
فصلی برای نیکوکاری

مؤسسات و انجمن های خیریه �
افراد خیر و نیکوکار �
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مقدمه �
نیمه های ش��ب، مردی از قبیله خورش��ید با انبان آذوقه ای به دوش، در 
کوچه های ش��هر، منزل ب��ه منزل، آفتاب را تا پش��ت درب کلبه های محقر 

می کشاند. سپس دق الباب و ... دیگر از مرد ناشناس کوفه خبری نیست! 
و لحظه ای بعد... کودکان یتیم، گرد سفره نان و خرما و تبسم.

به خرابه های ش��هر که می رس��د بیماران رنج��ور و دردمند در آغوش 
عطرآگین��ش می آرامن��د و لحظه ای بع��د تپش دل ها و جاری اش��ک های 

جذامیان، مرد ناشناس کوفه را بدرقه می کنند...!
و اینک این رسم خدای گونه، آیین مردان خداست.

 

خیرین و نیکوکاران، مؤسس��ات و یا اش��خاصی هس��تند که با تأسی از 
موالی متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی )ع( و به دور از هرگونه گرایش های 
سیاس��ی،گروهی و منافع اقتصادی، صرفًا به منظور اهداف انسان دوستانه و 
کمک و همکاری در مس��یرهای مختلف بهبود بیماران و نیز کاهش آسیب 
بیماری، حمایت مالی و معنوی خویش را در طبق اخالص نهاده و تصویری 

زیبا از ایثار و فداکاری را ترسیم می نمایند. 
خوشبختانه تعداد این مؤسسات و افراد در استان به قدری زیاد است که 
درج اسامی تک تک آنها صفحاتی در حد تمام این کتاب را می طلبد، لیکن 
من باب من لم یش�کر المخلوق لم یش�کر الخال�ق تنها به گلچین 

اسامی و خدمات تعدادی از ایشان بسنده می کنیم.
حض��ور خیرین در حوزه س��المت و آموزش پزش��کی دارای برکات و 
ثمرات مبارکی اس��ت که مورد توجه و نگاه ویژه دانش��گاه قرار گرفته است. 
تعداد انجمن های خیریه فعال استان در سال های ابتدائی دولت نهم به چهار 
انجمن هم نمی رسید. حمایت های ویژه مسؤولین دانشگاه در سال های اخیر 
از مجامع خیریه و حضور فعال در همایش ها، جلسات سیاست گذاری و هیأت 

مدیره های آنها موجب گردیده در حال حاضر، انجمن های خیریه : 
1- حمایت از بیماران کلیوی و دیالیزی 
2- مهرانه )حمایت از بیماران سرطانی(

3- حمایت از بیماران روانی )سالمت روان(
 MS -4

5- حمایت از معلولین 
6- حمایت از بیماران دیابتی 

7- مجتمع خیریه پزشکی ولیعصر )عج( 
8- شبکه اهداء و پیوند عضو از بیماران مرگ مغزی

9- حمایت از مسلولین و جذامیان
10- حمایت از بیماران هموفیلی
11- حمایت از بیماران تاالسمی
12- امدادگران عاشورای زنجان

13- مؤسسه خیریه آموزشی، توانبخشی رعد
در کنار مجمع خیرین تأمین س��المت اس��تان زنجان )که با مس��اعی 
شخص ریاست محترم دانشگاه، معاون محترم غذا و داروی دانشگاه و تعداد 
دیگری از مس��ؤولین به ثمر نشسته است( سیاس��ت گذاری و خدمت رسانی 
به بیماران گروه های هدف را برعهده داش��ته باش��ند. مجمع استانی خیرین 
س��المت دارای ش��عبات فعالی در تمامی شهرس��تان های اس��تان است که 
کمک های خیری��ن در نقاط مختلف را هدایت می نمایند. اعطای مجوزهای 
الزم جهت راه اندازی و بهره برداری از مجتمع های آموزشی ودرمانی بیماران 
س��رطانی و کلیوی با امکانات و تجهیزات مدرن از اقدامات اساسی دانشگاه 
در این عرصه اس��ت. ضمنًا شبکه اهدا و پیوند عضو از بیماران مرگ مغزی 

استان از شبکه های پیشتاز در سطح کشور است. 
امید که فرهنگ ایثار و فداکاری و اقدام خیرخواهانه در تمامی حوزه ها 

به ویژه حوزه بهداشت و درمان روزبه روز تعمیم و تعمیق گردد.

برگزاری همایش »شفا خانه عشق« �
در فروردین س��ال 1387 همایشی تحت عنوان »ش��فاخانه عشق« با 
ه��دف آغاز به کار مجمع خیرین س��المت اس��تان زنج��ان، در محل مرکز 
همایش های بین المللی روزبه برگزار ش��د. در این همایش که با حضور بیش 
از 400 نف��ر از خیرین، واقفین، فعاالن اجتماعی اس��تان و صاحبان آثار خیر 
در عرصه س��المت زنجان برگزار شد؛ معاون مجمع خیرین سالمت کشور، 
معاون سیاس��ی امنیتی وقت اس��تاندار زنجان، نماینده ویژه امام جمعه وقت 
زنجان و جمعی از اس��اتید و مدیران دانش��گاه حضور داش��تند. این همایش 
در ی��ک فضای کام��اًل عاطفی و با موفقیت برگ��زار و در انتهای آن تمامی 
حضار، فرم های اعالم آمادگی برای عضویت در مجمع را امضاء و در نهایت 
انتخاب��ات هیأت امناء مجمع انجام پذیرفت. از بخش های ویژه این همایش 
تجلیل از خیرین بزرگ عرصه سالمت استان از بدو تأسیس دانشگاه بود که 
با اس��تقبال گرم حضار روبه رو گردی��د و خانواده های مرحوم حاج احمد 
مهدوی، مرحوم حاج حسن نجفی و جمعی از خیرین عرصه سالمت 

با اهداء لوح سپاسی از سوی رئیس دانشگاه مورد تقدیر قرار گرفتند.
ارکان مجمع خیرین سالمت استان به شرح ذیل می باشد:

y  اولین رئیس هیأت امنا: حجت االسالم والمسلمین واعظی
y  رئیس هیأت أمنا: حجت االسالم والمسلمین خاتمی نماینده ولی

فقیه و امام جمعه زنجان
y  رئیس هیأت مدیره: دکتر حسن صباحی
y مدیرعامل: دکتر محمد باقر آیت اللهی
y  اعض��ای هیأت مدیره: حاج علی ذبیحیان، دکتر فرح جمالی، دکتر

مین��وش مقیمی، دکتر مریم رس��تگار، دکت��ر ناصرالدین کریمی، دکتر 
حسن صباحی

y بازرسین: حاج جمال بریری، دکتر سجاد محمدی فرد
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اه�داف و فعالیت ه�ای مجمع خیرین تأمین س�المت  �
استان 
y تکریم خیرین و حفظ شأن و جایگاه ایشان در نظام سالمت 
y  کم��ک به افزای��ش و توس��عه فرهن��گ نوعدوس��تی و اقدامات

خیرخواهانه
y هدایت و فعال سازی توان های بالقوه در مسیر ارتقای سالمت جامعه
y  توس��عه، تقویت و افزایش تعامالت س��ازنده دانشگاه با خیرین و

مراکز خیریه
y  اطالع رس��انی و ارائه مشاوره به خیرین و جامعه در زمینه نیازهای

عرصه سالمت
y  هماهنگ کردن نیات خیرخواهانه و اقدامات خیرین با سیاست های

نظام سالمت
y  پیگیری رفع خالءهای قانونی و موانع موجود در مسیر فعالیت های

خیریه از طریق رایزنی با مراجع ذیربط استانی و کشوری

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی  �
این انجمن، مؤسس��ه ای غیر انتفاعی، غیر دولتی و غیر سیاسی بوده و 
مستقل از هر گونه وابستگی به احزاب، گروه ها و سازمان های رسمی و غیر 

رسمی می باشد.

