيايی 
افزود  دهگالن،  شهرســتان 
: دهــگالن بــر روی جــاده 
های  شهرســتان  مواصالتی 
کاميــاران، قروه، ســنندج و 
بيجار قــرار گرفته و به علت 
تردد ماشين های سنگين و 
سبک ، بروز تصادفات در اين 
جاده زياد اســت لذا تجهيز 
هرچه بيشــتر دستگاه های 
پزشکی اين بيمارستان باعث 
پيشــگيری وکاهش مرگ و 
مير و تبعات ناشی از سوانح 

رانندگی خواهد شد.

کرمانشاه
اهدا 42 زمين و 

ساختمان برای ساخت 
مرکز بهداشتی در استان 

کرمانشاه 
خيران  مجمع  مديرعامل 
کرمانشاه  اســتان  سالمت 
گفت: 42 زمين و ساختمان 
برای ساخت مرکز بهداشتی 
و درمانی از سال 87 تاکنون 
توســط خيرين اهدا شــده 
اســت. امير قنبری با بيان 
اينکه  برای شناسايی خيران 
داخــل و خــارج کشــور و 
بهره گيری از توان بالقوه آنان 
و تشــکيل بانک اطالعاتی 
خيران تالش می شود، اظهار 
کرد: ايجاد شرايط الزم برای 
معرفی طرح هــای مختلف 
و  بهداشــتی  عام المنفعــه 
درمانی به نيکوکاران جهت 
تقويت و توســعه طرح های 
الزم، تــالش در جهــت و 
ارائه مشاوره به افراد خير و 
نيکوکار در امور بهداشــتی، 
تطبيق  در جهت  درمانــی 
نيات خيــران بــا نيازهای 
جامعه از ديگر وظايف مجمع 
محسوب  ســالمت  خيران 
می شــود.قنبری از اهدا 42 
زمين و ســاختمان توسط 
افراد خير برای ساخت مراکز 
بهداشتی و درمانی خبر داد 
و بيان کرد: از ابتدای فعاليت 
مجمــع تاکنــون 18 طرح 
عمرانی به ارزش 11 ميليارد 
ريــال در اين اســتان اجرا 
شده اســت.وی هزينه تهيه 
لوازم و تجهيزات پزشکی از 
تشخيص،  تجهيزات  جمله 
درمان و اطــاق عمل را 10 
ميليارد ريال اعالم و عنوان 
کرد: برای تهيــه لوازم غير 
پزشکی برای مراکز درمانی و 
بهداشتی920 ميليون ريال 

اعتبار صرف شده است.

خراسان رضوی
آغاز عمليات اجرايی 

درمانگاه تخصصی 
بيمارستان آيت اهلل مدنی 

بجستان
همزمــان با دوميــن روز 
از دهــه فجر، سه شــنبه13 
بهمن ماه، عمليــات اجرايی 
درمانگاه تخصصی بيمارستان 
بجســتان  مدنی  آيــت  اهلل 
به همــت يــک خّيــر آغاز 
رئيس  تجددی،  شد.مرتضی 
خيرين  مجمع  هيئت مديره 
ســالمت و معاون توســعه 
دانشــگاه  منابع  و  مديريت 
در  گنابــاد  پزشــکی  علوم 
اين  مراســم که امام جمعه، 
فرماندار و جمعی از مسئوالن 
در  بجســتان  شهرســتان 
گفت:  داشــتند،  آن حضور 
درمانگاه تخصصی بيمارستان 
آيت اهلل مدنی اين شهرستان 
با مســاحت 200 متر مربع 
احداث می شــود.وی با بيان 
اينکه اين درمانگاه تخصصی 
شامل هفت اتاق، پنج مطب 
تخصصــی و اتاق های اداری 
خواهد بود، اظهار کرد: رضا 
به  بجســتانی  خير  اکبری، 
يادبــود فرزنــد مرحومش، 
مبلــغ يک ميليــارد و 250 
ميليون ريال بــرای احداث 
اين درمانگاه اهدا کرده است 
و بقيــه هزينه های موردنياز 
نيز از سوی ساير خيرين اين 
شهرستان تأمين خواهد شد.

