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رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین سالمت استان قم:
اثرگذاری علما، مراجع و روحانیت در حوزه 

سالمت و درمان بی بدیل است

رئیس هیأت مدیره بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نور  مطرح کرد؛

توجــه بــه نیازمنــدان؛ باقیات 
الصالحات جاودانه 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم :
 خیرین و مراجع در ارتقاء نظام ســالمت 

نقش ویژه ای دارند
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مدیرعامل جممع خربین سالمت استان قم خرب داد؛
برگزاری همایش تجلیل و تکریم

 »خیرین روحانیت در عرصه سالمت«  
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روحانی که با حقوق 4 دوره نمایندگی مجلس    
بیمارستان ساخت

ساخت بیمارستان
 از سنن حسنه مراجع 

عظام تقلید است
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2
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رئیس مجلس شورای اسالمی:

سرت سالمت ای سرزمین بی کران
ندا رئیس عبدالهی

ــت اســت  ــی ذره ذره خاکــش غــرق معرف ــه حت ــران اســت ســرزمینی ک اینجــا ای
ــی ... و مهربان

ــی را  ــتخوان کس ــز اس ــا مغ ــچ گاه ت ــا هی ــردی دارد، ام ــای س ــتان ه ــا زمس اینج
ــت... ــوان ابدی ــه ت ــان دارد ب ــق در آن جری ــت و عش ــوزانده اس نس

ــه  ــند ک ــی کش ــس م ــی نف ــان های ــتی، انس ــودت و همدوس ــه م ــن بیکران و در ای
مهرشــان گرمابخــش زندگــی دیگــران اســت و چــه خــوب یــاد گرفتــه انــد راه و رســم 

ــی را... پروانگ
حرفمــان حــرف همدلــی اســت، حــرف آن دســته از آدمهایــی اســت کــه دلشــان 
ــی کــه  ــرای آنان ــر خــوب شــدن زخمهــای مــردم، ب ــرای هرچــه زودت مــی جوشــد ب

ــم.... ــب هایشــان ک ــت جی ــاد اســت و طاق دردهایشــان زی
حــرف از خیرینــی اســت کــه  بــا نیــت پاکشــان، آســتین بــاال مــی زننــد و میســازند 
بیمارســتانها و در مانگاهــی را بــه نفــع خانــواده هــای خــوش قلــب ایرانــی و بــه شــوق 
مــی آینــد آن زمانــی کــه لبخنــد رضایــت را بــر چهــره پــدر یــا خردســالی مــی بیننــد.

موضــوع ســامت و جایــگاه آن، در کشــور مــا هــم بســیار حائــز اهمیــت اســت و از 
لحــاظ ارتقــاء و زیرســاخت هــا در جایــگاه خوبــی قــرار گرفتــه ایــم لــذا بســیار بــه چشــم 
مــی آینــد کوچکتریــن قدمــی کــه هــر فــردی، در راســتای گســترش توانمنــدی هــای 

مربــوط بــه ایــن بخــش بــر مــی دارنــد.
ــادی را در  ــاز، خیریــن زی ــی نی ــد ب ــه شــکرانه ســخاوت خداون ــاور مــا ب ــران پهن ای
دلــش خانــه داده، ایــن انســان هــای بــی نظیــر خیلــی هایشــان علیرغــم اینکــه بســیار 
مــی بخشــند و اهــل انفــاق انــد امــا زندگــی هایشــان بــه رنــگ سادگیســت ... چیــزی 
ــا را روی هــم  ــد و خشــت ه ــی دارن ــر م ــدم ب ــا حــال خــوب دلشــان ق ــه هســت ب ک

ــانیت... ــس انس ــی از جن ــت های ــد، خش می چینن
آنهــا مــی گردنــد و هرجــا مــی بیننــد کمبــودی هســت همــان جــا توقــف مــی کننــد 
و بــا چشــم بــر هــم زدنــی خشــت هــا و آجرهایــش دیوارهــای محکمــی مــی شــود و 
ســقفی امــن بــا نــام یــک مرکــز تخصصــی و فــوق تخصصــی بــرای آالم دردهــا... یــا 
مــی شــود فــان درمانــگاه در روســتایی دور افتــاده  و چــه بســا ارزش کارشــان کمتــر 

از ســاخت مســجد نباشــد...
بــاز هــم بســیاری از شــهرهایمان تشــنه ایــن گونــه اتفاقــات و اقدامــات خــوب اســت 
همچنــان بایــد کمــک کــرد و یــاری رســاند تــا باغچه ی ســامت کشــورمان ســبزینگی 

را بــه چهــار فصــل برســاند.
ــی  ــزات درمان ــا تجهی ــه ت ــد گرفت ــکان متعه ــت ... از پزش ــوب اس ــز خ ــه چی هم
پیشــرفته ... فقــط بایــد بــاز هــم کســانی باشــند مصمــم تــا از جــا بلنــد شــوند و یاعلــی 

ــه کار و راهشــان شــود ... ــر مــردم بدرق ــد و دعــای خی ــا کنن ــد و بن بگوین
زنده باد ایران و ایران، زنده باد معرفت و جوانمردی ...

بــه بیگانــگان هــم احتیاجــی نیســت! دســت هــای توانمنــد زیــاد اســت و دردهــای 
بــی درمــان کــم ... مالــی نیســت چــون هــر روز صبــح خورشــیدمان گــرم مــی تابــد 
ــه کار شــویم  ــا دســت ب و در پــس تابشــش، در زمیــن عزممــان را جــزم مــی کنیــم ت

همچــون خورشــید بــی منــت ببخشــیم.
حـرف آخـر بـا مـا شـما هموطـن همشـهری و مخاطـب محبوب؛ بـه دسـت هایمان 

بـاور بدهیـم، بـه گامهایمـان همـت و بـه قلب هایمان شـوق رسـیدن و گذشـتن...
بیاییــد یــک روز، تقویــم ســال را بــاز کنیــم و بــه دلخــواه، روزی از مــاه را انتخــاب 
کنیــم و بــرای آن اتفــاق و تحــول خــوب زندگــی مــان... ســهم مــن و تــو، ســهم ناچیزی 
ــرای  ــا، پنجــره ای شــود ب ــان ناچیزه ــد هم ــی توان ــا م ــان. ام اســت در حــد بضاعتم
آمــدن نــور و گرمــای خورشــید محبــت و ایثــار ... یــاری کوچــک مــا، بــرای تقویــت 
نهــال »ســامت« کشــورمان ایــران، کار کمــی نیســت کــم کــم رشــد می کنــد و قــد 
مــی کشــد و درختــی تنومنــد مــی شــود درختــی کــه دردمنــدان بــا خیــال آســوده زیــر 

ســایه اش مــی نشــینند و زخمهایشــان التیــام مــی گیــرد.
به قول سهراب: 

زندگی ضرب زمین در ضربان دلهاست 
از چه دلتنگ شدی، دلخوشی ها کم نیست...   

دبیــر اجرایــی اولیــن همایــش تجلیــل و تکریــم  روحانیــت در عرصــه ســامت 
گفــت: خدمــات خیریــن ســامت بــرگ زرینــی در تاریــخ ایــران بــه ثبــت رســیده 
اســت و ارتقــای ســامت کشــور مدیــون مشــارکت خیریــن روحانــی و مراجــع 

بزرگــوار تقلیــد اســت.
علــی حاجــی رضــا بــا بیــان اینکــه در ارتقــاء ســطح ســامت بــه دنبــال تقویت 
ــازی  ــرد: در فرهنگ س ــار ک ــتیم، اظه ــن هس ــش خیری ــش از پی ــارکت بی مش
موضــوع ســامت بایــد از ظرفیت هــای فرهنگــی و هنــری جامعــه بهــره ببریــم 

تــا رفتــار و ســبک زندگــی را تغییــر دهیــم.
ــات  ــه  اقدام ــانی ک ــل از کس ــش و تجلی ــن همای ــزاری ای ــزود: برگ وی اف
ــی  ــد اقدام ــی توان ــود م ــتند، خ ــامت داش ــوزه س ــدگاری در ح ــمند و مان ارزش
فرهنگــی بــرای گســترش زیرســاخت هــای ســامت در اســتان و کشــور باشــد.

دبیــر اجرایــی اولیــن همایــش خیریــن ســامت تاکیــد کــرد: علمــا و مراجــع 
تاکنــون در جهــت تأمیــن ســامت در اســتان و کشــوروحتی خــارج ازکشــور برای 
آحــاد مســلمانان، گام هایــی اساســی برداشــته انــد و اقدامــات بزرگــی را انجــام 
ــون  ــود تاکن ــات، آنچنانکــه شایســته ب ــن اقدام ــم ای ــر وتکری ــا تقدی ــد ام داده ان

صــورت نپذیرفتــه اســت.
حاجـی رضـا بـا اشـاره بـه نیاز کشـور به گسـترش خدمـات بهداشـتی و درمانی 
بهتـر در برخـی از مناطـق کشـور، گفـت: در حالـی که سـاخت بیمارسـتان و مراکز 
درمانـی هزینـه زیادی دارد و شـرایط کنونـی و  وضعیت اقتصادی و معیشـتی فعلی 
دچـار التهـاب اسـت اقدامـات خیریـن در سـاخت، تجهیـز و تأمیـن مراکـز درمانی 
بیـش از پیـش مهـم اسـت چـرا کـه نـگاه ایـن عزیـزان نـگاه اقتصـادی نیسـت و 

نـگاه الهـی و انسـانی دارند.
وی تصریـح کـرد: هـر کجـا کـه مدیریـت بـر عهـده مـردم باشـد، هـر کجا که 
خّیریـن بودند، شـاهد پیشـرفت  بسـیاری بودیم و امـروز هم اگر توفیق بسـیاری در 
حـوزه سـامت کسـب شـده اسـت، دلیلـش این اسـت که علمـا، مراجـع و خیرینی 

بودنـد کـه دغدغـه سـامت مردم را داشـتند و بـه این مسـئله ورود پیـدا کردند.
دبیــر اجرایــی اولیــن همایــش تجلیــل و تکریــم  روحانیــت در عرصــه ســامت  
ــذران و  ــرمایه گ ــور س ــهیل حض ــی، تس ــئولین دولت ــه مس ــه وظیف ــان اینک بابی
خیریــن در حــوزه ســامت اســت، افــزود: در اســتان بعضــًا شــاهد هســتیم کــه 
برخــی مســئولین  نــه تنهــا شــرایط را تســهیل نمــی کننــد کــه موانعــی هــم بــر 
ســر راه ایــن خیریــن وســرمایه گــذاران مــی گذارنــد کــه باعــث تأســف اســت.

ــانی و  ــاع رس ــازی، اط ــگ س ــرورت فرهن ــه ض ــاره ب ــا اش ــا ب ــی رض حاج
بیــان مشــکات و کمبــود هــای زیرســاخت هــای حــوزه ســامت، اذعــان کــرد: 
ــت؛ در  ــن نیس ــام خیری ــل از مق ــًا تجلی ــی صرف ــش های ــن همای ــزاری چنی برگ
ایــن همایــش مشــکات و کمبودهایــی کــه در بخــش ســامت وجــود دارد نیــز 
مطــرح مــی شــود و خیرینــی کــه بــدون هیــچ چشمداشــتی مترصــد خدمــت بــه 

ــدان شــوند. ــی هســتند مجــدد وارد می ــران و ایران ای
دبیـر اجرایـی اولیـن همایش خیرین سـامت اسـتان قم مهربانـی  و مهرورزی 
را مهمتریـن خصیصـه اخاقـی خیرین سـامت دانسـت و افزود: یاری رسـاندن به 
هـم کیـش، هـم آیین، هموطن بـا محبت و نوع دوسـتی باالترین و ارزشـمندترین 

اقـدام اسـت کـه الحمـدهلل در ا ین مسـیر نیـز علما و مراجع پیشـگام بـوده اند.
ــن  ــرات موثری ــش ازنظ ــن همای ــوب ای ــزاری مطل ــرای برگ ــزود : ب وی اف
ــی  ــار مختلف ــز از اقش ــدی نی ــای بع ــم و درگام ه ــرده ای ــره ب ــران به صاحبنظ
ــد تکریــم وتجلیــل  کــه در زمینــه ســامت خدمــات شــایان توجهــی داشــته ان

ــد. ــد آم ــل خواه بعم

خبریادداشت

ارتقای سالمت کشور،  مدیون مشارکت خیرین و 
روحانیت و مراجع  

دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور :

ارتقاء سالمت از دغدغه های 
همیشگی علما و مراجع است
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 معــاون مشــارکت هــای مردمــی مجمــع خیریــن 
ــامت  ــوزه س ــر در ح ــزار خی ــت: 110 ه ــامت گف س
کشــور بــا ایــن مجمــع بــه صــورت ســخت افــزاری و 

ــد.  ــزاری مشــارکت دارن ــرم اف ن
ســید محمــد طباطبایــی  اظهــار کــرد: جامعه رســانه 
در سراســر کشــور مــی تواننــد نقــش بســیار مهمــی را 
ــرای  ــف ب ــات مختل ــن موضوع ــی دادن و تبیی در آگاه
آحــاد مــردم جامعــه اعــم از نخبــگان و غیــر نخبــگان 

ــند. ــته باش داش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خبرنــگاران رســالت مهمــی 
را بــردوش دارنــد، بیــان کــرد: ســال گذشــته در مجمــع 
خیریــن ســامت کشــور تصمیــم گرفتــه شــد، شــورای 
ــگاران خیریــن ســامت تشــکیل شــود و از ایــن  خبرن
اســتعداد بالقــوه کــه در جامعــه وجــود دارد بــرای مســیر 

خیــر بهــره ببریــم.
ــن  ــی مجمــع خیری ــاون مشــارکت هــای مردم مع
ــا  ــم همــراه ب ــم بتوانی ــه کــرد: امیدواری ســامت اضاف
ــوند  ــد وارد ش ــن بای ــه خیری ــی ک ــا در فضای ــانه ه رس
ــره از  ــم گ ــیم و بتوانی ــته باش ــته ای داش ــک شایس کم

ــم. ــاز کنی ــار ب ــک بیم ــت ی وضعی
ــکات  ــردن مش ــرف ک ــه برط ــان اینک ــا بی وی ب
ــت،  ــرت اس ــا و آخ ــه ای در دنی ــه جاری ــاران صدق بیم
ــی دارو و  ــت گران ــه وضعی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک تصری
درمــان یکــی از بهتریــن صدقــات کمــک بــه بیمــاران 

ــود. ــی ش ــوب م محس
طباطبایــی اضافــه کــرد: موضــوع مشــارکت هــای 
ــا از  ــه تنهــا در کشــور م ــی اســت کــه ن مردمــی مطلب
دیربــاز مــورد توجــه عــام و نخبــگان قــرار گرفتــه اســت 
ــردم نهــاد  ــا هــم ســازمان هــای م بلکــه در تمــام دنی

ــد. نقــش بســیار برجســته ای را در ایــن زمینــه دارن
وی بــا اشــاره بــه دیــدار چنــد ســال گذشــته مجمــع 
خیریــن ســامت کــه بــه همــراه دکتــر لنکرانــی وزیــر 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــا رهب ــت، ب ــان وق ــت و درم بهداش
ــدار  ــن دی ــری در ای ــرد: رهب ــان ک ــت، بی صــورت گرف
ــد  ــامت بای ــث س ــردم در بح ــت م ــد از ظرفی فرمودن
ــد  ــی توان ــا م ــردن کاره ــی ک ــرد و مردم ــتفاده ک اس
کمــک قابــل توجهــی بــرای مشــکات مــردم باشــد.