انجم��ن خیری��ه حمایت از بیماران کلیوی اس��تان زنجان توس��ط چند 
تن از معتمدین ش��هر: آقایان دکتر جمش��ید وفا، حاج اسماعیل افضلی، حاج 
ابوالحس��ن چتری، حاج مهدی قلعه ای، محمد رضا طهماسبی و مرحوم حاج 
اصغر فرجیان با پشتیبانی مردم از آبان ماه سال 1370 با اخذ مجوز از انجمن 
مرک��زی در چهارچوب اساس��نامه و آئین نامه مدون فعالیت خود را ش��روع 
کرد. این انجمن در حال حاضر دارای 5 شعبه نمایندگی )در شهرستان های 
ابه��ر، خرمدره، خدابنده، طارم و ماهنش��ان( و تعداد اف��زون بر 1200 بیمار 
)دیالیز، پیوند کلیه و مراقبتی( تحت پوش��ش و در قالب 10 کمیته تخصصی 
)برنامه ریزی، پزشکی، پشتیبانی، فنی و مهندسی، فرهنگی، ورزشی، رفاهی، 
بانوان، اداری و اجرائی و شهرس��تان ها( در راس��تای رف��ع نیازهای درمانی 
و معیش��تی بیماران کلی��وی و خانواده آنان به همراه گس��ترش برنامه های 
آموزشی و پیشگیری به حفظ کرامت انسانی با چشم انداز ذکر شده به فعالیت 

خود ادامه می دهد.

چشم اندازهای انجمن  �
آگاه س��ازی عموم��ی از اه��داف، برنامه ها و عملکرد انجمن در س��طح 

منطقه، ملی و فرا ملی
y  تالش در شناس��اندن نیازهای درمانی و اجتماعی بیماران کلیوی

و رفع آن از طریق خیرین
y  بررس��ی وضعیت اقتصادی، اجتماعی، روح��ی و روانی بیماران از

طریق مشاورین ذیصالح
y  ت��الش در جهت توانمندس��ازی و رفع موانع ش��غلی و تحصیلی

بیماران با ایجاد تسهیالت
y  تالش در جهت برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی و کالس های

آموزشی و مهارتی
y  تالش در جهت راه یابی بیماران دیالیزی به پیوند کلیه با پشتیبانی

الزم
y  ،ت��الش ب��رای راه ان��دازی اولی��ن مجتمع تخصصی»آموزش��ی

پیشگیری و تحقیقاتی« در استان
y  کمک به تجهیز و گس��ترش مراکز آموزش��ی و درمانی مرتبط با

بیماری های کلیه
y  توس��عه فرهنگ پیش��گیری بر مبنای برنامه های نوین آموزشی و

اطالع رسانی
y تأسیس و راه اندازی باشگاه فرهنگی پیوند اعضاء در استان
y »راه اندازی بانک اطالعات »بیماران، اعضاء فعال، خیرین
y  توس��عه و تقویت کمیته ها و کارگروه های کارآمد و متخصص در

جهت پیش��برد اهداف، گسترش مش��ارکت های مردمی و ترویج سنت 
حسنه وقف، احسان و نذورات

y  تالش برای همکاری بیش��تر رس��انه های جمعی در جهت  ارتقای
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فرهنگ پیشگیری
y  پیگیری تش��کیل ش��ورای هماهنگی خیرین برای یکسان سازی

کمک ها و فعالیت ها
y  کمک به گس��ترش برنامه های آموزش��ی و پیش��گیری و خدمات

حمایتی انجمن شهرستان ها
y و امور بین الملل و تقویت سایت انجمن IT راه اندازی واحد
y برقراری ارتباط حضوری با صاحبان مشاغل آزاد و نهادهای مرتبط

اهم فعالیت های انجمن کلیوی در راس�تای س�ه رکن  �
اصلی

الف( آموزشی و پیشگیری
ب( دارو و درمان

ج( رفاهی و اجتماعی
1- پیگی��ری و کم��ک به تجهی��ز و راه اندازی مراک��ز دیالیز زنجان و 

شهرستان های تابعه در جهت رفاه حال بیماران 
2- تش��کیل پرونده برای تعداد افزون ب��ر 1100 بیمار )دیالیزی، پیوند 
کلیه، مراقبتی( در س��طح اس��تان با ارائه خدمات درمانی، داروئی، کلینیکی، 

پاراکلینیکی و حمایتی 
3- هماهنگ��ی برای راهیابی و برگش��ت به زندگی تع��داد 580 بیمار 

دیالیزی واجد شرایط پیوند کلیه از سال 1370
4- فعالیت در راس��تای فرهنگ س��ازی خانواده ها ب��رای اهداء عضو از 

بیماران مرگ مغزی و صدور کارت عضویت برای 1500 نفر 
5- اقدام به غربالگری کودکان زیر 12 س��ال و بزرگساالن با همکاری 

گروه نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی و معاونت بهداشتی 
6- برگ��زاری کالس ه��ا و کارگروه ه��ای آموزش��ی برای پزش��کان ، 
پرس��تاران، کاردانان بهداش��تی، دبی��ران علوم تجربی، مربیان بهداش��ت و 
بیماران با همکاری معاونت بهداشتی و آموزش و پرورش و گروه نفرولوژی 

دانشگاه علوم پزشکی 
7- برگزاری مراس��م ها و همایش های علمی و تخصصی س��االنه روز 
جهانی کلیه و س��ایر مناس��بت ها با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، انجمن 

نفرولوژی ایران و آموزش و پرورش استان 
8- حضور در گردهمائی س��االنه انجمن های سراس��ر کشور و دریافت 

لوح تقدیر نمونه کشوری در سال 90 در شهرستان کاشان 
9- تش��کیل جلس��ات هم اندیش��ی با هیأت امناء و اعضاء کمیته های 

ده گانه 
10- همکاری در گس��ترش برنامه های آموزش��ی و پیشگیری و سایر 

خدمات حمایتی بی منت در انجمن شهرستان ها 
11- برنامه ری��زی م��دون با همکاری گ��روه نفرولوژی ب��رای کنترل 