تجــددی، احــداث ايــن 
مجمع  توســط  درمانــگاه 
را موجب  خّيرين ســالمت 
استفاده بهينه و صرفه جويی 
در هزينه هــای تمام شــده 
پروژه دانســت و اظهار کرد: 
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، 
پس از تکميل و تحويل اين 
پروژه از سوی مجمع خيرين 
سالمت، کار تجهيز آن را به 

سرعت انجام می دهد.
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دماوند
مديرعامل مجمع خيرين 

سامت دماوند معرفی 
شد

صبــح روز يازدهم بهمن 
مــاه در مراســمی اعضای 
هيئت رئيسه  و  هيئت مديره 
ســالمت  خيرين  مجمــع 
حضور  با  دماوند  شهرستان 
اعضای ايــن مجمع معرفی 

شدند.
ابراهيم  مراســم،  اين  در 
علی محمــدی در حکمــی 
از ســوی مديرعامل مجمع 
به  خيرين ســالمت کشور 
مجمع  مديرعامل  عنــوان 
شهرستان  سالمت  خيرين 

دماوند منصوب شد.
مراسم انتخابات و اعطای 
احــکام مجمــع خيريــن 
سالمت شهرســتان دماوند 
با حضــور ســيدرضا نيری 
مشاور وزير بهداشت و رئيس 
ســالمت  خيرين  مجمــع 
کشور، مسعود توانا و سردار 
محمدحسن نامی از اعضای 
مجمع  اين  مديــره  هيئت 

برگزار شد.
محمدابراهيم  همچنين، 
کالنتری به عنــوان رئيس  
شــاهرخ  هيئت مديــره، 
شوقيان به عنوان نايب رئيس 
اول، عليرضــا خواجه ای به 
عنوان خزانه دار نيز منصوب 
شــدند. همچنين در حکم 
جداگانه ای از ســوی سردار 
نامی، مجيد  محمدحســن 
علی محمدی به عنوان بازرس 
ســالمت  خيران  مجمــع 
معرفی  دماوند  شهرســتان 

شد.

الیگودرز 
آغاز عمليات دو پروژه 
بهداشتی و درمانی در 

اليگودرز
با حضور جمعی از مسئوالن 
دو  احداث  عمليــات  محلي 
بهداشتی و  پروژه خيرســاز 
درمانی در اليگودرز آغاز شد.

اين پروژه ها شامل احداث 
مرکــز بهداشــتی و درمانی 
حضرت رقيه)س( اســت که 
در زمينی به مســاحت 400 
متــر مربع و بــا هزينه 600 
ميليون تومان توسط خيرين 
ســالمت احداث می شــود. 
همچنيــن در اين مراســم 
عمليات اجرايی آزمايشــگاه 
فيزيوتراپــی  و  مرکــزی 
کاردرمانی اليگودرز در زمينی 
به مساحت 1200 متر مربع 

آغاز شد.
زمين ايــن پروژه به ارزش 
15 ميليــارد ريال را خانواده 
مرحــوم حاج محمود توکلی 
اهــدا نموده انــد و توســط 
آقاي حاج نبــی جديدی به 
مرحوم حاج  بــرادرش  نيت 
حســن جديدی بــا هزينه 
400 ميليــون تومان احداث 
می شــود.در ايــن مراســم 
اهدايی  زميــن  از  همچنين 
ورثــه مرحوم حــاج محمد 

نظری بازديد به عمل آمد.
ايــن زمين به مســاحت 
يک هــزار و 500 متر مربع و 
به ارزش يک ميليارد تومان 
جهت ارائه خدمات بهداشتی 

و درمانی اهدا شده است.

گناوه وبرازجان
راه اندازي مجمع خيرين 

سامت در گناوه و برازجان
عبــاس تبرکــی مديــر 
مشارکت های مردمی مجمع 
خيرين سالمت استان بوشهر 
از راه انــدازی مجمع خيرين 
ســالمت در شهرستان های 
برازجــان خبر داد  و  گناوه 
و گفت: ايــن مراکز با هدف 
خيرين  کمک هــای  جذب 
در راســتای درمان بيماران 
نيازمنــد، ســاخت مراکز و 
خريــد تجهيزات پزشــکی 
راه اندازی شــده است.وی با 
بيان اينکه برخی افراد به دليل 
بيماری نيازمند می شــوند، 
بيمارستان ها  ساخت  افزود: 
و مراکــز درمــان خيريــه 
می توانــد نقــش خوبی در 
کاهش دردهای خانواده های 
باشد.مدير  داشــته  بيماران 
مردمــی  مشــارکت های 
از  مجمع خيرين ســالمت 
خريــد تعــدادی تجهيزات 
پزشکی توســط اين مجمع 
در آينده خبــر داد و گفت: 
دســتگاه دياليزی با کمک 
يکــی از خيرين خريداری و 
قرار  برازجان  بيمارستان  در 
داده شــد.وی از کلنگ زنی 
چند طرح بزرگ درمانی در 
استان در دهه فجر خبر داد 
و گفت: مهم ترين طرح آغاز 
عمليات اجرايی مهمان سرای 
همراه بيمار است که در کنار 
بيمارستان شــهدای خليج 
فــارس خواهــد بود.تبرکی 
با بيان اينکــه اين مجتمع 
همراه بيمار يکی از نيازهای 
اســتان  اين  مردم  ضروری 
است، خاطرنشــان کرد: در 
اين مجمع نيازهای ضروری 
درمان در استان کارشناسی 
و بــا کمــک خيريــن رفع 

می شود.