ــن  ــی مجمــع خیری ــاون مشــارکت هــای مردم مع
ســامت ادامــه داد: بالفعــل کــردن اســتعدادهای 
ــر  مردمــی در حــوزه ســامت کــه از دغدغه هــای رهب
ــع  ــکیل مجم ــداف تش ــت از اه ــاب اس ــم انق معظ

ــی رود. ــمار م ــه ش ــامت ب ــن س خیری
وی افــزود: بیــش از 6 هــزار و 100 میلیــارد تومــان 
ــی در  ــارکت مردم ــته مش ــال گذش ــش از 10 س در بی
حــوزه ســامت کشــور صــورت گرفتــه اســت و بیــش 
ــی در سراســر کشــور ســاخته و  از 5 هــزار مرکــز درمان

ــا مرمــت شــده اســت. ــز و ی تجهی
طباطبایــی بــا بیــان اینکــه مجمــع خیریــن ســامت 
نزدیــک بــه 300 شــعبه در سراســر کشــور دارد، تصریــح 
ــوم  ــای عل ــا و دانشــکده ه ــر دانشــگاه ه ــرد: در اکث ک
ــده  ــکیل ش ــامت تش ــن س ــع خیری ــکی مجم پزش
ــا  ــتان ه ــز در شهرس ــای آن نی ــاخه ه ــر ش اســت و زی
ــه کار هســتند. ــا عنــوان شــورای اجرایــی مشــغول ب ب

وی از همــکاری بیــش از 110 هــزار خیــر بــا مجمــع 
خیریــن ســامت کشــور خبــر داد و گفــت: عــاوه بــر 
ــر  ــای اخی ــال ه ــزاری در س ــخت اف ــای س ــث ه بح
ــژه  ــه صــورت وی ــز ب ــزاری نی ــرم اف ــای ن در بحــث ه
پرداختــه شــده اســت تــا خیریــن را بــه ســمت پژوهــش 

ــم. ــت کنی و پیشــگیری هدای

معـاون مشـارکت هـای مردمـی مجمـع خیریـن 
سـامت یاد آور شـد: در صورتی که خیرین کار پژوهشـی 
انجـام دهـد بـه نـام همـان خیر بـه ثبـت می رسـد و اگر 
اقدامـی نیـز در راسـتای سـخت افزاری باشـد یـک خیر 

انجـام دهـد بـه نـام او ثبـت می شـود.
وی بــا بیــان اینکــه مجمــع خیریــن ســامت 
ــای  ــرح ه ــرای ط ــا اج ــه ب ــت ک ــن اس ــال ای ــه دنب ب
پیشــگیرانه تــا 10 ســال آینــده فــرد ناشــنوایی نداشــته 
باشــیم، گفــت: زمانــی کــه در بحــث پیشــگیرانه 
ــای  ــه موفقیت ه ــم متوج ــی کنی ــی م ــک بررس ژنتی

ــویم. ــی ش ــه م ــن زمین ــوب در ای خ
طباطبایـی در بخـش دیگـری از سـخنان خویـش 
بـا عنـوان اینکـه روحانیـت نقـش ویـژه ای در عرصـه 
سـامت دارنـد گفـت: در این راسـتا همایشـی بـا عنوان 
تجلیـل و تکریـم خیرین روحانیت در عرصه سـامت در 
قـم برگزار می شـود کـه امیدواریـم روحانیت همـواره در 
عرصـه سـخت افـزاری و نرم افـزاری در حوزه سـامت 

گام هـای ارزشـمندی بردارنـد.
وی بــا تاکیــد براینکــه مجمــع خیریــن ســامت بــا 
هماهنگــی دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی در سراســر 
کشــور فعالیــت مــی کنــد، بیــان کــرد: در حــوزه 
ســامت هــر قســمتی کــه نیــازی وجــود داشــته باشــد 

ــم. ــره می بری ــن به ــت خیری از ظرفی

 رئیـس  دانشـگاه علـوم پزشـکی قـم گفـت: همایش تجلیـل و تکریم روحانیـت در عرصه 
سـامت  گام نخسـت در جهـت معرفـی و اطاع رسـانی اهمیـت و جایگاه روحانیـت   در نظام 

سـامت است .
دکتــر محمــد رضــا قدیــر بــا بیــان اینکــه نمیتــوان از نقــش ویــژه خیریــن و روحانیــت 
و بــه ویــژه مراجــع عظــام در ارتقــا ء ســطح ســامت اســتان و کشــور چشــم پوشــید اظهــار 
کــرد: تمــام بیمارســتان هــای اصلــی  اســتان قــم بــا کمــک خیریــن  ســاخته شــده اســت 

و  حضــور و اذن مراجــع  در جهــت ســاخت بیمارســتان و درمانــگاه از گذشــته تــا کنــون بــا 
قــوت و قــدرت انجــام شــده اســت.

وی تأکیـد کـرد: جایـگاه روحانیـت در عرصـه سـامت ویـژه تـر محسـوب می شـود چرا 
کـه عـاوه بـر کمـک هـای مادی کـه انجـام می دهنـد ، تظام سـامت کشـور را بـا رهنمود 

هـا و کمـک هـای معنـوی نیز یـاری کـرده اند.
قدیـر افـزود: همـواره روحانیـت در همـه امـور پیشـگام بودنـد و در ایـن عرصـه نیز منشـأ 

خیـرات و بـرکات  بسـیاری در اسـتان بودنـد و امیدواریـم  ایـن همـت عالـی  ایشـان همـواره 
شـامل حـال مجموعـه نظام سـامت کشـور بشـود.

وی بـا اشـاره بـه تعامـل سـازنده بین دانشـگاه علوم پزشـکی قم و مجمع خیرین سـامت 
اسـتان، اذعـان کـرد: بایـد تـاش کنیـم بـا اسـتفاده از ظرفیـت داخلـی و کمـک خیریـن 
کمبودهـای اسـتان در بخـش درمـان و پیشـگیری حـل کنیـم کـه بـا وجـود ایـن عزیـزان تا 

کنـون گام هـای مؤثـری در ایـن عرصـه برداشـته ایـم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم : خیرین و مراجع در ارتقاء نظام سالمت نقش ویژه ای دارند

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان

 قم

رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت: ســنت خوبــی از گذشــته در قــم و کشــور وجــود داشــته 
ــد، مرحــوم حضــرت آیــت اهلل  ــد در ســاخت بیمارســتان نقــش داشــته ان کــه مراجــع عظــام تقلی

حائــری ســپس حضــرت آیــت اهلل گلپایگانــی ایــن کار را انجــام داده انــد کــه بیانگــر توجــه مراجــع 
تقلیــد بــه موضــوع درمــان و ســامت مــردم اســت.

دکتــر علــی الریجانــی  بــا اشــاره بــه ضــرورت توســعه مراکــز درمانــی در ســطح کشــور اظهــار 
ــدان و  ــه نیازمن ــیدگی ب ــم در رس ــالت عظی ــش و رس ــر نق ــن ســامت ایفاگ ــع خیری داشــت: مجم
ــد  ــار در راه خداون ــه جهــاد و ایث ــه مثاب ــه واقــع ب ــزان ب ــوده و تــاش ایــن عزی بیمــاران مســتمند ب

ــی باشــد. ــال م متع
وی افــزود: مشــارکت مــردم در امــور خداپســندانه و نقــش آفرینــی در عرصــه هــای نــوع دوســتی 
ــال دارد همــواره مــورد توجــه و  ــد متعــال را بدنب و بشردوســتانه کــه رضایــت الهــی و قــرب خداون

عنایــت خــاص ملــت بزرگــوار ایــران بــوده اســت.
الریجانــی خاطــر نشــان کــرد: مجمــع خیریــن ســامت کــه با هــدف ارائــه خدمــات خداپســندانه 
در عرصــه هــای بهداشــتی، درمانــی و پزشــکی و بــا اتــکا بــه کمــک و مشــارکت هــای مردمی شــکل 

گرفــت، بــه واقــع ایفاگــر نقــش و رســالت عظیــم در رســیدگی بــه نیازمنــدان و بیمــاران مســتمند می 
باشــد و تمامــی تــوان و همــت خویــش را معطــوف بــه التیــام بهبــودی و ســامتی دردمنــدان کــرده 

اســت کــه تــاش ایــن عزیــزان بــه واقــع بــه مثابــه جهــاد و ایثــار در راه خداونــد متعــال مــی باشــد.
ــر توســعه در  ــی ام ــوان یکــی از شــاخصه هــای اصل ــه عن ــد کــرد:  حــوزه ســامت ب وی تأکی
کشــور نیازمنــد توجــه همگانــی و بویــژه افــراد خیــر و نیکــوکار اســت کــه مــی تواننــد بــا بضاعــت 
و توانمنــدی خویــش بــه یــاری مدیریــت امــر درمــان و بهداشــت در کشــور پرداختــه و بــه بهبــودی 

و نشــاط جامعــه کمــک کننــد.
ــدام  ــن ســامت را اق ــل از خیری ــش تجلی ــزاری همای ــورای  اســامی برگ ــس ش ــس مجل رئی
شایســته و پســندیده ای دانســت و افــزود: تــاش و اقدامــات خیرخواهانــه عزیــزان فعــال در ایــن 
عرصــه دل هــای بــی شــماری را شــاد و پرنشــاط کــرده اســت و بایــد قــدردان کســانی باشــیم کــه 

ــاری رســان بیمــاران و مصدومیــن کــم بضاعــت هســتند. ــا جــان و دل خویــش ی ب

رئیس مجلس شورای اسالمی:

ساخت بیمارستان از سنن حسنه مراجع عظام تقلید است

 مدیرعامل مجمع خیرین سامت 
و  تجلیل  همایش  گفت:  قم  استان 
عرصه  در  »روحانیت  خیرین  تکریم 
سامت« 6 آذر ماه با تجلیل از 14 خیر 
عرصه سامت در تاالر همایش های 

شهرداری قم برگزار می شود.
سـید محمـد جـواد آل احمـد در 
نشسـت خبـری کـه در تاالر امـام علی 
)ع( دانشـگاه علـوم پزشـکی برگـزار 
شـد، از برگـزاری همایـش تجلیـل و 
تکریـم خیریـن »روحانیـت در عرصه 
سـامت« خبـر داد و اظهـار کـرد: این 
همایـش چهارشـنبه 6 آذرمـاه سـال 
جـاری در تـاالر همایـش هـای بیـن 
المللـی شـهرداری قم برگزار می شـود.

وی بـا بیـان اینکه علمـا و روحانیت 
نقـش برجسـته ای در حـوزه سـامت 
کشـور دارنـد، تصریـح کـرد: مرحـوم 
آیـت اهلل بروجـردی، مرحـوم آیـت اهلل 
مرعشـی نجفـی، مرحـوم آیـت اهلل 
گلپایگانـی، مرحـوم آیـت اهلل تبریـزی 
و آیـت اهلل سیسـتانی مصـداق بـارز 
علمـا و مراجعـی هسـتند کـه در عرصه 

سـامت نقـش برجسـته ای دارنـد.
خیریـن  مجمـع  عامـل  مدیـر 
سـامت اسـتان قـم بـا بیـان اینکـه 
تاسـیس  نقـش علمـا و مراجـع در 
مراکـز درمانـی و یـا هدایـت وجوهات 
در عرصـه بهداشـت و سـامت در 
جامعـه بسـیار ویـژه اسـت، عنـوان 
کـرد: متاسـفانه توجـه به ایـن موضوع 
در جامعـه مغفـول مانـده و بسـیاری از 
مـردم نسـبت بـه چنین مسـئله مهمی 

ندارنـد. آگاهـی 
آل احمـد بـا بیـان اینکه شـهر قم ام 
القـرای جهـان اسـام اسـت، تصریح 
کـرد: قـم در زمینـه خیریـن سـامت 
ماننـد سـایر عرصـه  هـا در سراسـر 
کشـور بسـیار خوشنام اسـت که همین 
موضـوع موجـب شـد تـا شـهر قـم به 
عنـوان میزبـان ایـن همایـش انتخاب 

شـود.
وی بـا اشـاره بـه سـخنرانان ایـن 
همایـش گفـت: در این همایـش دکتر 
شـهریاری بـه عنـوان دبیـرکل مجمع 
خیریـن سـامت کشـور و یکـی از 
علمـا نیـز در بیـان مسـائل فقهـی و 
جایـگاه روحانیـت در حـوزه درمـان 
بـه سـخنرانی مـی پردازند.مدیرعامل 
مجمـع خیریـن سـامت اسـتان قـم 
از دیگـر برنامـه  هـای ایـن همایـش 
را تجلیـل از 14 خیـر حـوزه سـامت و 
رونمایـی از تندیـس نمادیـن اسـتان 
قـم ذکـر کـرد و گفـت: مجمـع خیرین 
سـامت اولیـن مرکـز خیریـن اسـت 
کـه سـامانه تعریف کـرده و با مجموعه 
اداری کشـور نیـز هماهنـگ اسـت. آل 
احمـد بـا تاکیـد براینکـه متاسـفانه در 
بعضـی فعالیـت  هـای خیرخواهانـه 
بـه دلیـل عـدم هماهنگـی و نظـم 
بیـن خیریـن، مـوازی کاری صـورت 
می گیـرد، خاطرنشـان کـرد: در مجمع 
خیریـن ضـرورت  ها مـورد توجـه قرار 
مـی گیرد و بـا ثبت بیمار، خدمـات ارائه 
شـده و فعالیـت  هـا در سـامانه، از دوباره 

کاری پرهیـز مـی  شـود.

وی هـدف از برگـزاری نخسـتین 
همایـش تجلیـل از خیریـن اسـتان، 
خیریـن روحانـی و نماینـدگان مراجـع 
عظـام تقلیـد کـه همـواره در حـوزه 
سـامت پیشـگام بودند، ارائـه گزارش 
عملکرد، انتقال نسـل به نسـل خدمات 
شایسـته علما و مراجع و اطاع رسـانی  

عنـوان کـرد.
مدیرعامل مجمع خیرین سـامت 
اسـتان قـم با بیـان اینکه علمـا و مراجع 
عظـام در حـوزه سـامت پایـه گـذار 
خدمـات مانـدگاری در کشـور و خـارج 
از کشـور بـوده انـد، اظهـار داشـت: 
ارتقـاء سـطح سـامت و پیشـگیری از 
خیلـی از بیماری هـا و زیرسـاخت های 
بهداشـتی بـا نـگاه عالمـان دینـی و 
همـکاری دولت بسـیار خـوب در طول 
چهل سـال گذشـته انجام شـده اسـت 
کـه ایـن خدمـات بی وقفـه و بـرای 
رضـای خداونـد و در مسـیر خدمـت به 
مـردم بـوده اسـت.آل احمـد بـا اشـاره 
بـه اقدامـات انجام شـده در اسـتان قم، 
گفـت: خیریـن اسـتان بـرای کمک به 
بخـش درمـان همـکاری صمیمانه ای 
داشـته و دارند و حتی در خدمت رسـانی 
و گسـترش زیرسـاخت های اسـتان از 
یکدیگـر سـبقت مـی گیرند و بعضـاً در 

نوبـت قـرار گرفتـه اند.
وی بـه سـاخت چندین بیمارسـتان 
قـم  اسـتان  در  تخصصـی  فـوق 
توسـط خیریـن اشـاره کـرد و اظهـار 
داشـت: مـا بـرای احـداث بیمارسـتان 
فـوق تخصصـی یـا درمانگاه هـا یـا 

خیـران  کـه  درمانـی  بخش هـای 
مصمـم به سـاخت آنها هسـتند نیازمند 
صـدور مجـوز و همکاری بیشـتر دولت 
هسـتیم تـا بـا در اختیـار گذاشـتن 
امکانـات حداقلـی و تسـهیل امـور و 
حـذف بروکراسـی های دسـت و پاگیر 
رونـد سـاخت و تجهیز را تسـریع کنند.

مدیرعامل مجمع خیرین سامت 
استان قم ضمن تشکر  از استانداری، 
شهرداری قم  و  بنیاد احسان ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره(  در ایجاد بستر مناسب 
صف  در  که  مصممی  خیرین  برای 
خدمت قرار گرفته اند، گفت: کمک های 
خیرین با نیت آنان و با وسواس و با 
باالترین کیفیت هزینه می شوند ولی 
باید حساسیت ها اضافی برای جانمایی 
و ... سبب نشود که خیرین را از کار خیر 

خود منصرف نمود.
وی تأکید کرد: سـاخت بیمارسـتان 
در دنیـا توجیـه اقتصـادی نـدارد امـا 
علمـا و مراجـع عظـام و خیرینـی کـه 
در ایـن حـوزه فعـال هسـتند نگاهی به 
سـودهی و یـا هزینه هـا ندارنـد و برای 
رضـای خدا گام در این مسـیر گذاشـته 
انـد.وی ضمـن معرفی اعضـای هیات 
مدیـره مجمـع گفـت: افـرادی کـه در 
مجمـع حضـور دارنـد، همگـی بـدون 
هیـچ چشمداشـت مالـی، بـه دنبـال 
ارتقـای زییـر سـاخت هـای سـامت 
شـهر کریمـه اهل بیـت )ع( در تمـام 
شـاخصه ها هسـتند که انتظـار می رود 
بـا هم افزایـی اصحـاب رسـانه، ایـن 
ارتقا سـرعت بیشـتری به خـود بگیرد.