بیماران دیابتی و فشارخون و بیماری های ژنتیکی و سنگ کلیه و غیره 
12- ارتباط بیش��تر با اصحاب رسانه به ویژه مطبوعات و خبرگزاری ها 

برای نهادینه کردن فرهنگ پیشگیری در خانواده ها 
13- انجام مش��اوره حض��وری برای بیم��اران و خانواده آنان توس��ط 
مشاورین ذیصالح )روانشناسی، مددکاری، حقوقی، ورزشی، تغذیه، فرهنگی 

و پزشکی(
14- برگزاری اردوهای تفریحی و س��یاحتی و زیارتی در ادوار مختلف 

برای بیماران کلیوی و خانواده آنان با سرمایه گذاری اختصاصی خیرین 
15- هماهنگی و برنامه ریزی تمرینات ورزشی در رشته های خاص زیر 
نظر مربیان مجرب و اعزام تیم های ورزش��ی به مسابقات ساالنه کشوری و 
خارج از کش��ور با کسب عناوین قهرمانی داخل و خارج از کشور با همکاری 

اداره تربیت بدنی و فدراسیون ورزش های همگانی پیوند اعضاء 
16- تهی��ه و توزی��ع رایگان س��بد کااله��ای پروتئینی و بهداش��تی و 
برگزاری مراسم افطاری در مناسبت های ساالنه برای بیماران و خانواده آنان 

و تهیه لوازم اساسی منزل و جهیزیه بیماران نیازمند 
17- پش��تیبانی تحصیل��ی و کم��ک آموزش��ی فرزن��دان دانش آموز و 

دانشجوی بیماران 
18- پرداخت مس��تمری ماهانه برای تعداد 50 بیمار کلیوی تا س��قف 

شصت هزار تومان 
19-پرداخت وام های ض��روری درمانی به مبلغ 10 تا 20 میلیون ریال 

برای بیماران با همکاری بانک تجارت و صادرات 
20- راه اندازی کارگاه های آموزش خیاطی، گلسازی و تهیه مواد غذائی 
زیر نظر مربی برای بیماران و خانواده آنان به منظور توانمندس��ازی و ایجاد 

فرصت شغلی با پشتیبانی الزم 
21-برنامه ریزی ایجاد فروشگاه و نمایشگاه عرضه محصوالت تولیدی 

بیماران 
22-سرکش��ی دوره ای مدیران به اتفاق اعض��اء انجمن از خانواده های 

شهری و روستائی و عیادت از بیماران بخش های دیالیز 
23- ش��روع عملیات س��اختمانی اولین مجتمع تخصصی )آموزش��ی، 

پیشگیری، مشاوره ای و تحقیقاتی( وابسته به انجمن 
24- اخذ مجوز اولین باش��گاه فرهنگی ورزشی تحت عنوان »شفا« به 

شماره ثبتی 458 برای بیماران پیوند اعضاء 
25- بنیانگذاری ارس��ال تابلوهای جایگزین تاج گل مجالس ترحیم در 

استان در راستای احیاء سنت حسنه احسان 
26- حض��ور فرهنگ��ی و تبلیغاتی انجمن در مناس��بت های مذهبی و 

نمایشگاهی، پیاده روی خانوادگی و سایر مجامع مردمی 
27- تشکیل کانون های دانشجوئی در دانشگاه های زنجان 
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مرک�ز تخصص�ی آموزش�ی، پیش�گیری و تحقیقاتی  �
بیماران کلیوی

ب��ا اعتقاد به اولویت پیش��گیری ب��ر درمان برای حفظ س��المت، این 
گرانبهاترین نعمت الهی و س��رمایه انس��انی، عملیات ساختمانی اولین مرکز 
تخصص��ی )آموزش��ی، پیش��گیری، تحقیقاتی( ب��رای بیماری ه��ای کلیه و 
بیماری ه��ای زمینه ای دیابت و فش��ارخون و امکان ارائه خدمات به س��ایر 
بیماران خاص و مرکز مشاوره سالمندان طی مراسمی در 19اسفند ماه سال 
1391بمناس��بت روزجهانی کلیه با حضور جناب آقای دکتر سروری زنجانی 
ریاس��ت محترم دانشگاه علوم پزش��کی و قائم مقام وزیر در استان و جمعی 
از مس��ئولین و خیرین زنجانی کلنگ زنی شد و پس از طی مقدمات قانونی 
و آماده س��ازی نقشه های اجرائی و اخذ قرار داد با پیمانکار، مراحل عملیاتی 
از اول تیر ماه س��ال 1391 ش��روع گردید که در حال حاضر با پیشرفت 48 
درصدی، کار فیزیکی س��اختمان به پایان بتن ریزی رسیده است. این پروژه 
در زمینی به مساحت 1800متر مربع در 5 طبقه به مساحت 4000 متر مربع 
با برآورد 30میلیارد ریال س��اخته می ش��ود و تاکن��ون 950 میلیون تومان از 
کمکهای خالص مردمی هزینه شده و مبلغ بیست میلیارد ریال نیز مورد نیاز 
می باشد تا ان شاء ا... در تاریخ پیش بینی شده برای 6 ماهه اول سال 1393 

به بهره برداری برسد.

انجمن خیریه حمایت از بیماران تاالسمی �
انجم��ن حمایت از بیماران تاالس��مي زنجان در س��ال 1381 با هدف 

شناسائي و اجراي برنامه هاي حمایتي از بیماران تاالسمي تاسیس گردید.
y  اعضاي مؤس��س: آقایان دکتر صدر الدین کالنتري، دکتر کامبیز

داوري، خلیل علي گو زنجاني، رس��ول بیات، قهرمان ش��جاعي، نصرا... 
غرقي، سعید حسین زاده و خانم ترکان اسالمي

y  اعضاي فعلي هیأت مدیره: عبارتند از آقایان دکتر کالنتري، دکتر
داوري، خلیل علي گو، حمیدرضا ش��اهین فر و خانم ها شفیقه یوسفي و 

معصومه حیدري
y اولین رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل: دکتر صدرالدین کالنتری
y اولین بازرسین: مریم گوزلیان، سهیال خطیبیان
فعالیت های انجمن  �
z اقدامات درماني

y  تهیه پرونده پزش��کي جهت کلیه بیم��اران و اعضاي خانواده آنها
توس��ط فوق تخصص محترم خون اطفال، دکتر داوري، که از اعضاي 

انجمن مي باشند.
y  ارائه مش��اوره هاي درماني و پزش��کي توسط آقاي دکتر داوري به

بیماران و خانواده هاي آنها
y  تش��ویق بیم��اران و خانواده آنها براي انجام پیوند مغز اس��تخوان

که تا کنون 6 نفر از بیماران موفق به پیوند مغز اس�تخوان 
شده اند.

z کمک هاي مالي
y  با توجه به بضاع��ت مالي انجمن، کمک هاي مالي در بخش هاي

مختلف به بیماران وخانواده هاي آنها صورت مي گیرد
y  پرداخت تمامي یا بخش��ي از هزینه هاي بیماران بستري در مراکز