کازرون
پايگاه جاده اي اورژانس 

115 مااره در کازرون 
افتتاح شد 

پايگاه جــاده اي اورژانس 
115 مــالاره بــه عنــوان 
اورژانس  پايگاه  هشــتمين 
پيش بيمارستاني شهرستان 
کازرون، با همت نيکوکاران 
بــه طور  عرصه ســالمت، 

رسمي گشايش يافت.
اين پايــگاه در زميني به 
مترمربع   1500 مســاحت 
و  زيربنــاي 110 مترمربع 
بــا هزينه چهــار ميليارد و 
احداث  ريال،  ميليون   350
گرديــده اســت .ازمجموع 
رقم هزينه شده، مبلغ 850 
ميليون ريال از سوی دکتر 
»فريدون مهبودي«، نيکوکار 
عرصه سالمت برای احداث 
ساختمان و ســه ميليارد و 
500 ميليون ريــال هم از 
ســوی وزارت بهداشــت و 
دانشگاه علوم پزشکي شيراز 
بــرای خريــد آمبوالنس و 
تجهيــزات پزشــگي و غير 
پزشکي پرداخت شده است.

همچنين يادآور می شود 
زمين اين پايــگاه از طرف 
بازمانــدگان مرحــوم حاج 
»اسفنديار شــفيعي« اهداء 
شده است. دکتر طباطبايی 
معاون شهرستانهای مجمع 
خيرين سالمت فارس گفت 
:خيريــن عالوه بــر هزينه 
ســاخت ، تامين هزينه يک 
ســال کارکنان ايــن پايگاه 
اورژانس به مبلغ يک ميليارد 
و 500 ميليــون ريال را نيز 

متقبل شده اند .
پايگاه جــاده اي اورژانس 
115 مالاره همزمان با دهه 
پرفروغ فجر، پانزدهم بهمن، 
به چرخه خدمت رسانی به 

مردم فارس پيوست.
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مازندران
همه زمين های 150 خانه 
در  بهداشت ساخته شده 
ســال گذشــته اهدايی 

خيرين بود 
دکتر قاســم جــان بابايی 
رييس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران در جلسه انتخـابـات 
مديـــره  هيــــات  اعضاي 
سالمـت،  خيرين  مجمـــع 
ضمن تقديــر از تالش های 
خيرين ســالمت گفت : در 
حــوزه بهداشــت در ســال 
گذشــته 150 خانه بهداشت 
ساخته شــده که همه زمين 
هايش اهدايــی خيرين بوده 
با بيــان اين که  اســت.وي 
رسالت مجمع خيرين ، تامين 
سالمت جامعه مي باشد، گفت 
: يک ســوم مراکز بهداشتي 
و روستايي  درماني شــهري 
اســتان مازندران استيجاري 
است که در ســال 95 تعداد 
40 مرکز بهداشــتي درماني 
با تامين زمين توسط خيران 
ســالمت احداث خواهد شد. 
دکتر جان بابايي با اشــاره به 
ظرفيت هاي موجود در استان 
مازندران بــراي بکارگيري و 
جلب مشارکت خيرين گفت:  
40 درصد از مجموع 3 هزار 
تخت بيمارستاني موجود در 
استان فرســوده است که در 
صورت حمايت خيرين براي 
ساخت بيمارستان هزارتخت 
کرد.  خواهيم  اقــدام  خوابي 
رييس دانشگاه علوم پزشکي 
مازندران با بيان اين که شايع 
ترين علت مرگ در اســتان 
بيمــاري هاي قلبي و عروقي 
اســت اظهار کرد : در استان 
به حداقل 3 مرکــز قلب باز 
نيازمنديم که دولت به تنهايي 
قادر به انجام آن نيست و در 
اين زمينه بايد از ظرفيت هاي 
خيرين سالمت استفاده کرد.