مدیرعامل مجمع خیرین سالمت استان قم خبر داد؛

برگزاری همایش تجلیل و تکریم »خیرین روحانیت در عرصه سالمت«  

دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور :

ارتقاء سالمت از دغدغه های همیشگی علما و 
مراجع است

رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین سالمت استان قم:

اثرگذاری علما، مراجع و رحانیت در حوزه سالمت و درمان بی بدیل است
رئیــس هیئــت مدیــره مجمــع خیریــن 
ســامت اســتان قــم گفــت: در حــوزه ســامت 
و درمــان علمــا، مراجــع و روحانیــت نقــش بــی 
بدیــل در بدنــه جامعــه دارنــد و تجــار و خیریــن  
ــن  ــا ای ــدون اذن مراجــع در جــوزه ســامت ت ب

ــد. ــی کردن ــدا نم ــر ورود پی ــد مؤث ح
حـاج حسـن آقاجانـی  بـا بیـان اینکـه مجمع 
خیریـن سـامت اسـتان قـم  به عنوان بر اسـاس 
نیازهـای اسـتان قـم در خصـوص کمبودهایـی 
کـه در اسـتان مشـاهد مـی کنـد گام برمـی دارد، 
اظهـار داشـت: همـت بلنـد خیرین اسـتان قم در 
بخـش هـای کـه کمبـودی حـس کرده اسـت از 
گذشـته زبانـزد بـوده و علما و مراجع عظـام تقلید 
بسـیار جلوتـر ا ز مسـئولین گام هـای اساسـی در 
حـوزه سـامت برداشـته انـد امـا با شـکل گیری 
مجمـع خیریـن سـامت، ایـن نیـات خیـر و 

پسـندیده بـه نوعـی هدایـت می شـوند.
اعضــای مجمــع خیریــن  افــزود:  وی 
ــت و  ــدف پس ــا ه ــه ب ــم ن ــتان ق ــامت اس س
ــارغ  ــانی و ف ــت خدمت رس ــا نی ــه ب ــام، بلک مق
ــع  ــن مجم ــازی وارد ای ــه سیاســی ب ــر گون از ه
شــده اند و همــواره نیازهــای بهداشــتی ـ 
ــوم  ــه از طــرف دانشــگاه عل ــی اســتان ک درمان
ــرار  ــت ق ــود را در اولوی ــام می ش ــکی اع پزش
ــنام و  ــراد خوش ــه اف ــن اینک ــد ضم ــی دهن م
صاحــب نفــوذی بودنــد کــه از روابــط عمومــی 

ــتند. ــوردار هس ــز برخ ــی نی باالی
رئیــس هیئــت مدیــره مجمــع خیریــن 
ســامت اســتان قــم گفــت: خیریــن ســامت 
ــت  ــل ثاب ــه در عم ــن عرض ــور در ای ــا حض ب
کردنــد کــه مــردم را بیشــتر از خودشــان 

دوســت دارنــد.
آقاجانــی خاطــر نشــان کــرد: ســاخت 
بیمارســتان و درمانــگاه، تامیــن هزینه هــای 
هزینه هــای  تامیــن  نیازمنــدان،  درمانــی 
دارویــی بیمــاران خــاص، تامیــن وســایل 

پزشــکی مــورد نیــاز درمانگاه: )دســتگاه اســکن، 
ــا  ــاری ه ــگیری از بیم ــونوگرافی و ...( و پیش س
ــن  ــی اســت کــه مجمــع خیری ــه اقدامات از جمل
ــه  ــت دارد و ب ــم در آن فعالی ــتان ق ــامت اس س

ــردازد. ــی پ ــات م ــه خدم ارائ
ــن  ــات خیری ــی از اقدام ــه داد:  یک وی ادام
و نیکــوکاران در حــوزه ســامت، ســاخت 
ــت  ــه اس ــای خیری ــتان ها و درمانگاه ه بیمارس
بــر اســاس آمــار تمــام بیمارســتان هــای اســتان 
قــم را خیریــن ســاخته و یــا مشــارکت در ســاخت 

ــد. ــته ان آن داش
رئیــس هیئــت مدیــره مجمــع خیریــن 
ــود  ــا وج ــرد: ب ــان ک ــم اذع ــتان ق ــامت اس س
پیشــرفت های حاصــل شــده در زمینــه ی 
تشــخیص و درمــان بیماری هــا، امــا همچنــان 
ــی  ــکات مال ــل مش ــه دلی ــا ب ــده ای صرف ع
از درمــان جــا مانده انــد از ایــن رو مجمــع 
ــه  ــک ب ــرای کم ــی را ب ــامت مبلغ ــن س خیری

افــراد نیازمنــد در نظــر می گیــرد.
ــا  ــز لزوم ــی از مراک ــرد: برخ ــد ک وی تاکی

خدمــات درمانــی ارائــه نمی دهنــد بلکــه شــرایط 
درمــان را بــرای بیمــاران مهیــا می کنــد. ماننــد 
تامیــن دارو، توانبخشــی و.. کــه خیریــن بخــش 
ــی  ــر تامیــن نیازهــای درمان ســامت عــاوه ب
ــه  ــای خیری ــز درمانگاه ه ــی کار تجهی و داروی

ــد. ــام می دهن ــم انج ه
ــاع  ــف اط ــاد از ضع ــن انتق ــی ضم آقاجان
رســانی درحــوزه ســامت و پیشــگیری از 
ــردم  ــیاری از م ــرد: بس ــار ک ــا ، اظه بیماری ه
ــای  ــا بیماره ــد ب ــم درآم ــار ک ــوص اقش بخص

ــر دار و  ــای واگی ــژه بیماری ه ــه وی ــف ب مختل
ــی  ــا اطاع ــه آن ه ــا ب ــگیری از ابت روش پیش
ندارنــد و ضــروری اســت  فرهنگ ســازی 

ــود. ــام ش ــه انج ــن زمین ــبی در ای مناس
وی افـزود: مجمـع خیریـن سـامت اسـتان 
قـم اعـام آمادگـی مـی کنـد کـه در زمینـه 
اطـاع رسـانی بـه شـهروندان مشـارکت کنـد 
و از طریـق انجـام آزمایشـات خـون رایـگان، 
آموزشـی کمک هـای  برگـزاری کاس هـای 
اولیـه، بهره گیـری از شـبکه های اجتماعـی و ... 
گام مؤثـری در حـوزه پیشـگیری از بیماری ها در 

اسـتان قـم بـر داریـم.
رئیــس هیئــت مدیــره مجمــع خیریــن 
ســامت اســتان قــم  بــا بیــان  اینکــه بــا تمــام 
فعالیت هــا و تاش هــای صــورت گرفتــه در 
ــرای  ــی ب ــان راه طوالن ــا همچن ــن حــوزه، ام ای
رســیدن بــه رضایــت نســبی از خدمــات درمانــی 
در پیــش اســت، گفــت: ســاکنان بســیاری 
از روســتاهای دور افتــاده و مناطــق حاشــیه 
امکانــات بهداشــتی و  ابتدایی تریــن  از  ای 
ــبت  ــی نس ــی اندک ــد و آگاه ــی محروم ان درمان
ــی  ــح درمان ــای صحی ــا و روش ه ــه بیماری ه ب
دارنــد البتــه امیدواریــم بــا برنامــه برنامه ریــزی 
ــن و  ــکاری خیری ــق، هم ــرای دقی ــب، اج مناس
ــت  ــه خدم ــی در زمین ــاهد تحول ــات، ش موسس

ــرد.     ــورت بگی ــدان ص ــه نیازمن ــانی ب رس
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ــن  ــت: خیری ــامت گف ــن س ــع خیری ــر کل مجم دبی
ــرای  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــدود ه ــاالنه ح ــامت س س
ســاخت درمانــگاه و بیمارســتان هزینــه مــی کننــد و ارتقــاء 
ــام  ــع عظ ــا و مراج ــد علم ــورد تأکی ــواره م ــامت هم س

ــت. ــوده اس ــد ب تقلی
حســینعلی شــهریاری بــا اشــاره بــه تحریم هــای 
موجــود علیــه جمهــوری اســامی، اظهــار کــرد: خیریــن 
ــوزه  ــن ح ــان در ای ــارد توم ــزار میلی ــش از ه ــامت  بی س
کمــک کردنــد و در چنــد ســال گذشــته حــدود پنــج هــزار 
ــد   ــرده ان ــه ک ــامت هزین ــوزه س ــان در ح ــارد توم میلی
ــمت  ــه س ــامت ب ــن س ــت خیری ــس حمای ــن پ ــا از ای ام
ــردم  ــای ســطح بهداشــت،افزایش ســواد ســامت م ارتق

ــود. ــی ش ــت م ــکی هدای ــات پزش و تحقیق
وی افــزود: بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه از ایــن پــس، 
ــه ســمت بهداشــت و  بیشــتر ایــن ســرمایه گــذاری هــا ب

ــرود. پژوهــش و پیشــگیری ب
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس خاطــر 
نشــان کــرد: تاکنــون بیشــتر کمــک هــای خیریــن 
ســامت، در حــوزه ســخت افــزاری و ایجــاد مراکــز 
ــتان و  ــگاه، بیمارس ــاخت درمان ــی و س ــتی و درمان بهداش
کمــک بــه بیمــاران بــوده اســت امــا در نظــر داریــم از ایــن 
پــس در حــوزه نــرم افــزاری هــم از کمــک و حمایــت هــای 
خیریــن ســامت اســتفاده کنیــم و کارهــای بیشــتری در 

ــم.  ــام دهی ــوزه انج ــن ح ای
وی ادامــه داد: در حــوزه ســاخت درمانــگاه، بیمارســتان 
و خوابــگاه دولــت هــم فعــال اســت، بایــد کاری کنیــم کــه 
مــردم بیمــار نشــوند و در ایــن مســیر بــه دنبــال این هســتیم 
کــه ارتقــای ســطح ســواد ســامت مــردم را دنبــال کنیــم و 

دانــش مــردم را در حــوزه ســامت ارتقــا دهیــم.
دبیـر کل مجمـع خیریـن سـامت گفـت: بـه خیریـن 
بهداشـت،  حـوزه  در  کـه  ایـم  داده  پیشـنهاد  سـامت 
پیشـگیری و پژوهـش هـای بهداشـتی و پزشـکی حمایـت 
بیشـتری انجـام شـود و در دوره جدید فعالیـت مجمع خیرین 
سامت،سـعی مـی کنیـم خیریـن را بیشـتر تشـویق کنیـم 
کـه بیشـتر در حـوزه های بهداشـتی سـرمایه گـذاری کنند.

وی افــزود: فعالیــت خیریــن در حــوزه بهداشــت و 
پژوهــش شــاید خیلــی بــرای مــردم نمــود بیرونــی نداشــته 

ــا  ــر اســت ام ــان ب ــج آن زم ــه نتای باشــد و کاری اســت ک
وقتــی یــک درمانــگاه یــا بیمارســتان ســاخته مــی شــود، 
ــی  ــه م ــه متوج ــی رود و هم ــاال م ــوی آن ب ــریع تابل س

ــوند. ش
شـهریاری گفـت: برنامـه مجمـع خیریـن سـامت ایـن 
اسـت کـه خیریـن را تشـویق کنیـم کـه بیـش از گذشـته در 
حوزه های پیشـگیری و بهداشـت سـرمایه گذاری کنند، البته 
افـراد خیـری که می خواهنـد در هر حوزه ای سـرمایه گذاری 
کننـد، در نهایت خودشـان مختار هسـتند کـه تصمیم بگیرند 
در کجـا سـرمایه گـذاری کننـد و مجمـع خیرین سـامت در 

ایـن زمینه نقش مشـورتی بـرای خیریـن دارد.
دبیـرکل مجمـع خیریـن سـامت افـزود: بـا هدایـت و 
مشـورت بـه خیریـن سـعی مـی کنیم اگـر قرار اسـت کاری 
انجام شـود، اول در حوزه بهداشـت، پیشـگیری و پژوهشـی 
باشـد، دوم اینکـه در مناطـق محـروم کشـور انجـام شـود تا 

آثـار ماندگارتری داشـته باشـد.
شـهریاری ادامـه داد: در حوزه مشـارکت بانـوان خیر هم 
مجمـع خیریـن سـامت بـه دنبـال این اسـت کـه کارهای 
جـدی تـری انجـام دهد، البتـه در گذشـته کارهایـی در این 
حـوزه انجـام شـده امـا پراکنـده بـوده اسـت، زیـرا معتقدیم 
کـه بانـوان موتـور محرکـه هسـتند و اگـر بانوان خیـر برای 
کمـک در امـور حـوزه بهداشـت و سـامت وارد شـوند حتما 

مشـارکت آقایـان هـم بیشـتر می شـود.
وی گفــت: موضــوع دیگــری کــه در دوره جدیــد 
ــم،  ــی کنی ــال م ــامت دنب ــن س ــع خیری ــت مجم فعالی
ــن  ــم خیری ــر کنی ــد فک ــت، نبای ــر اس ــان خی ــذب جوان ج
ــر را  ــان خی ــم جوان ــر هســتند، مــی خواهی ــراد پی ــط اف فق

ــم. ــذب کنی ــم ج ه
وی گفـت: بـر اسـاس آنچه مقـام معظم رهبـری توصیه 
کردند و در برنامه توسـعه پنجم و ششـم و اسـناد باالدسـتی 
هـم آمده اسـت، قـرار بود سـه درصـد بودجه های دسـتگاه 
هـا و سـازمان هـا در بخـش دولتـی و خصوصـی در بخـش 
پژوهـش هزینـه شـود امـا در عمل ایـن هزینه کـرد حتی به 

نیـم درصد هم نرسـیده اسـت. 
شـهریاری افـزود: بـه طـور کلـی پژوهـش در ایـران 
مغفـول مانـده اسـت، مجمع خیرین سـامت بـه دنبال این 

اسـت کـه از تحقیقـات مرتبـط بـا سـامت حمایـت کنـد.
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وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا بیــان اینکــه نقــش خیریــن ســامت 
ــر گــذار اســت، گفــت: هــدف  ــان مهــم و تاثی در توســعه طــرح هــای بهداشــت و درم
ــارات توســط  ــن اعتب ــی و تامی ــرای شــناخت نیازمندی هــای درمان گــذاری منســجم ب

خیریــن بایــد برنامــه ریــزی شــود. 
ــل توجــه حــوزه بهداشــت و  ــه پیشــرفت های قاب ــا اشــاره ب ــر ســعید نمکــی  ب دکت
درمــان کشــور در مقایســه بــا قبــل از انقــاب اســامی ایــران تصریــح کــرد: مفتخریــم 

کــه امــروز بــا اســتقرار تیم هــای پزشــکی در نقــاط محــروم و دورافتــاده ، مــردم شــریف 
از عدالــت قابــل دسترســی، محــروم نماندنــد.

ــا اجــرای طــرح واکسیناســیون همگانــی به صــورت  دکتــر نمکــی افــزود: اکنــون ب
100درصــد مــرگ و میــر کــودکان کاهــش چشــمگیر داشــته اســت.

وی بــا اشــاره بــه نقــش بخــش خصوصــی و اهمیــت آن گفــت: بایــد بــرای ســرمایه 
گــذاری و مانــدگاری بخــش خصوصــی کوشــید و ایجــاد انگیــزه کــرد.