درماني
y  و ...( در MRI،پرداخ��ت هزینه هاي درماني س��رپائي )آزمای��ش

بخش غیر دولتي، پرداخت هزینه آزمایش هاي پیوند مغز استخوان
y تهیه نوشت افزار در ابتداي سال تحصیلی
y پرداخت هدیه سال نو به کلیه بیماران
y پرداخت کمک هزینه پیوند مغز استخوان
z سایر اقدامات 

y  نامه نگاري با ادارات مختلف از جمله استانداري و بیمه در خصوص
رفع مشکالت بیماران

y  شرکت در نمایش��گاه ها وگرد همائي ها در کنار سایر انجمن هاي
خیریه
y شناسایی بیماران تاالسمی
y ارائه خدمات حمایتی
y ارائه خدمات مشاوره ای
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z  انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتالبه
سرطان )مهرانه( استان زنجان

y 270 تاریخ تأسیس: انجمن 1385/9/21 به شماره ثبت
y بنیانگذاران این انجمن: دکتر مینوش مقیمی، مهندس اصغر وثوق
y  .رئیس هیأت امنای انجمن: پروفسور ثبوتی می باشند
y اولین رئیس هیأت مدیره انجمن مهرانه: حاج علیرضا ناصری
y  اولین مدیر عامل: حاج یوسف مرادلو
y  اولین اعضای هی��أت مدیره انجمن: ح��اج علیرضا ناصری، حاج

یوس��ف مرادلو، خان��م دکترجمالی، خان��م دکتر مقیم��ی، حاج محمد 
حدیدیان، دکتر محمد جواد میانداری 

y اولین بازرسین: آقای محمد صالح آقائی، خانم شهالطاهری
y  عناوین کمیته های فعال انجمن: کمیته مالی،کمیته فرهنگی،کمیته

بیماران،کمیته بانوان،کمیته ورزشی،کمیته فنی و مهندسی می باشد.
z  اهداف انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان

کمک به بیماران مبتال به س��رطان اس��تان زنجان و بطور کلی حمایت 
داروئی و پاراکلینیکی و درمانی بیماران تحت پوشش 

اهم عناوین فعالیت های برجسته این انجمن
y  تش��کیل پرونده برای 2530 نفر تا به امروز که مورد حمایت مالی

و رفاهی انجمن قرار گرفته اند.
y  راه اندازی بخش شیمی درمانی در بیمارستان ولیعصر با هزینه ای

بالغ بر 4 میلیارد ریال
y راه اندازی کمیته های اجرائی انجمن
y  حضور در نمایشگاه های استانی در راستای اطالع رسانی و معرفی

عملکرد و اهداف مهرانه 
y  راه اندازی شعبه انجمن مهرانه در شهر دندی
y )تجهیز بخش بیماران مبتال به سرطان بیمارستان ولیعصر )عج
y طراحی پایگاه اطالع رسانی اینترنتی انجمن
y  ص��دور دفترچه خدم��ات درمانی برای بیمارانی ک��ه فاقد دفترچه

بیمه هستند.
y راه اندازی کمیته تهران
y برگزاری کنگره سراسری سرطان
y شروع به ساخت ساختمان پلی کلینیک تخصصی

ایجاد کلینیک تخصصی س��رطان و مرکز رادیوتراپی مهرانه که یکی از 
مهمترین و کم نظیرترین اقدامات مهرانه اس��ت. این مرکز در س��ه طبقه با 
هزینه ای بالغ بر 320 میلیارد ریال و در زمینی به مساحت 18800 متر مربع 
و با زیربنای 14000 متر مربع با س��رعت چشم گیری به همت متولیان امر 
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و خیرین عزیز ش��روع شد و در این مدت 9 ماه، پیشرفت اسکلت پروژه 65 
درصد بوده و پیشرفت فیزیکی 30 درصد می باشد. راه اندازی این مرکز سدی 

در برابر سرطان خواهد بود.

انجمن خیریه حمایت از سالمت روان استان )بهروان( �
انجم��ن خیریه حمای��ت از بیماران اعص��اب و روان اس��تان در تاریخ 

89/3/30 تأسیس شد.
y  ،اعضای هیأت مؤسسین این انجمن: نبی ا... رمضانی ، اصغر وثوق

جواد گرانمایه، کریم لیال پرس��ت، دکتر سعید ممتازی، دکتر ابوالفضل 
قریشی، عباس پناهی و آذرمیدخت طاهری می باشند.

y  اولین رئیس هیأت امناء: ولی ا...بیات
y اولین رئیس هیأت مدیره: نبی ا... رمضانی
y اولین مدیر عامل: کریم لیال پرست
y  اعض��ای هی��أت مدیره این انجمن: محمد حس��ین ش��فائی، نادر

رس��تمخانی، کریم لیال پرس��ت، دکتر س��عید ممتازی، دکتر ابوالفضل 
قریشی، عبدالحسین برکابی، فرزانه اربابی، آذرمیدخت طاهری

y  بازرسین انجمن سالمت روان: جمال سقطچی، ناصر خالقی، اکبر
اصلی ابری می باشند.

z  کمیته های فعال این انجمن
کمیت��ه پش��تیبانی،کمیته فرهنگی،کمیته بانوان،کمیت��ه امداد و رفاه و 

کمیته پزشکی
z  اهداف انجمن بهروان

y  ارائه خدمات آموزشی به عموم و بیماران روانپزشکی و خانواده های
آنها
y توانمندسازی فردی، اجتماعی و شغلی بیماران
y انتشار نشریه و کتب اختصاصی انجمن
y  عقد قرارداد با کلیه ی بیمه ها در راس��تای ارائه خدمات مورد نیاز 

بیماران
y  توس��عه و تجهیز خدمات پزشکی و تأس��یس مراکز ارائه خدمات

بهداش��تی درمانی و توانبخش��ی مورد نیاز بیماران روانپزشکی و ایجاد 
کلینیک تخصصی

y ارائه خدمات سالمت جسمانی به افراد دچار اختالالت روانپزشکی
y  انع��کاس نیازهای بیماران به مس��ؤولین و مجامع مربوط و جلب

همکاری افراد خیر
y  جلب همکاری سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، داخلی و

بین المللی که به نحوی با اهداف انجمن در ارتباط باشند.

z  عناوین و فعالیت های برجسته خیریه
y  بس��تری نمودن 3 بیم��ار مزمن روانپزش��کی در مجتمع باران به

صورت شبانه روزی با پرداخت هزینه دارو و غذا
y  ایج��اد کالس های ش��عر و تدریس هفتگی بیماران روانپزش��کی

توسط همکاران انجمن در آسایشگاه برادران و منزل
y  تهیه هدایای مورد عالقه بعضی از بیماران روانپزشکی بستری در

آسایشگاه )ساعت، انگشتر، گردن بند و...(
y احداث یک اتاق برای بیماران نیازمند
y  تهیه پاره ای از وسایل شخصی بیماران بستری در بخش اعصاب

