
گزارشى از ساخت و راه اندازى خيريه «اميد» توسط خيرين اروميه
كوى نوميدى مرو اّميدهاستكوى نوميدى مرو اّميدهاست*
«خيريه اميد» خانه اميد خيلى ها شده  است؛ خيلى از آنهايى كه بايد شيمى درمانى و راديوتراپى كنند، خيلى از آنهايى كه بايد 
روزها و ماه ها در شهرهاى ديگر مى ماندند تا هم هزينه هاى سرسام آور درمان را بدهند و هم به دنبال جايى براى ماندن باشند 
كه خود اين هم هزينه هايى دارد. بماند كه در كنار همه اين هزينه ها، دورى از خانواده، آن هم در دوران سخت بيمارى، 
سختى ها را دو چندان مى كند. سال1369 بود كه خيريه حمايت از بيماران مبتال به سرطان  «اميد» راه اندازى شد. آنهايى كه 
عرقى به شهرشان داشتند و دلشان از دردهاى همنوعانشان به درد آمده بود، دارايى هايشان را روى هم گذاشتند و بيمارستانى ساختند تا شايد 
بخشى از مشكالت بيمارانى را كه با سرطان مبارزه مى كنند، حل كنند. مركز پژوهشى و درمانى «اميد» حاال خيال خيلى ها را راحت كرده 

است و بيماران از شهرهاى دور و نزديك، از روستاها و حتى كشورهاى همجوار به اين مركز مراجعه مى  كنند. 

 ليلى خرسند

بسيارى از مراكز درمانى و بيمارستانى 
به تعمير و نوسازى نياز دارند. براى 
انجام اين امور بايد 90 ميليارد هزينه 
كرد اما دولت هر سال مى تواند مقدارى 
از اين مبلغ را تهيه كند. در نتيجه بايد از 
ظرفيت خيرين و دستگاه هاى مختلف 

مدد گرفت.
و  درمان  بهداشت،  وزير  مقام  قائم 
آموزش پزشكى در امور مشاركت هاى 
و  مردم نهاد  سازمان هاى  اجتماعى، 
وجود  از  كشور  سالمت  خيريه هاى 
كشور  در  نيمه تمام  بيمارستان   240
بزرگى  «بخش  گفت:  و  داد  خبر 
و  زمين  تملك  فعاليت هاى  از 
ساخت و ساز بيمارستان ها و مراكز 
درمانى بايد به تبع توسعه شهر توسط 
دستگاه هاى ذى ربط و نيز اصناف انجام 

شود.»
نشست  در  ايازى  سيدمحمدهادى 
با  سالمت  خيرين  مجمع  مشترك 
بهداشت،  وزير  سيدحسن هاشمى، 
در  كه  پزشكى  آموزش  و  درمان 
ساختمان اين وزارتخانه برگزار شد، 
با اشاره به سركشى به شهرستان هايى 
همانند خرم آباد، ازنا، بروجرد، اراك 
مطلوب  وضعيت  از  گلپايگان  و 
فعاليت خيرين حوزه سالمت در اين 
شهرستان ها ابراز خرسندى كرد و گفت: 
«مجمع خيرين بايد در استان تهران 
به ويژه در شرق آن فعال تر عمل كند.»
از  شهرستان ها  اينكه  بيان  با  وى 
براى  زيادى  بسيار  ظرفيت هاى 
فعاليت در حوزه سالمت برخوردار 
هستند، ادامه داد: «مردم عالقه مندى 
زيادى براى كمك رسانى و انجام امور 
خير در حوزه سالمت دارند اما اين 
مسئوالن هستند كه بايد به اطالع رسانى 
در مورد مشكالت و نيز تسهيل شرايط 
انجام امور خيرخواهانه توسط خيرين 