ــه شــرایط خــاص  ــا اشــاره ب ــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی کشــور ب وزی
کشــور و وجــود تحریــم هــا، لــزوم همبســتگی و همراهــی بیــش از پیــش دولــت، ملــت 

ــری را مهــم دانســت. ــام معظــم رهب ــای فرامیــن مق ــر مبن و حرکــت ب
وی اظهــار کــرد: بــرای جلوگیــری از هدررفــت مســاعدت  های نقــدی و غیرنقــدی 
ــعه  ــه توس ــاد برنام ــان ایج ــت و درم ــوزه بهداش ــامت در ح ــن س ــوکاران و خیری نیک

ــت. ــاله ضــروری اس ــج س ــه ای پن منطق

3نقش خیرین سالمت در توسعه طرح های بهداشت مهم است ضمیمه رایگان 
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کشور با مراجع عظام تقلید در قم

خبر

بزرگ تریـن کارکـرد مرجعیـت و علمای شـیعه در طـول تاریخ 
حفـظ اسـام و مذهـب می باشـد. البته مراجـع تقلید در کنـار این ، 
اقدامـات ارزنـدة فـراوان دیگـری دارنـد که نـه دربـاره آن تبلیغاتی 
مـی شـود و اطـاع رسـانی صـورت می گیـرد چرا که مـی خواهند 
بـرای ارتقـاء سـطح دینـی، فرهنگی و سـامت جامعـه اثرگذاری 
مؤثـری داشـته باشـند و هرگـز بـه دنبـال امـور دنیـوی و تبلیغـی 

آن نمـی رونـد.
 از جملـه فعالیـت و اقدامـات مراجـع مـی توان به سـامان دهی 
امـور شـیعه، رسـیدگی بـه وضعیـت اقشـار آسـیب پذیر، ایجـاد 
مراکـزی بـرای تعلیـم و تربیـت، ایجاد مراکـز بهداشـتی و رفاهی 
بـرای اقشـار نیازمنـد و...  اشـاره کـرد. از ایـن  گونـه فعالیـت هـا و 
خدمـات در طـول تاریـخ از سـوی مراجـع تقلیـد و علمـای بـزرگ 

شـیعه بسـیار شـاهد بودیم.
بـه همیـن دلیـل با آقـای  حامد کرمانـی، مسـئول موفق مرکز 
فوق تخصصی چشـم پزشـکی جواداالئمه)ع( به گفتگو نشسـتیم 
تـا دربـاره خدماتـی کـه در این چشـم پزشـکی بـه مـردم داده می 

شـود بیشـتر بدانیم.
لطفـاً در ابتدا از تأسـیس این مرکـز بفرمایید که از 

چه سـالی آغـاز به فعالیـت کرد؟
بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم. ایـن مرکـز بـا اقـدام خیرخواهانـه 
مرجـع عظیـم الشـان حضرت آیـت اهلل العظمی سیسـتانی حفظه 
اهلل و بـا همـت حضـرت حجت االسـام شهرسـتانی نماینـده تام 
االختیـار ایشـان، در اردیبهشـت سـال 13۸3 همزمـان بـا هفدهم 
ربیـع االول، مصـادف بـا میاد حضرت رسـول اکـرم )ص(، در قم 
افتتـاح شـد و بنـده نیـز از سـال 13۸6 مسـئولیت ایـن مرکـز را بـه 

عهـده گرفتم.
خـدا را شـاکریم کـه همـواره امـور درمانـی مـورد توجـه علمـا 
و مراجـع بـزرگ قـرار گرفتـه اسـت. البتـه بـه اطـاع مخاطبیـن 
شـما مـی رسـانم کـه بـه همـت حجـت االسـام شهرسـتانی در 
حـوزه سـامت، خدمـات ارزنده دیگری هم در  اسـتان قـم و دیگر 
اسـتان هـای کشـور و حتـی خـارج از کشـور نیز مراکزی مشـغول 
خدمـت رسـانی می باشـند کـه به عنوان مثـال یک مرکـز درمانی 
در ایـام بـا عنوان امام حسـن مجتبـی )ع(، مرکـز درمانی دیگری 
کـه حکـم بیمارسـتان را دارد در منطقـه نیـروگاه قم با عنـوان امام 
صادق )ع( سـاخته شـده اسـت و یک بیمارسـتان در نجف اشرفت، 
بیمارسـتانی در کشـور افغانسـتان و ... کـه همگـی زیر نظر ایشـان 
و مرجعیـت شـیعه در جهـت رفـاه حال بیماران و اقشـار کـم درآمد 
سـاخته شـده اسـت که همگی بـه صورت خیریـه اقدام بـه درمان 

بیمـاران مـی پردازند.
از اهداف تأسیس این مرکز بفرمایید؟

متأسـفانه در شـهر مقدس قم مرکز تخصصی چشـم پزشـکی 
وجـود نداشـت و مـردم بـرای درمـان مشـکات چشـمی خـود 

مجبـور بودنـد به تهـران برونـد. همان طـور که می دانیـد بیماری 
هـای چشـم بـا دیگر بیمـاری هـا متفاوت اسـت؛ چون درمـان آن 
هزینـه هـای زیـادی به همـراه دارد و دسـتگاه هایی گـران قیمتی 
الزم دارد. بحمـداهلل بـا همـت مرجعیت شـیعه این مرکز تأسـیس 

و تجهیز شـد.
از چـه تجهیـزات و امکانـات در مرکـز چشـم 

شـود؟ مـی  اسـتفاده  جواداالئمـه)ع(  پزشـکی 
ایـن مرکـز در طـول سـالهای گذشـته پیشـرفتهای بسـیار 
زیـادی داشـته اسـت. بـا داشـتن 5 اتـاق عمـل تقریبا تمـام عمل 
های جراحی های پیشـرفته و حسـاس چشـم اسـتان قم در همین 
مرکـز انجـام مـی شـود که یکـی از آن ها پیوند قرینه چشـم اسـت 

کـه در همیـن مرکـز انجـام می شـود. 
عمـل های سـنگین شـبکه در همیـن مرکز صـورت می گیرد. 
پزشـکان متخصـص و فـوق متخصـص در انـواع بیمـاری هـای 
چشـمی در همیـن مرکـز درمانـی مشـغول خدمـت بـه بیمـاران 
هسـتند. در جراحی پاسـتیک چشـم خدمات بسـیاری به بیماران 
ارائـه شـده اسـت. بیش از 20 پزشـک متخصـص و فوق تخصص 
در ایـن مرکـز مشـغول به کار هسـتند که اغلب از تهـران به قم می 
آینده و از تمام ظرفیت پرشـکان متخصص اسـتان قم و شـهرهای 

اطـراف نیز اسـتفاده مـی کنیم. 
در کل مـی تـوان گفـت کـه مجموعـه بسـیار کاملـی در ایـن 
مرکـز مشـغول خدمـت رسـانی به مـردم هسـتند. البتـه در بخش 
سـخت افـزاری و تجهیزات پزشـکی نیز سـعی کردیم همـواره از با 
کیفیت تریـن تجهیـزات برای این مرکز اسـتفاده کنیـم و با حمایت 
حجـت االسـام  شهرسـتانی، هرگـز کیفیت را فـدای قیمت های 

گـران دسـتگاه هـا و تجهیـزات نکـرده ایم.
 حضـور و پیشـتبانی ایشـان و حضـرت آیـت اهلل العظمـی 
سیسـتانی باعـث شـده اسـت کـه نگـران مخـارج نباشـیم چـرا 
کـه نـگاه ایـن مرجـع عالیقـدر، اصـًا و ابـداً دنیوی نیسـت و متر و 
معیارهـای ایشـان بسـیار فراتر امـور دنیوی ا سـت و به همین دلیل 
بـرای ارتقـاء سـامت مـردم در اقصی نقـاط دنیا از هیچ کوششـی 

مذائقـه نکـرده اند.
تعرفـه و خدماتـی کـه ارائـه مـی دهیـد بـه چـه 

صورتـی محاسـبه مـی شـود؟
ایـن مرکـز، مرکز خیریه اسـت و نرخ آن پایین تـر از تعرفه های 
دولتـی مـی باشـد. در واقـع حداقل هزینه هـا را از بیمـاران دریافت 
مـی کنیـم و بـه تمـام بیمـاران بـه یک چشـم نـگاه مـی کنیم چه 
ایرانـی باشـد چـه خارجـی، غنـی باشـند یا فقیـر. برعکـس دیگر 

مراکـز درمانـی کـه تعرفـه ها را متأسـفانه چنـد برابر مـی گیرند.
 اینجا تعرفه ها تک نرخی است. 

حـدود 2۸ درصـد بیمـاران از کشـور عـراق هسـتند و حـدود ۷ 
درصـد از کشـورهای اروپایـی و اسـترالیا. البتـه ایـن دسـته از افراد 

معمـوال ایرانـی یـا عراقـی انـد کـه سـاکن کشـورهای خارجـی 
هسـتند، چـون هزینـه درمـان و عمـل هـای جراحی آن کشـورها 

سـنگین و گـران قیمـت اسـت.
در واقـع هـم بـه قصـد زیـارت مـی آینـد و هـم درمـان. از 
کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس نیـز حـدود ۸ درصـد مراجعـه 
کننـده داریـم. ماهانـه بیش از 1500 عمل جراحـی انجام می دهیم 
و در بسـیاری از سـیمنارهای بین المللی و کشـوری حائز رتبه های 
برتـر شـده ایـم و با عنایـت حضـرت جواداالئمـه )ع( تاکنون هیچ 

مـورد عمـل ناموفقـی نداشـته ایم. 
شـنیده شـده کـه حجـت االسـالم و المسـلمین 
شهرسـتانی نیـز عمـل چشـم خـود را در ایـن مرکز 

انجـام داده انـد؟
بلـه. ایشـان هر دو چشمشـان را در همین مرکز عمـل کرده اند 
و بسـیاری از علما و بزرگان نظیر آیت اهلل العظمی وحید خراسـانی، 
آیـت اهلل العظمـی شـبیری زنجانی، آیت اهلل العظمـی صانعی، آیت 
اهلل امینـی، آیت اهلل سـید جعفر کریمی، حجت االسـام معیشـتی 

و... جراحی چشمشـان در همین مرکز انجام شـده اسـت.
وزیـر اسـبق بهداشـت سـرکار خانـم دکتـر مرضیـه وحیـد 
دسـتجردي کـه بـرای بازدیـد بـه اینجـا آمد و خدمـات مرکـز را از 
نزدیـک دیـد، گفت: اولین بیمارسـتانی اسـت که بوی بیمارسـتان 
نمـی دهـد بـوی بیمارسـتان باعث اسـترس بیمـاران نمی شـود و 
خـدا را شـکر کسـی کـه بـه اینجا مـی آید احسـاس نمی کنـد وارد 
بیمارسـتان شـده اسـت این مسـئله به لحاظ روانی واقعا تأثیر دارد.

حرف پایانی یا نگفته ای اگر دارید بفرمایید؟
یـک نکتـه اینکه مردم بـه مرجعیت و علما اعتمـاد کامل دارند، 
خدماتـی کـه در ایـن مراکز تحت اشـراف مرجعیت انجام می شـود 
فقـط بـرای مـردم اسـت و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه باالتریـن 
کیفیـت را بـا پاییـن تریـن هزینـه هـا ارائه مـی دهیم چرا کـه این 

خواسـت ایـن بزرگان اسـت.
 بیـش از 15 سـال اسـت که ایـن مرکز در زمینـه درمان بیماری 
هـای چشـمی خدمت رسـانی مـی کند و هر روز شـاهد پیشـرفت 
آن بـوده و هسـتم. در ایـن زمینـه فصلنامه ای به نـام "نگاه برتر" به 
زبـان فارسـی و "ابصـار" به زبان عربی منتشـر می کنیـم و آخرین 
دسـتاوردهای حوزه چشـم پزشـکی را در آن به چاپ می رسـانیم.

از شـما و همکارانتـان و مجمـع خیرین سـامت اسـتان قم نیز 
تشـکر و قدردانـی می کنم. 

مسئول مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی جواداالئمه)ع(:

درخواست مرجعیت شیعه باالترین کیفیت 
و پایین ترین قیمت از ماست

روحانی که با حقوق 4 دوره نمایندگی مجلس    بیمارستان ساخت

»شـب کـه می شـد بـا شـنیدن صـدای قدم هـا و عصایـش 
پزشـکان و پرسـتاران می فهمیدند آقا سـیدرضا آمده و حواسشان را 
جمـع می کردنـد مبادا صدای ناله بیماری بلند شـود. بعضی شـب ها 
مـن هـم همراهـش می رفتـم. آیـت اهلل هـر شـب بـه بیمارسـتان 
فیروزآبـادی سرکشـی می کـرد. بـاکام شـیرینش بـه پرسـتاران 
خسـته نباشـید می گفت و دسـتی سـر بیماران می کشـید. خیالش 
کـه از وضعیـت بیماران آسـوده می شـد بـه زیرزمیـن مریض خانه 
کـه محـل فـوت شـده ها بـود، می رفت و بعـد از چند دقیقـه صدای 
گریه هایش از سـردخانه بیمارسـتان در سـالن می پیچید و دل همه 
را می لرزانـد. آن سـال ها هیچ کـس نفهمیـد ماجـرای ایـن گریـه 
هـا بـر سـر پیکـر بی جـان مـردگان چیسـت. سـال ها گذشـت تـا 
اینکـه پـدرم پـرده از راز اشـک های پدربـزرگ برداشـت و گفـت: 
»پدربزرگـت می گفـت اینهـا مـردگان غریبند،کسـی نیسـت 
برایشـان گریـه کند و فاتحه ای بخواند. وظیفه من اسـت برایشـان 
فاتحـه بخوانـم. پدربزرگـم از درآمـد خـودش مراسـم کفـن و دفن 

مـردگان بی کـس و کار را هـم برگـزار می کـرد.«
ایـن روایتـی از  یـک روحانـی سیاسـتمدار اسـت. آیـت اهلل 
»سـیدرضا فیروزآبـادی«؛ نماینـده چهـار دوره مجلـس در سـال 
هـای 1300 تـا 1344؛ روحانـی خیـری کـه موسـس بیمارسـتان 
فیروزآبـادی بود و روز پزشـک بهانه خوبیسـت بـرای مرور خاطرات 
شـنیدنی اش از زبان بازماندگان. ماجرای تاسـیس این بیمارسـتان 
از زبان نوه ایشـان دکتر »سـید وحید فیروزآبادی« شـنیدنی اسـت.