گچساران
خير گچسارانی مغازه 

3 ميليارد ريالی را وقف 
بيماران کرد

ســتار اســدپور، مديــر 
شــبکه بهداشت گچساران 
گفت:  بهمن مــاه  چهارم   ،
آقاي بشــير نيايــی، خير 
ســالمت، مغــازه ای را که 
ارزشــی بالغ بر 3 ميليارد 
ريال دارد، بــا نيت ترويج 
فرهنگ نيکوکاری در عرصه 
سالمت به نيابت از مرحوم 
پدرشان زنده ياد حاج فرج 
نيايی وقف کرده است. اله 
وی افزود: بر اساس وقف نامه 
عوايــد حاصــل از اجــاره 
ايــن ملک صــرف مداوای 
و  نيازمند خاص  بيمــاران 
صعب العــالج شهرســتان 
گچساران و حومه می شود 
و تــا آنجائی که مبلغ کرايه 
موقوفــه در ســال جاری 
120 ميليــون ريال تعيين 
شــده، تاکنون 80 ميليون 
نيات  برای اجرای  ريال آن 
خيــر خواهانه به حســاب 
مجمــع خيرين ســالمت 
استان کهگيلويه و بويراحمد 
واريز شــده است.اســدپور 
يــادآور شــد: تفاهم نامــه 
اين نيــت خيرخواهانه در 
درمان  و  بهداشــت  شبکه 
گچســاران با حضــور قائم 
مقام رياست دانشگاه علوم 
پزشــکی ياســوج در امور 
اجتماعی  مشــارکت های 
و  مردم نهاد  ســازمان های 
خيريه های سالمت، نماينده 
مجمــع خيرين ســالمت 
استان در گچساران و رابط 
اجتماعی  مشــارکت های 
شبکه، بين مجمع خيرين 
شــبکه  مدير  و  ســالمت 
شهرستان  درمان  بهداشت 

گچساران منعقد شد.

شیراز
بزرگترين  افتتــاح 
و مجهزتريــن مرکــز 
سوانح  درمانی  آموزشی 

سوختگی کشور 
بــا مشــارکت جمعی از 
خيريــن ســالمت فارس، 
مغفوره  مرحومــه  ويژه  به 
ســرکار خانم نزاکت امتياز 
و با حضور وزير بهداشــت، 
بزرگترين و مجهزترين مرکز 
آموزشــی درمانی ســوانح 
سوختگی کشــور مزين به 
نام حضــرت اميرالمومنين 
)ع( با مساحت 60 هزار متر 
مربع و اعتباری بالغ بر 70 
ميليارد تومان در تاريخ 27 
بهمن ماه افتتاح و به بهره 

برداری رسيد.
شامل  بيمارســتان  اين 
بخش های بستری عفونی 
زنــان و زايمان، بســتری 
کودکان، گرافت، آی ســی 
يــوی کــودکان و زنان و 
مردان و بستری غير عفونی 
زنان و مردان اســت که در 
60 هزار متر مربع و زيربنای  
300000 متر مربع احداث 
شــده اســت. همچنين از 
پيشرفته ترين و به روزترين 
در  دنيا  روز  تکنولوژی های 
ساخت و تجهيز بيمارستان 
با کمک خيرين سالمت و 
دانشگاه علوم پزشکی شيراز 
در اين بيمارستان استفاده 

شده است.
در ساخت اين بيمارستان 
700 ميليــارد ريال هزينه 
شــده که نيکوکاری به نام 
خانــم نزاکت امتياز در اين 
کار مشارکت ويژه داشته که 
اکنون در قيد حيات نيست.

لرستان
کمک هفت ميليارد 

توماني خيرين سامت 
لرستان

رئيس  ســاکی  کوروش 
پزشــکی  علوم  دانشــگاه 
لرســتان 17 بهمن ماه در 
مراســم آغاز عمليــات دو 
اليگودرز  طــرح خيرســاز 
اظهار داشــت: متاسفانه در 
راســتای اجرای پروژه های 
درمانــی بودجه های دولتی 
تکافو نمی کنــد و با توجه 
به اينکــه اجــرا و تکميل 
پروژه هــای ايــن بخش از 
برخوردار  بيشتری  اهميت 
است، بايد از مشارکت مردم 

بهره مند شويم.
وی با اشــاره به تاثيرات 
تشــکيل مجمــع خيرين 
ســالمت گفت: اگــر مردم 
اعتمــاد پيــدا کننــد که 
خروجی کار به نفع آنهاست، 
نسبت به مشارکت بيشتر از 
هيچ کوششی دريغ نخواهند 
اعتبــارات  کرد.ســاکی 
بهداشتی و درمانی لرستان 
در ســال جاری را مبلغ 17 
ميليارد تومــان عنوان کرد 
و افزود: متاســفانه تنها 40 
درصد اين مبلغ محقق شده 
است و اين در حاليست که 
تاکنون هفت ميليارد تومان 
توســط خيرين لرستان به 
درمان  و  بهداشــت  بخش 
کمک شــده اســت.وی با 
قدردانــی از مجمع خيرين 
ســالمت اليگــودرز گفت: 
مرکز غربالگری و تشخيص 
بهداشتی  مراکز  ســرطان، 
و درمانی نظيــر ام.آر.آی و 
پروژه های  و  سی.تی.اسکن 
امروز از جمله اقداماتی است 
کــه باعث رفع مشــکالت 
بخش  در  شهرســتان  اين 

بهداشت و درمان می شود.
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