و روان بیمارستان
y پرداخت بخشی از هزینه های داروئی بیمارستانی بیماران

 اهم فعالیت های فرهنگی
y  ش��رکت در نمایش��گاه های خیریه پارک بانوان،فرهنگسرای امام 

خمینی )ره( و نمایشگاه کاسپین زنجان

انجمن مبتالیان به دیابت استان  �
انجمن دیابت استان زنجان در تاریخ 1380/2/27 تحت عنوان موسسه 
انجمن حمایت از بیماران دیابتی اس��تان زنجان به ش��ماره ثبت 97 در اداره 

ثبت اسناد به ثبت رسید.
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z اعضای هیأت مدیره
رئیس هیات مدیره: دکتر مجید ولی زاده   •

عضو هیات مدیره و مدیرعامل: سید حسین حسینی  •
y  اعضای هیأت مدیره انجمن: دکتر حسین چیتی، علی یگانه، رضا

جوادیان، مجید نجفی، فیروز شقاقی 
y بازرسین: حسن میرابیون، شقایق سلیمانی
y  کمیته ه��ای فعال در انجمن: کمیته پش��تیبانی و تدارکات، کمیته

فرهنگی و روابط عمومی و کمیته آموزش 

z اهداف انجمن
y  شناس��اندن ویژگی ه��ای بیماری دیاب��ت با اس��تفاده از امکانات

رسانه های ارتباط جمعی
y  برگزاری س��مینارها و کارگاه های آموزش��ی و آموزش مبتالیان و

اعضای خانواده آن ها با تشکیل جلسات آموزشی
y تالش برای ارتقای امکانات درمانی و پیشگیری
y تدوین و انتشار نشریات، کتب و سایر منابع آموزشی
y  هماهنگی با سازمان های بیمه گر جهت ارائه تسهیالت ویژه برای

مبتالیان تحت پوشش انجمن
y جلب همکاری مؤثر و مستمر نهادهای دولتی و غیردولتی
y جلب همکاری مؤسسات پژوهشی

z  فعالیت های برجسته انجمن
y  تهیه عناوین آموزش��ی از طرف کمیته آموزش و تقسیم کار برای 

تهیه موارد آموزشی در مورد سرفصل های مشخص شده 
y  هماهنگ��ی ب��ا رس��انه ها جه��ت درج مطالب علمی وپزش��کی و

فراخوان انجمن 
y تبلیغ انجمن در مناسبت ها و اعیاد
y  تهیه بروشورهای جدید انجمن جهت ارائه به کالس های آموزشی

و ارسال به محل هایی که برنامه آموزشی انجمن ارائه می گردد.
y فعال نمودن وب سایت انجمن
y  برگزاری کالس های ورزش��ی بیماران تیپ 1 و شرکت اعضاء در

مسابقات کشوری و کسب رتبه
y  برگزاری اردوهای سیاحتی و تفریحی جهت تقویت روحیه اعضا و

آشنایی بیماران با هم و ارائه آموزش های الزم
y  ،اطالع رسانی در مورد دیابت از طریق رسانه ها، آموزش وپرورش

نماز جمعه، مساجد و محیط های اداری و کارگری
y  شناساندن ویژگی بیماری دیابت با استفاده از امکانات رسانه های

ارتباط جمعی و مشارکت جامعه
y فراهم نمودن زمینه برگزاری همایش و کنفرانس ها
y اعزام 540 نفر از بیماران مبتال به دیابت به اردوهای تفریحی
y برگزاری جشن دیابت به مناسبت روز جهانی دیابت
y  برگ��زاری س��مینار دو روزه با همکاری انجمن گابریک )دوس��ت

من انسولین(

 جامعه معلولین استان زنجان �
تأسیس در س��ال 1388 و هیأت مؤسس��ین: خانم دکتر حیدری، خانم 
حسنی، خانم زینب قهرمانی، خانم لیال نیازی، آقای مهدی قنبری موحدی، 

آقای مرادی، آقای علیرضا احمدی، آقای نادر ایمانی 
y  اولین رئیس هیأت مدیره: خانم دکتر نرگس حیدری
y  اولین اعض��ای هیأت مدی��ره: خانم دکتر حیدری، خانم س��هیال

حس��نی، آقای مهدی قنبری موحدی، آق��ای حمید رضا حیدری، خانم 
فرزانه شربتی

y  عناوین کمیته های فعال: کمیته عضوگیری،کمیته اجرائی،کمیته 
فرهنگ، کمیته بانوان، روابط عمومی 

z اهداف جامعه معلولین استان
y شناساندن توانائی معلولین
y فرهنگ سازی در خصوص حقوق معلولین در جامعه
y  س��عی در ایجاد زمینه های مناسب جهت حضور فعال معلولین در

اجتماع
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y  دفاع از حقوق معلولین و ارائه طرح به مقامات و مسؤولین در مورد
رفع نارسائی قوانین مربوط به معلولین

y ارائه طرح در خصوص مناسب سازی اماکن و رفع موانع معماری
y  کوش��ش در جهت بهره گیری از تجارب و پیش��رفت های مهم و

مرتبط با مسایل درمانی
y تهیه وسایل کمک حرکتی و... جهت معلولین
y برگزاری اردوهای تفریحی و مذهبی
y تالش در جهت رفع موانع آموزشی معلولین
y  کوش��ش در جهت جلب همکاری اش��خاص حقیقی و حقوقی به

منظور دستیابی به اهداف جامعه معلولین
y تالش در جهت اشتغال زایی معلولین
y  ارائ��ه طرح های آموزش��ی به مس��ؤولین در جهت پیش��گیری از

معلولیت
y تالش در جهت ارتقای مسایل درمانی
y  توانبخشی و بیمه معلولین

z فعالیت های برجسته جامعه معلولین استان
y فرهنگ سازی در مورد معلولیت و توانمندی های معلولین
y پیگیری مسایل حقوقی معلولین
y برگزاری کالس های آموزش زبان
y برگزاری کالس های رفع اشکال درسی و دانشگاهی
y برگزاری اردوهای تفریحی و زیارتی
y جلب حمایت های مردمی
y  دیدار با مسؤولین و انعکاس مشکالت و مسایل مرتبط با معلولین
y مشاوره روانپزشکی و روانشناسی رایگان برای اعضا
y ویزیت رایگان اعضا و خانواده های آنها یک روز در هفته
y ارائه خدمات دورکاری به مدد جویان جامعه معلولین
y برگزاری نمایشگاه ها
y بر گزاری جلسات هیأت مدیره و بازرسین طبق اساسنامه
y توزیع آرم خودروی ویژه معلولین

y تشکیل گروه تئاتر
y  انع��کاس اخب��ار و فعالیت های جامعه معلولی��ن در وبالگ جامعه

معلولین 

جمعیت خیریه حمایت از بیماران ام اس �
این جمعیت در مورخه1388/7/6تأسیس گردید. 