سر در قدیمی بیمارستان فیروز آبادی بر روی کاشی کاری ها 
قسمتی از وصیت آیت اهلل فیروز آبادی نوشته شده است:» این 
مریضخانه وقف است بر فقرا، رعایا، غربا و بیچارگان، لعنت برکسی 
که تخلف کند.« وقتی آیت اهلل فیروز آبادی بیمارستان را تاسیس کرد 

با خود عهد کرد برای درمان فقرا و بیچارگان  پولی  نگیرد.
سـید وحیـد فیـروز آبـادی؛ نـوه آیـت اهلل فیروزآبـادی مـی 
گوید:»پدربزرگـم  کشـاورز بـود و زمیـن هـای زراعی داشـت. می 
گفـت مـن بـرای خدمت به مرم ایـران وارد مجلس شـده ام. خدمت 
بـه خلـق اهلل کـه حقوق نـدارد. ایشـان در دوره های سـوم، ششـم، 
هفتـم و چهاردهـم نماینـده مجلـس بـود امـا در طول این سـال ها 
حتـی یـک مـاه هـم حقوقـش را از مجلـس نگرفتـه  بـود. وقتی به 
او مـی گوینـد کـه یـا پولـت را بگیر یـا آنرا بـه خزانـه داری می کنیم 
تصمیـم گرفـت با آن پـول، فکری که  برای تاسـیس مریضخانه در 
ذهنـش جرقـه زده بـود را عملی کند.«وی ادامه می دهد:» سـاخت 
ایـن مریضخانـه اولیـن و آخرین کار خیـر پدربزرگم نبود و داسـتان 
تـاش او بـرای خدمـت به خلق و باقیـات صالحاتی کـه از خودش 

بـر جـای گذاشـت تا آخـر عمـرش ادامه پیـدا کرد.«
فیروزآبـادی  مـی گویـد:» پـدرم  تعریـف مـی کـرد سـال هـا 
قبـل پدربزرگـم  یـک شـب بـرای مهمانی افطـار به منـزل یکی از 
دوسـتانش مـی رود. در راه برگشـت مـردی را می بیند که در گوشـه 

ای افتـاده و نالـه مـی کنـد. با کمک همـراه او را کـه ظاهری کثیف  
و لبـاس هایـی پر از شـپش داشـته به خانـه اش می بـرد و تیمار می 
کند. از همان شـب تصمیم به سـاخت بیمارسـتانی برای نیازمندان 
در جنـوب تهـران مـی گیرد و بـه فکر فراهم  کـردن ملزوماتش می 
افتـد. همیشـه هـم مـی گفتـه رضا شـاه مـن را اذیـت کـرد وگرنه 

بیشـتر از اینها بیمارسـتان می سـاختم.«
نـوه آیـت اهلل فیـروز آبـادی می گویـد:» پدربزرگم شـخصیت 
عجیبـی داشـت و نمـی دانـم چـرا اینطـور نسـبت بـه خلـق خـدا 
احسـاس مسـئولیت می کرد. عاوه بر آنکه بیماران در مریضخانه 
فیـروز آبـادی رایـگان درمان می شـدند بعد از مرخص شـدن پولی 
در جیـب مریـض هـا به خصـوص مردها مـی گذاشـت ومی گفت 
تـا وقتـی حالـت خوب نشـده نگران خرجـی نباش. اسـتراحت کن 
و از ایـن پـول امـار معـاش کـن. ما سـعی کردیم به وصیت ایشـان 
عمـل کنیـم. تا سـال 1369 و قبل از اجرای طـرح خودکفایی مراکز 
درمانـی در بیمارسـتان فیروزآبـادی از نیازمنـدان پولـی گرفته نمی 
شـد و حـاال بـا اینکـه خدمـات درمانی در ایـن مرکز کامـا رایگان 
نیسـت امـا واحد مددکاری با حساسـیت خاصی نسـبت بـه پرونده 
بیمـاران نیازمنـد عمل مـی کند.«ایـن روزها بعضـی از دولتمردان 
بـرای نشسـتن بـر کرسـی قـدرت در مجلـس و جمـع کـردن رای 
میلیـون هـا تومـان هزینـه مـی کننـد و بـه شـگردهای مختلـف 
انتخاباتـی متوسـل مـی شـوند امـا جالب اسـت بدانید کـه آیت اهلل 

فیروزآبـادی بـا اینکه چهـار دوره نماینده مجلس بود امـا برای ورود 
بـه هـر دوره حتـی یـک ِقـران هم خـرج تبلیغات نکـرد و آنقـدر به 
خلـق خـدا خدمـت کرده بـود کـه در هر دوره بـا رای قابـل توجهی 

وارد مجلـس می شـد. 
دکتروحیـد فیروزآبـادی می گوید:» پدربزرگم برای نشسـتن بر 
کرسـی وکالـت و انتخابـات حتی یـک قران هم پول نـداد. نیازی به 

جمـع کـردن رای نداشـت، چون در 
میـان مـردم محبـوب بود. سـال ها قبل یعنی در سـال هـای1260 
تـا 1265 آقـا سـیدرضا کـه در فیـروز آبـاد ورامیـن زندگـی می کرد 
موقـع سرکشـی به  زمین های کشـاورزی متوجه پـوک بودن گندم 
هـا مـی شـود و حـدس می زند که قحطـی در پیش اسـت. با کمک 
یکـی از دوسـتانش بـه نـام حاج مهدی سـامت یکـی از بازرگانان 
مـی خواهـد کـه بار بـادام را از شـهرهای مختلف به تهـران بیاورند. 
بـار بـادام را بـا کمـک بقیه نمک سـود و انبار می کننـد و وقتی طبق 
پیـش بینـی اش در پاییز و زمسـتان همان سـال قحطـی اتفاق می 
افتـد و مـردم نانـی بـرای خـوردن پیـدا نمی کنند بـادام هـای انبار 
شـده را کـه منبـع مغـذی از ویتامین بـوده در میان  مـردم توزیع می 
کنـد و بـه ایـن ترتیب از مـرگ ومیر شـماری از افـراد در اثر قحطی 
پیشـگیری مـی کنـد. بـرای همیـن خدمـات بـی مـزد و منتش به 

خلـق خـدا بـود که همه برایش سـر و دسـت می شکسـتند.«
آهنگـر بـود و سـال ها قبـل  در دوران نوجوانی و جوانی سـاخت 
در و پنجـره هـای بخشـی از بیمارسـتان فیروز آبادی را به سـفارش 
سـید رضـا فیـروز آبـادی بـر عهده گرفـت.  آن زمان سـن و سـالی 
نداشـت امـا خاطراتـش از آیـت اهلل آنقـدر در ذهنش پر رنگ اسـت 
کـه هیـچ وقت فراموششـان نمی کند. » اسـداهلل جمشـیدی« می 
گویـد:» حـاج آقـا نماینده مجلس بـود و صاحـب منصب حکومتی 
بـه حسـاب مـی آمـد امـا باورتان می شـود من سـاده تر و بـی ریا تر 

از ایـن آدم در طـول عمـرم ندیـده بودم. 
وقتـی در خیابـان راه مـی رفـت اگـر کسـی او را نمـی شـناخت 
حتـی در ذهنـش هـم نمـی گنجیـد که این آدم سـاده و بـی آالیش 
نماینده مجلس اسـت.« » اسـداهلل جمشـیدی« می گوید:» از پدرم 
شـنیدم کـه مـی گفت حـاج آقا فیـروز آبادی یک بار نشـد کـه در را 
بـه روی گرفتـاری بـاز نکنـد. با اینکـه فعالیت های ملـی مذهبی و 
نطـق هایـش در مجلـس سـر و صدای زیـادی راه انداختـه بود و هر 
لحظـه ممکـن بـود برای کشـتنش دسـت به کار شـوند امـا بدون 
آنکـه محافظـی داشـته باشـد خیلـی راحـت در را بـه روی همـه باز 

مـی کـرد و درد مـردم را درمـان مـی کرد.«
» آقـا سـیدرضا آنقـدر روی مریـض هـای بیمارسـتان تعصب 
داشـت کـه خـودش هـر روز بـه آنهـا سرکشـی مـی کـرد. اگر می 
دید مریضی در بیمارسـتان هسـت که بی کس و کار اسـت برایش 
خوراکـی مـی آورد و مثـل یک فامیـل نزدیک هوایش را داشـت.« 
جمشـیدی یـاد خاطـره ای دیگـر از آیـت اهلل فیروآبادی مـی افتد و 

مـی گوید:»سـال هایـی کـه یتیم خانـه کنـار بیمارسـتان دایر بود 
سـید رضـا حواسـش بـه خورد و خـوراک بچـه یتیم ها بـود. بعضی 
وقـت هـا بـه مـن پـول مـی داد و مـی گفت بـرو بـرای یتیـم خانه 
ترشـی بخـر. ترشـی انگل کش اسـت و اگـر بچه هـا بخورند کمتر 

مریـض می شـوند. «

حجـت االسـام محمدرضـا شـاه آبـادی  فرزنـد مرحوم 
آیـت اهلل  شـیخ نصـراهلل شـاه آبادی بـا اشـاره بـه ضـرورت 
حضـور علمـا و روحانیـون در فعالیـت هـای اجتماعـی گفت: 
مرحـوم آیـت اهلل  شـیخ نصـراهلل شـاه آبادی وقتـی از نجف به 
تهـران آمدنـد  در منطقـه مرکزی تهران خیابـان  پامنار امامت 
جماعـت  مسـجدی شـدند  و  متوجـه شـدم مـردم از لحـاظ 
درمانی در مضیقه هسـتند . در آن زمان فقط یک بیمارسـتان 
مربـوط بـه انجمـن خیریـه یهودیـان بـود و یک مطـب دکتر 

گیانـی ،  کـه ملـت صـف می کشـیدند.
وی ادامـه داد: مرحـوم ابـوی  دغدغـه داشـتند  در رابطـه با 
مسـئله تربیتی و بهداشـت آنجا   که اقدام به سـاخت  کردند و  
و منـزل پـدری را  در 4طبقه در خیابان امیرکبیر سـاختند. البته 
در  خیابـان پیـروزی، در مشـهد میـدان گنبد سـبز نیز مراکزی 
را  بـه نـام امـام جـواد)ع( در حـوزه درمان تاسـیس نمودنـد . در 
اسـتان  قـم ،  خیابـان چهارمردان مرکزی را  بیـش از  350 متر 
و در 3  طبقـه در حـال سـاخت داریـم کـه امیدواریـم هرچـه 

سـریعتر بـه  بهره برداری برسـد.
حجـت االسـام محمدرضا شـاه آبـادی تأکید کـرد:  واحد 
سرپرستی ایتام، رسیدگی به مستمندان و نیازمندان و بیوه زنان، 
تأسـیس صندوق های قرض الحسـنه )المهـدی و امـام جواد( 
در قـم و تهـران و مشـهد، درمانگاه امـام جواد )سـام اهلل علیه( 
در خیابـان امیرکبیـر، درمانگاه جواداالئمه )سـام اهلل علیه( در 5 
طبقـه در خیابان کلینـی، درمانگاه امام جواد )سـام اهلل علیه( در 
خیابـان جامـی، درمانـگاه امام جواد )سـام اهلل علیه( در مشـهد 
مقدس، توسـعه و بازسـازی کامل مسـجد الریجانی بخشـی 
از کارهـای خدماتـی و اجتماعـی اسـت کـه یک عالـم دینی به 
خـود تکلیـف کرده کـه آنها را در جهـت رفاه مـردم انجام دهند.

وی بـا اشـاره بـه نقش علمـا و روحانیـون در ارتقاء سـطح 
فرهنگـی، دینـی و اجتماعـی مردم ، خاطر نشـان کـرد: مردم 
الحمـد هلل بـه علمـا و روحانیت اعتمـاد کامل دارند، بسـیاری 
از خدمـات  فرهنگـی اجتماعـی نظیـر مسـجد سـازی ، تهیه 
جهیزیـه بـرای نوعروسـان، سـاخت پـارک بـازی و ... بـه 
دسـتورهمین علمـا و امامـان جماعـت انجـام می شـود، بنده 
خاطـرم هسـت خیری بـه مرحوم  ابـوی مراجعه کـرد و گفت 
میخواهـم در منطقـه ای مسـجد بسـازم، ایشـان هـم گفتند 
آنجـا  مسـجد موجـود اسـت بهتر اسـت بـرای رفع نیـاز بازی 
کـودکان و نوجوانـان آن منطقه پارک و فضای سـبزی احداث 

کنیـد کـه ایـن کار کمتر از مسـجد سـاختن نیسـت.
حجـت االسـام محمدرضا شـاه آبـادی با بیـان خاطره از 
مرحـوم آیـت اهلل شـاه آبـادی افزود:  ایشـان همـواره فرزندان 
خـود را نصیحـت و وصیـت  مـی کردنـد  کـه بهتریـن مـردم 
کسـی  اسـت کـه بیشـترین نفـع بـرای مردم داشـته باشـد و  
تـا مـی توانیـد گـره از مشـکات مـردم بـاز کنیـد و همیشـه 
در سـربرگ دفتـر و کاغـذی کـه در آن یادداشـت مـی کردند ، 

نوشـته بـود:  چـو ایسـتاده ای دسـت افتـاده گیر.

دیدار با حضرت آیت اهلل العظمی وحید 
خراسانی

دیدار با حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی 

دیدار با حضرت آیت اهلل العظمی نوری همدانی 

دیدار با حضرت آیت اهلل العظمی علوی 
گرگانی

دیدار با حضرت آیت اهلل العظمی صافی 
گلپایگانی

درمان رایگان برای طالب

بیمارســتان حضــرت امیرالمومنیــن)ع( بــه همــت آیــت اهلل حــاج ســید محمــد 
باقــر خوانســاری   کلنــگ زنــی شــده  اســت.   ایــن بیمارســتان 220  تخــت خوابــی 

در شــش طبقــه  ســاخته خواهــد شــد.
ــت اهلل  ــرت آی ــد حض ــاری فرزن ــم خوانس ــیدمحمد کاظ ــام س ــت االس حج
ــن بیمارســتان  ــه ســاخت ای ــا اشــاره ب ــر خوانســاری  ب العظمــی ســید محمــد باق
گفــت: پــس از اقــدام چنــد دهــه پیــش مرحــوم آیــت اهلل العظمــی گلپایگانــی کــه 
بــه دســتور وی در قــم بیمارســتانی ویــژه روحانیــون و خانواده هــای آن هــا احــداث 
ــه همــت مرحــوم   ــم  بیمارســتان دیگــری را ب ــز مــی خواهی ــون  نی شــد هــم اکن
ــان  ــن  ایش ــته دیری ــن کار خواس ــه ای ــازیم ک ــاری بس ــی  خوانس ــت اهلل العظم آی

ــوده اســت. ب
وی افــزود:  ایشــان دو آرزو داشــتند و همیشــه آنهــا را - بیــان میکردنــد.  دلشــان 
مــی خواســت در زندگــی دو آرزویشــان  تحقــق پیــدا کننــد: یکــی ســاختن مدرســه 

علمیــه خیلــی خــوب و دیگــری تأســیس مرکــز درمانــی.
حجــت االســام خوانســاری خاطــر نشــان کــرد: دومیــن آرزویــی  کــه ایشــان 
ــه ایــن معنــا  ــود. ب ــرای قشــر روحانیــت ب داشــتند، احــداث بیمارســتانی مجهــز ب
کــه بیمارســتان مجهــزی احــداث بشــود کــه در آن امکانــات مختلــف روز پزشــکی 
تعبیــه بشــود و روحانیــون و خانــواده هــای آنهــا بتواننــد بــه آن بیمارســتان مراجعــه 
کننــد و بــه صــورت رایــگان درمــان بشــوند. هــر چنــد هزینــه درمــان در کشــور مــا 
بــه مراتــب از اکثــر کشــورهای خارجــی ارزان تــر اســت. بــا ایــن حــال میــزان درآمد 
ــه هســتند،  ــا قشــر مســتضعف جامع مــردم، مخصوصــا قشــر روحانیــت کــه واقع
ــا کمتریــن معضــل  ــان بســیار ضعیــف اســت و ب ــات مــادی آن کــم اســت و امکان
ــه   ــان اینک ــا بی ــوند. وی ب ــه می ش ــی مواج ــکات مال ــا مش ــاری ب ــمی و بیم جس
ــا هماهنگــی وزارت بهداشــت و  ــن)ع( ب ــه حضــرت امیرالمومنی ــتان خیری بیمارس

طبــق مقــررات و ضوابــط ایــن وزارتخانــه ســاخته خواهــد شــد ، گفــت: هماهنگــی 
صمیمانــه میــان دســت انــدرکاران بیمارســتان، واقــف و وزارت بهداشــت خواهــد 
بــود و بــا توجــه بــه ایــن کــه در نظــام جمهــوری اســامی دولــت مــورد اعتمــاد 

اســت هیــچ گاه مشــکلی در ایــن زمینــه پیــش نخواهــد آمــد.
ــی  ــرارداد احــداث بیمارســتان 160 تختخواب ــدا ق وی خاطــر نشــان کــرد: ، ابت
امیرالمؤمنیــن علیــه الســام منعقــد و بــه امضــا رســید کــه بعــدا بــا پیگیــری هــای 
بنــده تبدیــل بــه بیمارســتان جنــرال 220 تختخوابــی و مجهــز بــه بخــش هــای 
داخلــی، اطفــال، جراحــی زنــان و زایمــان، مغــز و اعصــاب، ارتوپــدی، ارولــوژی، 
ام.آر.آی، رادیولــوژی، آزمایشــگاه، بخــش هــای سی.ســی.یو، آی.ســی.یو، 

ــس شــد. ــگاه و اورژان درمان
ــت،  ــد وزارت بهداش ــر صاحدی ــا ب ــن)ع(  بن ــرت امیرالمومنی ــتان حض بیمارس

ــه  ــی ب ــه زمین ــم قطع ــکی ق ــوم پزش ــگاه عل ــکی و دانش ــوزش پزش ــان و آم درم
ــدان  ــتی و می ــهید بهش ــوار ش ــش بل ــع در نب ــع، واق ــر مرب ــزار مت ــاحت 10 ه مس
آزادگان بــه ایــن پــروژه عظیــم اختصــاص یافــت و در 2۷ بهمــن مــاه ســال 1393 
بــا  چنــد تــن از علمــای حــوزه علمیــه قــم و مقامــات وزارت بهداشــت و درمــان و 

ــی شــد. ــم کلنــگ زن ــن مســئولین اســتان ق آمــوزش پزشــکی و همچنی
حجــت االســام ســیدمحمد کاظــم خوانســاری بــا اشــاره بــه حجــم تأسیســات 
بیمارســتانی ســاخته شــده، گفــت: تاکنــون هیــچ تأسیســات بیمارســتانی  بــه ایــن 

عظمــت در قــم وجــود  نداشــته اســت.
ــد. آرزوی  ــد ش ــاح خواه ــده افتت ــاه آین ــد م ــاءاهلل در چن ــرد: ؛ ان ش ــد ک وی تاکی
مــا ایــن بــود کــه مرحــوم والــد در قیــد حیــات باشــند و خودشــان از نزدیــک شــاهد 
بهــره بــرداری ایــن بیمارســتان باشــند، امــا متأســفانه ایــن آرزوی مــا محقــق نشــد.

ــاه  ــن م ــاری در 2۷ بهم ــر خوانس ــید محمدباق ــی س ــت اهلل العظم ــرت آی  حض
1394 هجــری شمســی بــه رحمــت خــدا رفتنــد و دعــوت حــق را لبیــک گفتنــد. 
پیکرشــان را بعــد از تشــییع در ایــران، بــه نجــف اشــرف بردیــم و پــس از طــواف 

ــپردیم  ــاک س ــه خ ــتان وادی الســام ب ــن در قبرس ــرم حضــرت امیرالمؤمنی در ح
رحلــت مرحــوم والــد ضایعــه بزرگــی بــرای همــه مــا بــود. بــا ایــن حــال مــن ســعی 
کــردم کار تکمیــل پــروژه بیمارســتان را رهــا نکنــم. امیــدوارم روح پــاک و مطهــر 
ایشــان از خدماتــی کــه ایــن بیمارســتان بــه افــراد ارائــه می دهــد، خشــنود باشــد 
ــی  ــای عمل ــه کاره ــم ک ــر ه ــرای حقی ــدوارم ب ــان بشــود. امی ــش عایدش و برکات
ایــن پــروژه را دنبــال کــردم، باقــي الصالحــات باشــد و ان شــاءاهلل بعدهــا در نامــه 

ــد. ــران کن ــا جب ــم را در دنی ــای و خطاهای ــتیها و کوتاهی ه ــد کاس ــال بتوان اعم

چو ایستاده ای دست افتاده گیر

خبر

خبر
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چرا نه در پی عزم دیار خود باشم
چرا نه خاک سرکوی یار خود باشم

غم غریبی و غربت چو برنمی تابم
حافظبه شهر خود روم و شهریار خود باشم

خبر

ســنت حســنه اقدامــات عــام المنفعــه از جملــه 
ــع عظــام تقلیدسالهاســت  ــه مراج ــتان ک ســاخت بیمارس
در آن پیشــگام مــی باشــند اینــک بــا ســاخت بیمارســتان 
تخصصــی و فــوق تخصصــی نــور سلســله ای پــی در پــی 

ــود. ــی ش ــال م ــان دنب ــی پای و ب
ــره بیمارســتان  عاءالدیــن نجــف رئیــس هیــأت مدی
تخصصــی و فــوق تخصصــی نــور بــا بیــان ایــن کــه نقــش 
مرجعیــت در تحــوالت جامعــه بــه ویــژه در رشــد و توســعه 
آبادانــی و کمــک بــه عمــوم مــردم و نیازمنــدان ســابقه ای 
بلنــد و بــی بدیــل دارد و مربــوط بــه امــروز و دیــروز نیســت، 
گفــت: گســتردگی و تنــوع اقدامــات و فعالیتهــای علمــی 
ــاختمانی  ــی و س ــی، عمران ــی و درمان ــی، خدمات و فرهنگ
دفتــر زعیــم عالــی قــدر جهــان تشــیع حضــرت آیــت اهلل 
العظمــی سیســتانی)مدظله( چــه در داخــل کشــور و چــه 
در کشــورهای دیگــر مشــخص و مبرهــن اســت و حجــت 
االســام ســید جــواد شهرســتانی بــه عنــوان نماینــده تــام 
االختیــار ایــن مرجــع عالیقــدر بــا همــت بلنــد، انجــام ایــن 
امــور را برنامــه ریــزی، مدیریــت، اجــرا و اداره مــی کننــد 
و در ایــن ســیر و  مســیر، خدمــات ارزنــده و شایســته ای از 

خــود بــه یــادگار گذاشــته انــد. 
وی تأکیــد کــرد: بیمارســتان تخصصــی و مرکــز 
ــور  ــر از ام ــیاری دیگ ــد بس ــور مانن ــی ن ــوق تخصص ف
خدمــت رســانی بــه جامعــه و مــردم، چــون: مرکــز فــوق 
تخصصــی چشــم پزشــکی جواداالئمــه، درمانــگاه خیریــه 

حضــرت امــام صــادق)ع(، بیمارســتان و زایشــگاه حضــرت 
ــی)ع(  ــن مجتب ــام حس ــگاه ام ــل، درمان ــرا)س( زاب زه
ــف  ــی)ع( در نج ــام عل ــرت ام ــتان حض ــام، بیمارس ای
اشــرف، بیمارســتان تخصصــی حضــرت امیرالمؤمنیــن در 
شــهر دایکنــدی و ... در باالتریــن ســطح بــه لحــاظ کیفیــت 
و کمیــت قــرار دارد و امیدواریــم ایــن پــروژه بــزرگ کــه در 
جــوار حــرم مطهــر کریمــه اهــل بیــت حضــرت فاطمــه 
ــد  ــی گذران ــود را م ــاخت خ ــای س ــه)س( روزه معصوم
مرضــی درگاه حضــرت حــق و عمــوم مــردم قــرار بگیــرد. 
ــی  ــوق تخصص ــتان ف ــره بیمارس ــأت مدی ــس هی رئی
نــور بــا اشــاره بــه کمبودهایــی کــه در بخــش تخصصــی 
اســتان قــم شــاهد آن هســتیم افــزود: ایــن بیمارســتان بــا 
ظرفیــت 335 تخــت در 11 طبقــه و زمینــی بــه مســاحت 
ــع  ــر مرب ــای 59 هــزار مت ــا زیربن ــع و ب ــر مرب 60 هــزار مت
در بلــوار آیــت اهلل العظمــی بروجــردی ســاخته مــی شــود. 
ــن بیمارســتان  ــرد: ای ــح ک ــن نجــف تصری عــاء الدی
شــامل بخشــهای مختلفــی ماننــد قلــب، اعصــاب و روان، 
بســتری مــردان و زنــان، آزمایشــگاه بالینــی و پاتولــوژی و 
آزمایشــگاه اورژانــس، تصویربــرداری، زایمــان و ســزارین، 
ــی،  ــخیصیـ  درمان ــای تش ــش ه ــرپایی، بخ ــی س جراح
ــش  ــوی، بخ ــای ری ــت ه ــک، تس ــات فیزیولوژی آزمایش
IVF، مراقبتهــای ویــژه، گــوارش و کبــد، شــیمی درمانی، 
دیالیــز، پزشــکی هســته ای، ســنگ شــکن، رادیوتراپــی، 
ــو درمانــی، بخــش کــودکان، فیزیوتراپــی و بازتوانــی  پرت

ــداث  ــات اح ــاز عملی ــه آغ ــه اینک ــاره ب ــا اش اســت. وی ب
ــتور  ــال 139۷ در دس ــت س ــاختمان، اردیبهش ــازه س س
ــس  ــرم مجل ــس محت ــور رئی ــا حض ــت و ب ــرار گرف کار ق
ــان و  ــت، درم ــرم بهداش ــر محت ــامی، وزی ــورای اس ش
آمــوزش پزشــکی، اســتاندار محتــرم قــم و بســیاری دیگــر 
از مقامــات کشــوری و اســتانی افتتــاح گردیــد، گفــت: فــاز 
نخســت ایــن پــروژه دو ســال دیگــر بــه بهــره بــرداری مــی 
رســد کــه شــامل بخــش پاراکلینیــک، اورژانــس و بخــش 

هــای تخصصــی قلــب و چنــد بخــش دیگــر اســت. 
رئیـس هیأت مدیره بیمارسـتان تخصصـی و مرکز فوق 
تخصصـی نـور در پایـان افزود: توجـه به نیازمندان و اقشـار 
کـم درآمـد، سـنت حسـنه و باقیـات الصالحاتـی اسـت کـه 
ریشـه در سـیره و روش پیامبر اسـام)ص( و ائمه اطهار)ع( 
دارد کـه فرهنـگ سـازی و نهادینـه کـردن این مهـم، یکی 
از مؤثرترین راه ها برای ارتقای سـطح سـامت و بهداشـت 
جامعـه و مـردم و نیـز گسـترش فرهنـگ دینی خواهـد بود. 

رئیس هیأت مدیره بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نور  مطرح کرد؛

توجه به نیازمندان؛ باقیات الصالحات جاودانه 

ــم   توســعه گردشــگری ســامت  اســتاندار ق
ــت و  ــوزه بهداش ــی ح ــای اساس ــت ه را از اولوی

ــت. ــتان دانس ــان در اس درم
بهــرام سرمســت  بــا بیــان لــزوم وجــود 
امکانــات مناســب در مراکزدرمانــی جهــت 
بیمــاران، اضافــه کــرد: خیریــن اســتان در 
زمینــه ایجــاد زیرســاخت هــای حــوزه بهداشــت 
و درمــان خدمــات مناســبی ارائــه داده انــد و 
ضــروری اســت مســئولین حمایــت الزم را در 

ایــن زمینــه صــورت دهنــد.
وی پذیـرش بیمـاران خارجـی از کشـورهای 
مختلف در مرکز چشـم پزشـکی جواد األئمه )ع( را 
مـورد توجـه قرار داد و تصریح کرد: توسـعه ظرفیت 
هـای گردشـگری حـوزه سـامت در اسـتان از 

اولویـت هـای مهـم مدیریـت اسـتان می باشـد.
ــی  ــز درمان ــد از مراک ــدف بازدی ــت، ه سرمس
ــه  ــوه ارائ ــی نح ــاران و بررس ــا بیم ــو ب را گفتگ
خدمــات درمانــی عنــوان کــرد و ادامــه داد: جلــب 
رضایــت بیمــاران بایســتی از اولویــت هــای 
اساســی مراکــز درمانــی و جامعــه پزشــکی باشــد.

ــد  ــت در اســتان ضمــن تاکی ــی دول ــام عال مق
ــوازن  ــعه مت ــتان در توس ــای اس ــه ه ــر برنام ب
خدمــات بهداشــتی و درمانــی، خاطــر نشــان 
ــش  ــن بخ ــبی در ای ــای مناس ــروژه ه ــرد: پ ک
ــری از  ــره گی ــا به ــه ب ــل اســت ک ــال تکمی در ح
ــات  ــن خدم ــش ای ــن درصــدد افزای ــش خیری نق

ــتیم. در اســتان هس
سرمسـت، سیاسـت هـای توسـعه محـور قم را 
مـورد توجـه قـرار داد و تصریـح کـرد: مسـئوالن 
اسـتان بـا اسـتفاده از ظرفیـت هـای قانـون و در 
چارچـوب هـای تعریـف شـده مسـاعدت الزم را 
در اجرایـی شـدن برنامـه هـای خیریـن در اسـتان 

صـورت دهنـد.
ــار  ــت در کن ــق خدم ــر توفی ــد ب ــا تاکی وی ب
خیریــن بــه مــردم قــم، خاطرنشــان کــرد: تکلیــف 
ــاده  ــراد آم ــن اف ــر ای ــت خی ــر نی ــران در براب مدی
ــاخت و  ــتای س ــای الزم در راس ــتر ه ــازی بس س

ــت. ــز اس ــزات مراک ــل تجهی ــاز و تکمی س

رئیــس بیمارســتان آیــت اهلل العظمــی گلپایگانــی 
گفــت: از نهادهــای دولتــی هیــچ بودجــه ای دریافــت نمــی 
کنیــم و هیــچ وابســتگی نیــز بــه دولــت نداریــم و درآمــد 
ــر اســان هزینــه هــای حداقلــی اســت کــه مــردم مــی  ب
ــی بخــش  ــات درمان ــن صــورت خدم ــه همی ــد و ب پردازن

ــن بیمارســتان اســت. ــردم در ای ــده از م عم
آیــت اهلل ســید جــواد گلپایگانــی بــا اشــاره بــه ســابقه 
ــار  ــع اظه ــا و مراج ــت علم ــه دس ــتان ب ــاخت بیمارس س
ــم تأســیس شــد را  ــن بیمارســتانی کــه در ق داشــت: اولی
ــری  ــم حائ ــیخ عبدالکری ــی ش ــت اهلل العظم ــوم آی مرح

ــود. ــهامیه ب ــتان  س ــه بیمارس ــد ک ــت کردن ــزدی هم ی
وی افــزود: مرحــوم آیــت اهلل اعظمــی بروجــردی نیــز 
ــد در  ــر بودن ــی کــه خی ــای نکوی ــام آق ــه ن ــا شــخصی ب ب

ــی نقــش داشــتند. تأســیس بیمارســتان نکوی
ــا  ــی ب ــت اهلل العظمــی گلپایگان رئیــس بیمارســتان آی
ــم را  ــده در ق ــاخته ش ــتانها س ــر بیمارس ــه اکث ــان اینک بی
ــرد:  ــان ک ــتند، اذع ــش داش ــع در آن نق ــت و مراج روحانی
بیمارســتان کامــکار در آن زمــان بــه امــر مراجــع ســاخته 
شــد و بیمارســتان خرمــی نیــز بــا اجــازه مرحــوم آیــت اهلل 
العظمــی خویــی تأســیس شــد و تکمیــل آن نیــز بــه دســت 
ــت. ــی صــورت گرف ــی گلپایگان ــت اهلل العظم ــوم آی مرح

وی ادامــه داد: مراجــع تقلیــد هــم امــور معنــوی و روح 
مــردم توجــه دارنــد و هــم بــه امــورات جســمی و دنیــوی 
آنــان و بــه همیــن دلیــل اســت کــه در امــر درمــان نقــش 

ــر رنــگ مــی بینیــد.  ــزرگان را پ ایــن ب
ــت اهلل  ــد آی ــی فرزن ــواد گلپایگان ــید ج ــت اهلل س آی
ــای  ــش ه ــأ بخ ــه ارتق ــاره ب ــا اش ــی ب ــی گلپایگان العظم
ــف بیمارســتان اظهــار کــرد: االن بیمارســتان 1۸0  مختل
 ICU ، تختخــواب دارد کــه در بخــش هایــی ماننــد
CCU ، فیزیوتراپــی، جراحــی، زایمــان، آزمایشــگاه و... 
ــردم شــریف  ــه م ــی ب ــات درمان ــه خدم ــه ارائ مشــغول ب

ــد. ــی باش ــم م ــتان ق اس
وی بــا بیــان اینکــه در کشــور افغانســتان نیــز در بخــش 
خدمــات درمانــی بیمارســتان حضــرت آیــت اهلل العظمــی 
ــتان  ــور افغانس ــت: در کش ــت، گف ــال اس ــی فع گلپایگان
ــردم  ــه م ــاختیم و ب ــتانی س ــدس بیمارس ــاع مق دوران دف
ــور کشــور دوســت و همســایه خدمــت مــی  خــوب و صب
ــس  ــت نف ــه برک ــز ب ــگان نی ــهر گلپای ــه در ش ــم البت کنی
گــرم مرحــوم آیــت هلل العظمــی گلپایگانــی  یــک مرکــز 
درمانــی تأســیس شــد و همیــن طــور وقتــی زلزلــه رودبــار 
ــز  ــه مرک ــد ک ــل کردن ــا تقب ــوم آق ــز مرح ــد نی ــش آم پی
ــت و  ــه بهداش ــود و خان ــا ش ــد بن ــا تجدی ــی آنج درمان
درمانــگاه هــا و بیمارســتان آن شــهر نیــز تجدیــد بنــا شــد.