y  ،هیأت مؤسس��ین: دکت��ر گلی پور، دکتر دهنائ��ی، مهندس وثوق
جواد گرانمایه، اس��ماعیل رحمانی، مختار محرمی، رقیه نصرتی، رباب 

عندلیبی 
y  اولین رئیس هیأت امناء: دکتر علی هشترودی
y  اولین رئیس هیأت مدیره: احمد شکوریان
y  اولین مدیر عامل: اسماعیل رحمانی
y  ،اولی��ن اعض��ای هی��أت مدی��ره: ش��کوریان، جاوی��دان، وثوق

اس��کندریون، عندلیبی، دکتر طاهری، دکتر دهنائ��ی، دکتر قلی پور و 
داود وفا
y  اولین بازرسین: اکبر اردکانی، رقیه نصرتی
y  کمیته ه��ای فعال: کمیته پزش��کی، فرهنگی، امداد و رفاه، مالی و

جذب کمک های مردمی، بانوان، برنامه ریزی، عمران و روابط عمومی 

z  اهداف جمعیت خیریه حمایت از بیماران ام اس زنجان
y توسعه و تجهیز خدمات پزشکی مورد نیاز بیماران
y  حمای��ت عاطفی و روان��ی از بیماران و خانواده ه��ای آنها در ابعاد

معنوی و مادی
y )جذب کمک های مردمی )خیرین و سایر تشکل های مردم نهاد
y  ایجاد کلینیک تخصصی ام اس
y انعکاس نیازهای بیماران استان به مسؤولین و مجامع مربوطه
y  اطالع رسانی و آموزش بیماران و خانواده آنها

z  اهم فعالیت های برجسته این جمعیت
y برگزاری سمینار علمی برای بیماران و خانواده آنان



396

y  برگزاری نشس��ت های صمیمی با بیماران ب��ه منظور بهبود وضع
روانی آنان

y  ایجاد فروشگاه عرضه مواد غذایی بصورت کانکس به نفع بیماران
در منطقه گاوازنگ 

y  ایجاد کارگاه تهیه مواد غذایی مورد مصرف فروشگاه توسط گروه
خیرین )سی بانو(

y برگزاری اردوهای تفریحی برای بیماران در چند مورد
y  برگزاری جش��ن بهاره برای بیماران توس��ط گروه جوانان کمیته

بانوان
y  کلن��گ زنی مجتمع پزش��کی رفاهی قمر بنی هاش��م در منطقه

گاوازنگ در زمینی بمساحت 5000متر مربع
y  هماهنگ��ی در دع��وت از خان��م نفتچ��ی پزش��ک متخص��ص

کایروپراکتیک از سوئد برای درمان بیماران تحت پوشش
y  ،تش��کیل کالس های آموزش��ی زبان، آب درمانی، ی��وگا، هنری

خطاطی و گلدوزی برای بیماران 
y برگزاری ویژه مراسم روز جهانی ام اس

مجتمع آموزشی و توان بخشی  �
رعد زنجان

مجتمع خیریه رعد زنجان در سال 1382 با هدف ارائه خدمات آموزشی 
و توانبخشی با رس��الت بارور کردن استعدادها و توانایی های بالقوه معلوالن 
جس��می و حرکتی جهت اتکای به خویش و حضور موثر در جامعه با تبعیت 
از موسس��ه خیریه رعد تهران تأسیس شد و با رشد چشمگیری که در سایه 
حمایت های نیکوکاران ارجمند و همکاران این مجتمع داشت در مدتی کوتاه 

به صورت مستقل در استان زنجان به ثبت رسید. 

y ...هیأت مؤسسین این انجمن: انصاری، حاج مهدی ذبیحیان، نبی ا
کالنتری 

y اولین رئیس هیأت امناء: سلطان زاده 
y اولین رئیس هیأت مدیره: نبی ا...کالنتری 

y  اولین مدیر عامل: مهندس محمود عامری
y  اعض��ای هیأت مدیره: مهدی ذبیحیان، نب��ی ا... کالنتری، جالل

بهاریان، رباب توتونچی و خانم قالیچی 
y اولین بازرس انجمن: تقی مقدم
y  کمیته های فعال: فرهنگی و روابط عمومی، آموزش، مالی، جوانان

و دانشجویان، فنی و مهندسی، بانوان و کمیته امداد و رفاه پزشکی

z اهداف مجتمع
y  ایجاد تس��هیالت و امکانات الزم به منظور توانمندس��ازی هرچه 

بیشتر توانیابان، مددجویان و جانبازان اعم از معلوالن جسمی و حرکتی، 
ناشنوایان و ... با همکاری سازمان بهزیستی

y  ،ایجاد تس��هیالت و امکانات الزم به منظور توانمندس��ازی ایتام 
زنان و کودکان بدسرپرس��ت و بی سرپرست و ... در جهت خودکفایی با 

ارائه خدمات متناسب، با همکاری خیرین و سازمان بهزیستی
y  آموزش توانیابان و مددجویان بر اس��اس مجوز س��ازمان آموزش

فنی و حرفه ای در رش��ته های مختلف برای کسب مهارت های الزم تا 
دریافت مدارک فنی و حرفه ای توسط سازمان مربوطه

y  ت��الش در راس��تای کارآفرینی و اش��تغال زایی ب��رای توانیابان و
مددجویان و افراد تحت پوشش

y  تالش در راس��تای تشکیل خانواده برای توانیابان و مددجویان و 
افراد تحت پوشش

y  ،ارائ��ه خدمات مش��اوره ای در زمینه بهداش��ت روان��ی، تحصیلی
اشتغال، خانواده، ازدواج و ...

y  همکاری و تعامل با مؤسسات دولتی و غیر دولتی مرتبط با اهداف
مجتمع
y  حمایت از توانیابان و مددجویان و افراد تحت پوش��ش در راستای

ارتقای تحصیلی
z اهم فعالیت های برجسته خیریه

y برگزاری کالس های آموزشی
y ارائه خدمات فیزیوتراپی و کاردرمانی
y رساندن کمک های مردمی به افراد معلول نیازمند
y کارآفرینی برای معلولین مؤسسه
y ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری
y ایجاد تسهیالت برای معلولین و ارتباط بیشتر با آنها
y حضور فعال در نمایشگاه حوزه سالمت استان
y  حضور فعال توانیابان ورزش��کار موسس��ه در مس��ابقات داخلی و

خارجی با کسب مقام های کشوری و جهانی
y  پیگیری و جلب مشارکت خیرین در ساخت بنای مجتمع آموزشی

نیکوکاری در شهرک امیرکبیر
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مؤسسه خیریه امدادگران عاشورای زنجان،  �
متوسلین به حضرت فاطمه زهرا )س(