رئیــس بیمارســتان آیــت اهلل العظمــی گلپایگانــی 
ــم  ــت اقتصــادی برخــی از اقشــار ک ــه وضعی ــاره ب ــا اش ب
درآمــد، خاطــر نشــان کــرد: افــراد و خیرینــی کــه متمکــن 
ــور  ــان حض ــوزه درم ــد در ح ــی دارن ــوان مال ــتند و ت هس
فعــال داشــته باشــند و مراکــزی را تأســیس و وقــف نماینــد  
چــرا کــه خداونــد تبــارک و تعالــی بــه آنــان تفضــل کــرده و 
امکاناتــی داده اســت، مــی تواننــد از امکانــات خــود بــرای 
ــی  ــن م ــد و ای ــتفاده کنن ــت اس ــی بضاع ــراد ب ــان اف درم
ــوب  ــری محس ــات بش ــن خدم ــی از بزرگتری ــد یک توان

ــادی هــم دارد.  ــدون شــک اجــر زی بشــود کــه ب

آیــت اهلل ســید علــی محقــق دامــاد گفــت : بیمارســتان 
ــیخ  ــی ش ــرت اهلل العظم ــتور حض ــه دس ــم ب ــه ق فاطمی
عبدالکریــم حائــری یــزدی بــه یکــی از خیریــن احــداث 
ــی در  ــزرگان دین ــا و ب ــات علم ــود اقدام ــر نب ــد و اگ ش
ــم  ــتانی در ق ــون بیمارس ــد تاکن ــن ح ــه ای ــته ب گذش

نداشــتیم.
آیــت اهلل ســید علــی محقــق دامــاد فرزنــد آیــت اهلل 
العظمــی ســید محمــد محقــق دامــاد اســت کــه ایشــان 
ــری  ــم حائ ــاد حضــرت اهلل العظمــی شــیخ عبدالکری دام

ــد. ــزدی بودن ی
ــیخ  ــاج ش ــوم ح ــر مرح ــرز تفک ــد: ط ــی گوی وی م
عبدالکریــم حائــری یــزدی نســبت بــه تامیــن ســامت 
ــه ای از ســخنان ایشــان در  ــه جمل ــه ک ــود. البت ــردم ب م
ایــن بــاره ســراغ نــدارم؛ امــا از عملکــرد ایشــان پیداســت 
ــادی داشــتند.  ــه زی ــن مســئله دغدغ ــه ای ــه نســبت ب ک
ــه  ــوزه را پای ــم ح ــه در ق ــی ک ــان ابتدای ــان از هم ایش

ــت.  ــه را داش ــن دغدغ ــد، ای ــذاری کردن گ
ــل از  ــته و قب ــان در گذش ــه ایش ــان اینک ــا بی وی ب
ــک  ــه ای نزدی ــه را در کوچ ــتان خان ــاخت بیمارس س
حــرم حضــرت فاطمــه المعصومــه )س( اجــاره کــرده 
ــن  ــد و ای ــگاه کردن ــه درمان ــل ب ــد کــه آن را تبدی بودن
ــردم و طــاب  ــر ســامت م ــه ام ــام ایشــان را ب اهتم

ــد. ــی ده ــان م نش
ــه   ــاره ب ــا اش ــاد ب ــق دام ــی محق ــید عل ــت اهلل س آی
ــری  ــت اهلل العظمــی حائ ــات اجتماعــی مرحــوم آی خدم
ــز  ــوم نی ــریف آن مرح ــت ش ــت: بی ــار داش ــزدی، اظه ی
نســبت بــه بهداشــت و ســامت جامعــه و تأســیس 
بیمارســتان ســهامیه در قــم و همچنیــن بیمارســتان 

ــد. ــدی دارن ــام ج ــج( اهتم ــرت ولیعصر)ع حض
ــز  ــرت نی ــرآن و عت ــگاه ق ــه درمان ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــه تأمی ــا ب ــژه علم ــگاه وی ــوارد ن ــن م ــی از همی یک
ســامت مــردم اســت، گفــت: بیمارســتان ولیعصر)عــج( و 
ســایر بیمارســتان هایــی کــه بــه دســت مراجــع و یــا بــا 
دســتور ایشــان ســاخته شــده انــد بســیار مجهــز هســتند 
و غالبــًا بــه دســتگاه هــای روز تجهیــز مــی شــوند و ایــن 
نشــان از توجــه و  نــگاه مراجــع بــه بعــد ســامت مــردم 
مــی باشــد و صرفــًا بعــد معنــوی را در نظــر ندارنــد و هــر 

ــد.  ــرای مــردم میخواهن ــاال ب ــا کیفیــت ب دو را ب

خبر

مدیـر بیمارسـتان حضـرت بقیـه اهلل)عـج( بـا اشـاره به 
رونـد سـاخت و تجهیـزات و امکانـات بیمارسـتان، هـدف 
سـاخت ایـن بیمارسـتان توسـط حضـرت آیـت اهلل میـرزا 
جـواد تبریـزی را بـرای عـزت طـاب و روحانیون دانسـت. 
کاظـم تبریـزی فرزنـد مرحـوم آیـت اهلل میـرزا جـواد 
تبریـزی در ابتـدا سـاخت و هجـرت پـدر گفـت: مرحـوم والد 
وقتـی از تبریـز مـی خواسـتند بـه قم هجـرت کنند نـزد یکی 
از علمـای بنـام تبریـز آیـت اهلل زنـوزی رفتنـد و درخواسـت 
اسـتخاره کردنـد اسـتخاره هـای ایشـان در تبریـز خیلـی 
معـروف بـود، آیـت اهلل زنـوزی وقتـی اسـتخاره را مـی بینـد 
اشـک در چشـمانش حلقه میزند و به ایشـان می گوید: »شـما 
یکـی از اولیـای خـدا می شـوید. مرحـوم والـد هـم به ایشـان 
مـی گوینـد: »خواهشـاً این مسـئله را به هیچ کـس نگویید.« 
البتـه بعدهـا ایـن قضیـه را در آخر عمرشـان فاش مـی کنند.

مدیـر بیمارسـتان حضـرت بقیـه اهلل)عـج( در ادامه گفت: 
مدتـی از تحصیلشـان در قـم گذشـت تـا اینکـه یـک بـار به 
خاطـر کسـالت و بیمـار به پزشـک مراجعه کردند. با مشـاهدة 
نـوع پوشـش و رفتـار پرسـتار در زمـان رژیـم طاغوت بسـیار 
اذیـت شـدند. در آنجـا دیدنـد کـه شـأن و منزلـت طلبـه ها و 
لبـاس روحانیـت رعایـت نمی شـود. همـان جا بود کـه با خود 
گفتنـد اگـر بـه جایی برسـم حتماً بـرای طلبه هـا درمانگاهی 
مـی سـازم کـه شـان و عزت آنهـا در ایـن قبیـل مکانها حفظ 

بشـود و نیازمنـدان نیـز در آرامـش کامل،  درمان شـوند.
وی با بیان اینکه برای تأسیس درمانگاه ابتدا ملک مرحوم 
فقیه ایمانی را خریداری کردند، بیان کرد: در ابتدا دو یا سه اتاق 
بیشتر برای پزشک و اتاق تزریقات وجود نداشت. در واقع 

منزل بسیار ساده 300 الی 400 متری بود. قصدشان این بود 
که طلبه های در آنجا مداوا بشوند، رفته رفته منازل اطراف را هم 
خریدند و به درمانگاه اضافه کردند که االن به صورت درمانگاه 
بزرگی درآمده و در حال حاضر خدمات آن به اندازه بیمارستان 

250 تختخوابی می باشد.
تبریـزی بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از 1۷ درصـد بیماران 
اسـتان قـم در همیـن درمانـگاه مداوا می شـوند، اظهـار کرد: 
بیـش از 5۷ مرکـز درمانـی در قـم وجـود دارد و 1۷ درصـد از 
مراجعـه بیمـاران بـه ایـن مرکـز درمانـی زیـاد اسـت و ایـن 
آمـاری را اسـت کـه بیمـه اعـام کـرده بـه جرئت مـی توان 
گفـت کـه تمـام بخـش هـای درمانـگاه مجهـز بـه امکانات 

بـه روز هسـتند.
وی افزود: بسیاری از بیماران از شهرهای همدان، تهران، 
دلیجان، ساوه و ... به اینجا می آیند و در ورودی شهر قم به 
تاکسی ها می گویند که ما را به مرکز درمان سرطان برسانید 
چرا که این مرکز با توجه به تجهیزاتی که دارند به عنوان مرکز 

درمان سرطان شناخته شده است.
 مدیر بیمارستان حضرت بقیه اهلل)عج( با اشاره به اینکه 
کسی که به این مرکز مراجعه می کند دیگر نیازی ندارد 
برای بخشی از درمانس به مراکز درمانی دیگر برود، گفت: 
بخش تخصصی قلب، گوارش، مغز و اعصاب، زنان و زایمان، 
آزمایشگاه، دندان پزشکی و ... که همه این بخش ها با بهترین و 
مجهزترین امکانات فعال هستند و صفر تا 100 درمان بیماری 

ها در همین مرکز انجام می گیرد.
وی بـا بیـان اینکـه بر اسـاس نیاز بـه درمـان بیمارهای 
مختلـف، بیمارسـتان را گسـترش و تجهیـز مـی کنیـم، 
اذعـان کـرد: بخـش MRI  و CT SCAN را اضافـه 
کـرده ایـم و الحمـدهلل عمـوم مـردم و مراجعـه کننـدگان از 
ایـن خدمـات رضایـت دارنـد و اغلب شـخصیت هایی که در 
قم سـاکن هسـتند بـرای درمان خـود و خانواده هایشـان به 

اینجـا مراجعـه مـی کنند.
تبریـزی ادامـه داد: از گذشـته تاکنـون علمـا و مراجعـه در 

خدمـت به مردم پیشـگام و پیشـتاز بودند و امـر خطیری چون 
سـامت مـردم برای مراجـع و روحانیون هم اندازه گسـترش 
معرفـت به اسـام و ائمـه معصومین مهم و پر اهمیت اسـت.

وی تأکیـد کـرد: دغدغـه ایشـان از ابتـدا عـزت طلبه ها 
بـود تـا درمانگاهـی بر اسـاس عقایـد دینی فعالیـت کند  که 
البتـه بعـد از انقـاب ایـن مسـأله کامـا و بر اسـاس قوانین 
منطبـق شـد و البتـه ایـن موضـوع از ابتـدای تأسـیس نیـز 

رعایـت می شـد. 
مدیر بیمارستان حضرت بقیه اهلل)عج( با بیان اینکه علما 
و مراجع از خدمات این درمانگاه ابراز رضایت دارند، گفت: 
نگاه مراجع تقلید و بزرگان دین به این درمانگاه نگاه پدرانه 

و مشفقانه است هرگاه دیداری داشتیم تقدیر و تشکر داشتند.
وی ضمـن انتقـاد از جامعـه جهانـی بـه واسـطه تحریـم 
بسـیاری از اقـام دارویـی اظهـار کـرد: تأمین و اداره مسـائل 
درمـان بسـیار دشـوار اسـت و بیمه هـا خیلی راحـت حاضر به 
پرداخـت هزینـه هـا نیسـتند امـا تاکنـون مطمئـن بودیم که 
خـدا ایـن مشـکات را رفـع مـی کنـد و عقیـده مـن در ایـن 
زمینـه بسـیار محکـم اسـت و می دانـم تاکنون هـر قدمی که 
برداشـته ایـم بـا عنایـت حضرت حـق بـوده اسـت؛ بنابراین 
هـرگاه با مشـکلی مواجـه می شـویم، عنایت خداوند شـامل 

حـال مـا می شـود. 
واقعـا گاهـی متوجـه نمی شـویم کـه آخر هر مـاه چگونه 
صنـدوق هایمـان جوابگـوی هزینـه هـای حقوق پرسـنل و 
پزشـکان و دیگـر مخـارج درمانـگاه مـی شـود. حتما پشـت 
پـرده دسـت غیبـی هسـت کـه مـا را یـاری مـی کنـد و نمی 
گـذارد وقفـه ای و خللی در کار و فعالیت درمانگاه ایجاد بشـود. 
بحمـداهلل تاکنـون هر سـال بهتر از سـال قبل موفـق بوده ایم 

و توانسـته ام رو بـه جلـو حرکـت کنیم.
تبریزی با اشاره به منویات رهبری و استفاده از کاالی ایرانی 
مرغوب، اظهار کرد: در بخش های مختلف بیمارستان سعی 
کردیم از آخرین امکانات و تجهیزات به روز بهره مند باشیم و 
هرگز کیفیت را فدای هزینه های کمتر نمی کنیم چرا که چنین 

چیزی با وجدان و اهدافمان سازگاری ندارد. در آزمایشگاه از 
روش تیمی استفاده می کنیم که در قم کمتر از  این شیوه 
استفاده میکنند اما در تهران از این روش استفاده می کنند ولی 
هزینه های گزافی به بیماران تحمیل می شود ولی در اینجا با 
همان تعرفه های مشخص به بیماران خدمت رسانی می شود.

وی بـا بیـان اینکـه اینکه از هیچ نهاد دولتـی و غیردولتی 
کمـک مالـی دریافـت نمی کنیـم، گفـت: بیمارسـتان بقیه 
اهلل بـه هیـچ نهـادی وابسـتگی نـدارد و تمـام هزینـه هـا از 
خـود محـل بیمارسـتان تأمیـن می شـود. مقید هسـتیم که 
بـه هیـچ وجـه از وجوهات شـرعی اسـتفاده نکنیـم. در واقع 

بـه لحـاظ مالـی خودگردانیم. 
مدیر بیمارستان حضرت بقیه اهلل)عج( با اشاره به نقش 
روحانیت و مراجع در توسعه زیرساخت های بخش سامت، 
اظهار کرد: یکی از مؤمنین نزد مرحوم والد آمد و گفت: پولی 
دارم که وجوهات شرعی نیست و صرفا می خواهم آن را 
برای امور خیریه هدیه کنم. شما هر طور صاح میدانید آن 
را در تأسیس مسجد یا حوزه هزینه بفرمایید.« ایشان گفتند: 
»به اندازه کافی مسجد و حوزه در این شهر وجود دارد. چیزی 
که کمتر وجود دارد، مرکز درمانی است. بهتر است مستشفی 
بسازیم تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند.« آن شخص با 
شنیدن این اظهارات خیلی خوشحال شده بود و گفت: »باورم 
نمی شود علما این روحیه را داشته باشند و به سامت جسمی 

مردم هم اهمیت بدهند.« 
وی افـزود: مرحـوم آقـا در زمـان حیاتشـان هیـچ گونـه 
موقوفاتـی جـز ایـن مرکز درمانی نداشـتند و بعد از فوتشـان 
منـزل و دفترشـان را تبدیـل بـه مدرسـه کردیـم؛ کـه هـم 
اکنـون در آنجـا بیـش از 500 طلبـه فاضـل فعـال هسـتند و 
تحصیـل و تدریـس مـی کننـد و ایـن افتخاری بـرای حوزه 
علمیـه بـه شـمار می آیـد. ان شـاءاهلل بتوانیم ایـن راه نیز به 
نحـو احسـن ادامـه بدهیـم و اداره کنیـم و آن دنیـا شـرمنده 
حضـرت بقیـه اهلل عجـل اهلل تعالـی فرجه که ایـن درمانگاه 

بـه نام ایشـان اسـت، نباشـیم. 

بیمارستانی برای عزت طالب و تسکین نیازمندان  

زائــران و مســافران بســیاری بــرای اســتفاده 
ــد  ــفر می کنن ــم س ــه ق ــی ب ــات درمان از خدم
ــل از  ــود ارزی حاص ــی از س ــش مهم ــی بخ ول

ــب دالالن مــی رود. ــه جی ــن فرصــت ب ای
عبارتــی  بــه  یــا  درمانــی  توریســم 
ــن  ــروز از مهم تری ــامت« ام ــگری س »گردش
ــه  ــت ک ــم اس ــت توریس ــاخص های صنع ش
ــی  ــیار باالی ــی بس ــادی و اجتماع ــع اقتص مناف
ــد  ــگری بای ــوع گردش ــن ن ــف ای دارد؛ در تعری
گفــت نوعــی مســافرت اســت کــه بیمــاران بــه 
ســایر کشــورها بــرای بهره گیــری از ســرویس 
و خدمــات درمانــی مطلــوب و ارزان تــر از کشــور 

ــود. ــرده می ش ــام ب ــود ن خ
تاریخچـه این نـوع گردشـگری در دنیا به رم 
و یونـان باسـتان برمی گـردد و در ایران اسـامی 
این نوع گردشـگری در سـال ۸2 از سـوی وزارت 
بهداشـت مـورد توجـه قـرار گرفت و بـه طبع آن 
ریشـه گردشـگری سـامت در شـهر مذهبی قم 

تازه شـکل گرفته اسـت.
هرچنـد اشـتغال از صنعـت جهانگـردی بـه 
ازای هـر ۷ گردشـگر یـک فرصت شـغلی فراهم 
می شـود ولـی اشـتغال زایی در حـوزه توریسـم 
درمانـی بـه ازای 4 گردشـگر یک فرصت شـغلی 

بـرای جامعـه هـدف فراهـم خواهـد کرد.
خیریــن  بیشــتر  همــکاری  ضــرورت 
ــای  ــاخت ه ــر س ــهرقم و زی ــاء ش ــرای احی ب
ــد  ــی توان ــی، م ــان و اجتماع ــامت و درم س
نقــش  مؤثرتــری در توســعه زیرســاخت  هــای 

ــد. ــته باش ــتان داش ــامت اس س
شـهر مذهبـی قـم بـا توجـه بـه میزبانـی 
سـاالنه از 25 میلیون گردشـگر داخلـی و بیش از 
2 میلیـون گردشـگر خارجی در دید گردشـگران 
خارجـی به ویژه کشـور عـراق، پاکسـتان، حوزه 
خلیـج فـارس و غیـره تنهـا یـک مقصـد زیارتی 
نیسـت بلکـه در کنـار مراکـز مهـم درمانـی 
ازجملـه چشـم پزشـکی جواداالئمـه )ع(، صدور 
مجـوز بـرای ارائـه خدمات بـه بیمـاران خارجی 
در بیمارسـتان فرقانـی و مرکـز مهـم درمـان 
نابـاروری از مقاصـد مهم گردشـگری سـامت 

بـه شـمار مـی رود.
قــم بــا توجــه بــه همــه ایــن ظرفیت هایــی 
ــه  ــامت دارد ب ــگری س ــوزه گردش ــه در ح ک
ــوم  ــن دانشــگاه عل ــی بی ــود هماهنگ ــل نب دلی
ــن  ــراث فرهنگــی و هم چنی پزشــکی و اداره می
بی ســامانی در مدیریــت بیمــاران خارجــی 
ــوزی  ــت س ــال فرص ــه ارزآوری در ح در زمین
ــه دالالن  ــا کیس ــط تنه ــن وس ــرا ای ــت چ اس
ــی  ــای خارج ــا ارزه ــامت ب ــودآوران س و س

ــت. ــده اس ــر ش ــاران پ بیم

یادداشت 

تعهــد یــک عالــم دینــی بــه دنیــا و آخــرت مــردم زمانی 
پدیــدار مــی شــود کــه مــی شــنود کــه 2 خانــم بــاردار بــر 
ــی  ــا م ــکی از دنی ــزات پزش ــات و تجهی ــود امکان ــر نب اث
رونــد. ایــن اتفــاق تلــخ آغــازی بــود بــرای ســاخت اولیــن 
زایشــگاه شهرســتان خوانســار تــا دیگــر مــادران نگــران از 
دســت دادن فرزنــدان خــود نباشــند. آیــت اهلل ســیدمحمد 
ــن  ــت اهلل ســید مهــدی اب ــد مرحــوم آی ــن الرضــا فرزن اب
ــه،  ــگاه فاطمی ــن بیمارســتان و درمان الرضــا مؤســس اولی
مؤســس پایــگاه انتقــال خــون خوانســار، مؤســس مرکــز 
بهزیســتی و ... در مــورد خدمــات اجتماعــی مرحــوم آیــت 

اهلل ســید مهــدی ابــن ارضــا مــی گوینــد:

در ابتدا بفرمایید که مرحوم آیت اهلل سید مهدی 
ابن الرضا با چه انگیزه ای در زمینه های خدمات 

اجتماعی و درمانی ورود پیدا کردند؟
ــد  ــوم وال ــاره مرح ــی درب ــرا کتاب ــا اخی ــی از فض یک
مــا بــه نــام " تجلــی تعهــد" چــاپ و منتشــر شــده اســت. 
ــه  ــه را ب ــن نکت ــد ای ــی خواه ــاب م ــن کت ــنده در ای نویس
مخاطبــان مــورد توجــه قــرار بدهــد کــه عمــق و شــدت 
تعبــد مرحــوم آیــت اهلل ســید مهــدی ابــن الرضــا موجــب 
شــده بــود کــه ایشــان بــه کارهــای اجتماعــی روی بیــاورد 

ــد.  ــروز کن ــه ب ــن گون ــار تعبــدش ای و آث
ــم داشــته  ــد عل ــی واقعــی هــم بای ــم دین ــع عال در واق
باشــد و هــم مهــذب باشــد و هــم بایــد در جامعــه ورود پیــدا 
کنــد و خدماتــی اجتماعــی داشــته باشــد. مرحــوم آیــت اهلل 
ســید مهــدی ابــن الرضــا هــر ســه ایــن ویژگــی را داشــت.

ــزرگان  ــزد ب ــم ن ــال در ق ــر ح ــه ه ــی، ب ــر علم از نظ
تحصیــل کــرده بــود. از نظــر تهذیــب نفــس و تعبــد هــم 
ــه  ــت ک ــز اس ــه چی ــای هم ــان گوی ــی ایش ــیرت زندگ س
ــت و  ــرک نگف ــب را ت ــاز ش ــان نم ــن روز حیاتش ــا آخری ت
ــار  ــه خوانس ــه ب ــی، از روزی ک ــات اجتماع ــر خدم از نظ
برگشــت بــی وقفــه پیگیــر امــور اجتماعــی بــود. البتــه از 
زمــان تحصیــل در قــم و قبــل از بازگشــت بــه خوانســار، 

ــت. ــی داش ــات درمان خدم

چطور شد که این اقدامات در خوانسار انجام شد؟
 معمــوال تابســتان هــا وقتــی درس تعطیــل مــی شــد 
ــات اجتماعــی  ــر خدم ــه خوانســار برمــی گشــت و پیگی ب

ــود  ــن ب ــت ای ــان میشــد. عل ــه درم ــه خصــوص در زمین ب
ــامت و  ــت و س ــر بهداش ــردم از نظ ــت م ــی دانس ــه م ک
ــا،  ــه خصــوص در شهرســتان ه ــر هســتند، ب ــان فقی درم
حتــی  االن نیــز سیاســتی کلــی ایــن اســت  کــه بیشــتر بــه 
شــهر هــای بــزرگ و مراکــز اســتانها بــه خصــوص تهــران 
رســیدگی مــی شــود و متأســفانه شهرســتانها از ایــن نظــر 
فقیــر هســتند البتــه بــا ایــن حــال االن خیلــی بهتــر شــده 
ــود و  ــر ب ــی بدت ــت خیل ــوت وضعی ــم طاغ اســت و در رژی
ــان در  ــت و درم ــه بهداش ــی در زمین ــه خدمات ــچ گون هی

شــهرهای کوچــک وجــود نداشــت.

چه اقداماتی در خوانسار انجام شده است؟
در ســال 134۷ دو خانــم در خوانســار در اثــر نبــود 
ــاج  ــد. ح ــا رفتن ــان از دنی ــد زایم ــت ب ــات و وضعی امکان
ــراه  ــه هم ــد و ب ــت ش ــی ناراح ــئله خیل ــن مس ــا از ای آق
ــک زایشــگاه  ــه ی ــت ک ــم گرف ــم تصمی مرحــوم پدربزرگ
ــیس  ــد. تأس ــیس کن ــی در بیمارســتان تأس و درمانگاه
مرکــز درمانــی در آن ســال هــا و بــا امکانــات محــدود کار 
ســاده ای نبــود. در ابتــدا زمینــی را تهیــه کردنــد. حــدود ۸ 
هــزار متــر زمیــن بــرای ایــن منظــور از 40 نفــر خریــداری 
کردنــد. ســاختمان زیبایــی در محوطــه زیبــا ســاخته شــد 
ــد  ــد بای ــه اینجــا بیای ــاری ب ــت بیم ــر وق ــت ه ــی گف و م
ــاورد  ــد بی ــه وج ــد او را ب ــط بای ــود محی ــد و خ ــاد باش ش
ــاردار،  ــم ب ــوت آن دو خان ــه خاطــر ف ــد. ب و ســرحالش کن
ــگاه.  ــک درمان ــپس ی ــاختند و س ــگاه را س ــدا زایش در ابت
ــم  ــی ه ــل عموم ــای عم ــاق ه ــل و ات ــاق عم ــا ات بعده
اضافــه تــر شــد. کلنــگ آن در ســال 134۷ زده شــد و ســال 
1352 نتیجــه داد کــه 5 ســال طــول کشــید و ســاختمان بــا 

ــود. ــاخته ش ــف آن س ــای مختل ــش ه بخ

آیا مراکز درمانی دیگر نیز ساختند؟
 بلــه، بعــد از آن در ســال 1362، یعنــی بعــد از انقــاب، 
ــی،  ــر رضــا زهرای ــام دکت ــا ن ــار ب ــان خوانس ــی از آقای یک
فرزنــد مرحــوم دکتــر محمــد زهرایــی، زمینی را بــه مرحوم 
پــدرم واگــذار کــرد و گفــت کــه ایــن را بــه بیمارســتانی بــه 
نــام پــدرم اختصــاص بدهیــد. امــا دیدنــد کــه موقعیتــش 
بــرای بیمارســتان مناســب نیســت. تصمیــم گرفتنــد کــه 
ــری  ــن دیگ ــند و در مجــاورت زایشــگاه، زمی آن را بفروش

بخرنــد و بــه بیمارســتان اختصــاص بدهنــد.
ــام تقــی زاده از  ــه ن در ســال 1363 آقــای محترمــی، ب
اراک بــه آقــا بزرگــم گفتــه بــود کــه می خواهــم کار خیــر 
ــد  ــه ایشــان گفــت کــه شــما میتوانی ــزرگ ب ــا ب ــم، آق کن
ــدارد.  بیمارســتان بســازید؛ چــون خوانســار بیمارســتان ن
ــان آن دو  ــه ایشــان معرفــی کــرد و می ــدرم را ب مرحــوم پ

ــد شــد. ــراردادی منعق ق

چه بخش هایی در بیمارستان راه اندازی شد؟
در حــال حاضــر تعــداد تختخوابهــای فعــال ایــن 
بیمارســتان 51 تخــت اســت و بخشــهای مختلفــی 
ــز،  ــی، دیالی ــونوگرافی، فیزیوتراپ ــوژی، س ــد رادیول مانن
آزمایشــگاه، ICU ، CCU اتــاق عمــل، بخــش 
عمومــی بســتری، زایشــگاه، درمانــگاه تخصصــی، 
بســتری اورژانــس، آندوســکوپی، ارتوپــدی، جراحــی 

عمومــی و... دارد.
 البتــه ایــن بیمارســتان بــا همــه تجهیزاتــش، چــون در 
مرکــز اســتان نیســت، تعــداد پزشــکان کمــی دارد. بــه هــر 
حــال خیریــن هــم کمــک کردنــد و دســتگاه هــای خوبــی 
ــا متخصــص  ــتگاه ه ــن دس ــفانه ای ــا متأس ــد ام ــه ش تهی

ــد. ندارن

بیمارستان از چه زمانی "فاطمیه" گذاشته شد؟
همــان موقــع کــه زیــر نظــر ســازمان شــیر و خورشــید 
بــود، حــاج آقــا اســم آن را فاطمیــه گذاشــت و ایــن مســئله 
ــن  ــان چنی ــون در آن زم ــت؛ چ ــوده اس ــی ب ــیار مهم بس
اســم هایــی را بــر هیــچ مــکان عمومــی نمــی گذاشــتند. 
در حــال حاضــر هــم بیمارســتان و هــم زایشــگاه بــه نــام 

ــه هســتند.  فاطمی

دیگر مراکزی که ایشان موسس آن بودند را بفرمایید؟
ــد و  ــیس ش ــدی تأس ــتان جدی ــال 13۷1 بیمارس در س
ــه آن  ــد ک ــده کردن ــه وع ــاح شــد البت در ســال 13۷5 افتت
ــد.  ــز کنن ــرا تجهی ــتان الزه ــد بیمارس ــتان را در ح بیمارس
ــار  ــدرم در اختی ــوم پ ــاختمانش را مرح ــن و س ــون زمی چ
ــود؛ امــا متأســفانه هیــچ اقدامــی انجــام  ــان گذاشــته ب آن
نشــد و االن تجهیزاتــی کــه دارد، مرحــوم پــدرم بــا کمــک 
ــال اول  ــان س ــه در هم ــت. البت ــرده اس ــه ک ــن تهی خیری

ــن و  ــت خیری ــه هم ــز ب ــار نی ــتی خوانس ــز بهزیس مرک
ــد. ــاخته ش ــدرم س ــوم پ مرح

این مرکز چه مشخصاتی دارد؟
ــا  ــن ب ــداری معلولی ــز نگه ــه مرک ــوط ب ــالنی مرب س
ظرفیــت ۸0 نفــر اســت و یــک ســالن ورزشــی و اســتخر 
ــر  ــی دیگ ــالن ورزش ــت. س ــر اس ــش از  200 مت ــه بی ک
ــش  ــریال بخ ــم و س ــا فیل ــه ه ــرای بچ ــه در آن ب دارد ک
مــی کننــد، اســم أن مجتمــع توانبخشــی حضــرت بقیــه 
اهلل)عــج( اســت.  در ســال 13۷5 آقــای نمــازی، نــزد حــاج 
آقــا آمــد و گفــت مــی خواهــم خانــه شــخصی پــدرم را بــه 
شــما واگــذار کنــم. هــر کاری کــه صــاح میدانیــد در آن 
ــی  ــت در خوانســار فیزیوتراپ ــا گف ــاج آق ــد ح انجــام بدهی
وجــود نــدارد، بهتــر اســت کــه آن را بــرای همیــن منظــور 

ــم. ــاص بدهی اختص
 بعدهــا چــون بخــش فیزیوتراپــی در بیمارســتان 
اضافــه شــد، گفتنــد کــه ایــن کار تکــراری اســت و بهتــر 
اســت کار دیگــری در آن صــورت بگیــرد. ســاختمان 600 
ــد. در  ــتی ش ــزو بهزیس ــن ج ــر زمی ــزار مت ــا ه ــری، ب مت
حــال حاضــر آن ســاختمان بــه نــام مرکــز نمــازی بــرای 
نگهــداری معلولیــن زیــر ســیزده ســال ایزولــه اختصــاص 
داده شــده اســت کــه االن بیــش از 30  نفــر در آنجــا تحــت 

ــتند. ــت هس مراقب

به نظر حضرتعالی این اقدامات در حیطه وظایف 
علمای دینی جای می گیرد؟

یکـی از وظایـف عالـم دینـی رسـیدگی به حوائـج مردم 
اسـت. امـام صـادق )ع( مـی فرمایـد: »هر کسـی کـه صبح 
کنـد و اهتمامي به امور مسـلمانان نداشـته باشـد، مسـلمان 
نیسـت.« خداونـد حـاج آقـای ابن الرضـا و همچنیـن دیگر 
خیرینـی کـه بـا ایشـان همراهـی کردنـد رحمـت کنـد. از 
مخاطبیـن شـما مـی خواهـم کـه همـه مؤمنیـن و خیریـن 
را دعـا بفرماینـد و بداننـد کـه روحانیـت واقعـی بایـد به امور 

دنیـوی مـردم هـم رسـیدگی کنند.

تجلی تعهد یک عالم در دغدغه دنیا و آخرت مردم 
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