این مؤسس��ه، س��ازمانی غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی بوده و 
ب��ه منظور تحقق عدالت اجتماعی و گس��ترش فرهنگ انف��اق در جامعه و 
توجه به کرامت های انس��انی جامعه و در جه��ت کمک به بیماران خاص و 
صعب العالج و بیماران نیازمند و بی بضاعت و معسرین درمانی جامعه فعالیت 
می کن��د. خیرین این مؤسس��ه تعدادی از معتمدین ش��هر، رؤس��ای محترم 
 اتحادیه های اصناف و بازاریان و هیأت امنای محترم حس��ینیه ها و مساجد و 
اقشار مختلف مردم استان از جمله پزشکان و پیراپزشکان، متخصصین امور 
آموزش��ی، تربیتی، توانبخشی، مدیران ارشد س��ازمان ها و نهادهای مختلف 
مردمی و دولتی می باش��ند که تحت سرپرس��تی نماین��ده محترم ولی فقیه 
و امام جمعه محبوب اس��تان حضرت آیت ا... خاتمی گ��رد هم آمده اند. این 

مؤسسه در تاریخ 1391/12/14 تأسیس گردید. 

y  اولین مؤسسین: سردار فتحیان، دکتر مشعلچی فیروزآبادی، دکتر
رحیم سروری زنجانی، سردار کرمی، دکتر محرمی، نظری و حبیب نژاد

y اولین رئیس هیأت أمنا: حضرت آیت ا... خاتمی
y اولین نائب رئیس هیأت أمنا: دکتر محمد رئوفی نژاد
y اولین رئیس هیأت مدیره: دکتر رحیم سروری زنجانی
y اولین مدیرعامل: دکتر محمد محرمی
y  اولین اعضای هی��أت مدیره: دکتر رحیم س��روری زنجانی، دکتر

کریم س��عادتی، دکتر محرمی، جواد اجاقل��و، محمد غفاری، دکتر اکبر 
نظری، اسماعیل رحمانی، مهندس میانجی و دکتر ارجمندفر

y اولین بازرسین: دکتر فریدون طاهری و حاج جواد غم پرور
y کمیته های فعال:روابط عمومی و فرهنگی، مددکاری و اجرایی

z مهمترین فعالیت ها
y  برگزاری سه همایش با حضور خیرین و مسؤولین و معتمدین
y  ویزیت رایگان در مناسبت های ویژه

y تعامل با مراکز درمانی دولتی و خصوصی
y  صدور قبوض و ایجاد صندوق های جذب کمک های مردمی
y تشکیل هفت جلسه هیأت مدیره تا کنون
y اطالع رسانی در رابطه با اهداف و برنامه های موسسه
y تجهیز و راه اندازی دفتر موقت مؤسسه
y  تهیه زمین در منطقه

z  خدمات این مؤسسه
y شامل اعطای کمک هزینه بستری و اعمال جراحی
y  ارائ��ه خدمات کلینیک��ی )ویزیت تخصصی و ف��وق تخصصی( و

پاراکلینیکی )تصویربرداری های عمومی، تخصصی، آزمایشگاهی و...(
y  پرداخ��ت کمک هزینه های داروئی و تجهیزات پزش��کی در طول

دوره درمان مدد جویان 

z  اهداف این موسسه
y  تالش در راستای توصیه ائمه معصومین )ع( و پیشوایان دینی در

جهت رسیدگی به حال محرومان و مستضعفین جامعه
y  ت��الش در راس��تای تحقق عدال��ت اجتماعی و رف��ع محرومیت

نیازمندان از خدمات درمانی
y  توجه به کرامات انسانی جامعه و گسترش فرهنگ انفاق و زدودن

فقر و بیماری از چهره جامعه
y  ترغیب جامعه و مراکز بهداش��تی و درمانی ب��ه امر نیکوکاری در

راستای وظایف اسالمی و انسانی
y  ،فراهم نمودن زمینه های مناس��ب به منظور ارائه خدمات امدادی

بهداش��تی، درمان��ی، آموزش��ی، مش��اوره ای و توانبخش��ی مطلوب له 
محرومین با بهره گیری از استعدادهای موجود در جامعه

y  س��اماندهی فعالیت های پراکن��ده خیرخواهانه در س��طح جامعه و
تشویق خیرین به ادامه مشارکت های مردمی در راستای خدمات حمایتی 
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انجمن خیریه حمایت از مس�لولین و جذامیان استان  �
زنجان 

تاریخ تأس��یس این مؤسسه 1359و هیأت مؤسسین: دکتر جمشید وفا، 
دکتر صادقی پور، س��ید حمید س��یدین اردبیلی، مهدی قلعه ای، ابوالحسن 
چتری، آذر طاهری و خانم نیکنام و اولین رئیس هیأت امنا: دکتر جمشید وفا 
و اولین رئیس هیأت مدیره و اولین مدیر عامل: س��ید حمید سیدین و اولین 
اعضای هیأت مدیره: دکتر جمش��ید وفا، سید حمید سیدین اردبیلی، مهدی 

قلعه ای، ابو الحسن چتری، آذر طاهری و خانم نیکنام
 از اه��داف این انجمن می توان : تامین م��واد غذایی پروتئینی بیماران 
با نظر پزش��ک درمانگاه ریوی، تامین نیازهای مادی بیماران در صورت نیاز 
خانواده ها، تامین نیاز های بهداشتی بیماران و خانواده، تامین نیازهای متفرقه 
مانن��د جهیزیه فرزندان، تامی��ن نیازهای تحصیلی از جمله ل��وازم التحریر، 
احداث حمام برای بیماران جذام��ی نیازمند، تامین نیازهای مقطعی بیماران 
جذامی و مسلول، انعکاس نیازهای بیماران برای مسؤولین مربوطه می باشد.

از فعالیت ه��ای برجس��ته این انجمن می توان: اح��داث حمام در منازل 
بیم��اران جذامی، تأمی��ن نیازه��ای ازدواج فرزندان بیماران، آگاه س��ازی و 
بیماریاب��ی، بررس��ی وضعیت اقتص��ادی و اجتماع��ی بیم��اران، تالش در 
توانمندسازی و رفع موانع شغلی و تحصیلی بیماران، تامین نیازهای بیماران 

تحت پوشش از طریق مشارکت های مردمی را نام برد. 

کانون هموفیلی ایران )شعبه زنجان( �
تاریخ تأس��یس این انجمن س��ال 1375و اولین رئی��س هیأت مدیره: 
عل��ی اکبر زن��وززاده، اولین رئیس هیأت مدیره: احم��د نصیری، اولین مدیر 
عامل: فرزانه عس��گری و اولین اعض��ای هیأت مدیره: احمد نصیری، بیوک 
عارف پور، محمد باقر امیدی، فرزانه عس��گری و بازرسین: کیانوش کفشچی 
و کمیته ه��ای فعال در این انجمن: کمیت��ه دارو و درمان، کمیته مددکاری، 

کمیته ورزشی
اه��داف کان��ون: در جمع آوری اطالع��ات و آمار بیم��اران هموفیلی از 
ویژگی های فردی و وضعیت درمانی و پزش��کی، شناسایی نیازهای مختلف 
درمانی و اجتماعی بیماران، آموزش و اطالع رس��انی در سطح استان، فراهم 
کردن ش��رایط بهره گیری بهین��ه از اعتبارات موج��ود و امکانات مراقبتی و 
درمان بیماران در س��طح جامعه و جلب توج��ه مراکز دولتی و خصوصی به 
مس��ایل خاص درمانی و اجتماعی بیماران و نیز از فعالیت های برجسته 
این انجمن میتوان به :برنامه اطالع رسانی در مورد زنان و دختران هموفیلی 
و آگاه��ی دادن ب��ه جامعه در مورد بیماری هموفیلی با مش��اوره، برش��ور و 
کتاب »هموفیلی چیست؟« جذب کمکهای مادی و معنوی مردمی، حمایت 
در زمینه دارو درمان و اش��تغال، تش��کیل ش��رکت تعاونیهای��ی که می تواند 

درآمدزایی و اشتغال این عزیزان را فراهم نماید.
 

مؤسسه خیریه مجتمع پزشکی ولیعصر )عج(زنجان �
 ای��ن موسس��ه در مورخ��ه 1363/8/5و ب��ا اعضای هیات مؤسس��ین: 
حضرت حجه االس��الم و المسلمین بیوک خاتمی، حاج معزالدین انوار، احمد 
شیش��ه چی، ولی علیزاده، مهدی قلعه ای، مرحوم جالل محرمی، دکتر حسن 
صباحی، حاج علی اکبر مقیمی، کریم نهاوندی، حاج علی ذبیحیان، حس��ن 
رهنما، موس��ی براتی، حاج بوالحس��ن چتری، محمود خالقیان، س��ید حمید 
س��یدین اردبیل��ی، حاج احمد نمیم��ی، حاج جالل محمدیان، دکتر حس��ین 
بابای��ی، حاج رضا روغنی زنجانی، جم��ال بریری، فخرالدین زهروی، محمد 

حدیدیان، وجیه ا... رستگار 
y اولین رئیس هیات مدیره: حاج جالل محرمی
y اولین مدیر عامل: حاج علی ذبیحیان
y  اولی��ن اعضای هیات مدی��ره: حاج جالل محرمی، حاج حس��ن 

رهنم��ا، علی اکبر مقیمی، دکتر حس��ن صباحی، فخ��ر الدین زهروی، 
حاج علی ذبیحیان 

y  اولی��ن بازرس��ین: محمود زاهدی، حاج محم��د حدیدیان، عباس 
ابراهیم خانی 

y  کمیته های فعال در این مجتمع: کمک درمان و بهداشت و ایجاد
فضای آموزشی و خدمات رفاهی 

از اه��داف این مجتم��ع خیریه می توان: احداث بیمارس��تان و درمانگاه 
و دای��ر نم��ودن بخش های مختلف پزش��کی، دندان پزش��کی، رادیولوژی، 
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آزمایشگاه، داروخانه و کمک های اورژانسی در حوادث غیر مترقبه را نام برد.
از فعالیت ه��ای برجس��ته این مجتم��ع نیز احداث بیمارس��تان ولیعصر 
)ع��ج(، احداث درمانگاه های جدید بیمارس��تان ولیعصر )عج(، احداث پاویون 
پزشکان، احداث س��اختمان مرکز تحقیقات متابولیک، بازسازی بخش های 
بیمارس��تان ولیعصر )عج(، بازس��ازی اورژانس بیمارس��تان، بازسازی بخش 
دیالیز بیمارس��تان، بازس��ازی و آماده س��ازی س��اختمان اداری، رادیولوژی، 
سی تی اس��کن و پرتو درمانی بیمارستان و احداث س��اختمان جدید سانترال 

اکسیژن 
یادکردی از خیرین و نیکوکاران �

گرچه با تبعیت از آموزه های دین مبین اس��الم به ویژه فرهنگ متأسی 
از امیرالمؤمنی��ن حضرت علی )ع( تعداد خیرین و نیکوکاران اس��تان زنجان 
از ش��مارش این کتاب خارج است، لیکن به پاس خدمات و ایثار تمامی این 
عزیزان، از تعدادی از ایش��ان تنها ی��ادی به میان می آوریم. )هر چند تمامی 

این عزیزان نیاز و درخواستی در جهت بردن اسامی شان ندارند.(
1- مرحوم حاج احمد مهدوی 

اهدای زمین و بانی ساختمان دانشکده پزشکی �
بانی اورژانس مرکز آموزشی، درمانی شهید دکتر بهشتی �
بانی مرکز بهداشتی درمانی شماره 9 شهری  �
و چندین مورد اقدام خیرخواهانه دیگر �

2- مرحوم حاج حسن نجفی
اهدای زمین و بانی ساختمان بخش سوختگی  �
اه��دای زمین و بانی مرکز بیماری های متابولیک واقع در مرکز  �

آموزشی درمانی ولیعصر )عج(
3- مرحوم حاج شفیع ابریشمی

اهدای زمین و بانی س��اختمان مرکز آموزش��ی درمانی شفیعیه  �
زنجان

4- مرحوم حاج احمد زرگری
بانی س��اختمان بخش جراح��ی زنان مرکز آموزش��ی درمانی  �

شفیعیه زنجان
5- مرحوم حاج رستم علی دلشاد

اهدای زمین و بانی مرکز بهداشتی درمانی شماره 6 شهری �
مرکز آموزش پزشکی جامعه نگر زنجان �

6- مرحوم حاج رجبعلی مقدم
کمک 1/5 میلیارد تومانی به تکمیل س��اختمان مرکز آموزشی،  �

تحقیقاتی سرطان زنجان
تجهیز و راه اندازی دانشکده داروسازی �

7- مرحوم حاج آقا عربی زنجانی
اهدای ساختمان مرکز کنترل دیابت �

8- خانواده مرحوم سوسن علیمرادیان

اهدای زمین و بانی مرکز بهداش��تی درمانی ش��هری سوس��ن  �
علیمرادیان زنجان 

9- مرحوم قدیرعلی کتابیان
اهدای 4 هکتار زمین بیمارستان 220 تختخوابی ابهر  �
اهدای زمین دانشکده پرستاری ابهر  �

10- خانم مه پاره حسینی
احداث س��اختمان جدید اورژانس بیمارستان امیرالمؤمنین )ع(  �

خدابنده
11- آقای اکبر محمدی

اهدای زمین مرکز بهداشتی درمانی آببر شهرستان طارم  �
اه��دای س��اختمان مرک��ز بهداش��تی درمانی روس��تایی حلب  �

شهرستان ایجرود
12- آقای محمد قدیمی 

اهداء زمین مرکز بهداشتی درمانی روستایی قره گل �

این اس�امی، تنها مجملی ب�ود از حدیث مفّص�ل ایثار و از 
خودگذش�تگی که فقط و فقط در پیشگاه حضرت حق به ارج و 

قرب واقعی خواهد انجامید. 
برخود الزم می دانیم از تمامی خیرین و نیکوکاران اس�تان 
زنج�ان تقدی�ر و تجلیل نم�وده و از درگاه حض�رت حق برای 

تمامی این عزیزان مقام قرب الهی خواستار شویم. 
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