بپردازند.»
و  درمان  بهداشت،  وزير  مقام  قائم 
آموزش پزشكى در امور مشاركت هاى 
و  مردم نهاد  سازمان هاى  اجتماعى، 
بيان  با  كشور  سالمت  خيريه هاى 
ساخت  عمده  شهرستان ها  در  اينكه 
و ساز بيمارستان ها و نيز ارائه زمين 
براى ساخت اين مراكز از سوى خيرين 
است، خاطرنشان كرد: «در ادامه اين 
اقدامات خيرخواهانه زمين بيمارستان 
بهارلو با وسعت 31 هزار متر مربع 
دانشگاه  به  تهران  شهردار  سوى  از 
علوم پزشكى تهران تحويل داده شده 
در  زمين  هكتار  همچنين 15  است. 
بوستان واليت براى ساخت بيمارستان 

ارائه مى شود.»
ايازى با اشاره به آماده سازى 5 پايگاه 
انتقال خون از سوى شهردارى تهران 
ادامه داد: «همچنين 4 همراه سرا تهيه 
شده كه البته اين نوع مراكز بايد توسعه 

يابد.»
وى به دريافت مجوز ساخت مركز 
اشاره  خيرين  توسط  كن  سوختگى 
اين  در  نيست  «قرار  كرد:  عنوان  و 
موضوعات وزارت بهداشت از پولى 
كه ندارد، هزينه كند بلكه با گسترش 
شهر بايد هر دستگاهى به سهم خود 
وظيفه توسعه مراكز درمانى و سالمت 

را نيز برعهده بگيرد.»
ايازى با تاكيد بر لزوم فعال كردن ظرفيت 
خيرخواهانه  فعاليت هاى  در  اصناف 
حوزه سالمت، گفت: «اگر در ساخت 
مراكز درمانى و بيمارستانى هر يك از 
اصناف تعهد كنند كه بخش مربوط به 
خود را به صورت خيرخواهانه برعهده 
مى گيرند براى ساخت اين نوع مراكز 

مشكلى وجود ندارد.»
وى با بيان اينكه تهران نيازمند فعاليت 
بيشترى از سوى خيرين سالمت است، 
گفت: «مردم لرستان در مقايسه با تهران 
تمكن مالى بسيار پايين ترى دارند با 
اين وجود در سال گذشته بيش از 370 
هديه  خيرين  سوى  از  ريال  ميليارد 
شد. در صورتى كه به اين امور باور 
وجود داشته باشد بسيارى از مشكالت 

برطرف مى شود.»
ايازى با تاكيد بر اينكه تاثير جمهورى 
اسالمى در برطرف كردن بسيارى از 
مشكالت كشور يك واقعيت است، 
برد  ياد  از  نبايد  «اما  داشت:  اظهار 
مشكالتى پيش رو داريم كه مى توان 
ائمه  خيرين،  ظرفيت  از  استفاده  با 
جماعات و دستگاه هاى ذى ربط آنها 

را برطرف كرد.»

به  محبت  و  عشق 
به  نيست.  حرف 
وگرنه  است  عمل 
خيلى ها هستند كه 
الف عشق مى زنند. 
مالك و ميزان وادى 
هم،  خداوند  عشق 
عمل است. نمى شود 
دم از عشق و محبت خدا زد، اما عاشقانه 
پيگير اوامرش نبود. محب واقعى كسى 
است كه آرزويش امتثال امر مواليش باشد 
و در انجام كارهايى كه پروردگارش را 

خشنود مى كند سر از پا نشناسد.
حال كه قرار است، مومنان و عاشقان خدا، 
ِگرد هم آيند و كارى جانانه انجام دهند، 
بايد زرنگى كرد و بهترين ها را انتخاب 
كرد. يكى از بهترين كارها كه مى توان 
با مشاركت همديگر انجام داد، وقف 
است چراكه وقف، عمل صالحى است 
كه ماندگار و هميشگى است. انجامش 
لحظه اى است اما آثارش مى تواند تا ابد 
ادامه داشته باشد. كارى خير و نيكو است 
كه هميشه جريان دارد و هر لحظه اش 
نيكوكارى است. اصال براى لبيك به امر 
» خداوند متعال، چه  «َوتََعاَونُواْ َعَلى الْبرِّ
كارى بهتر از وقف؟ وقف، لبيكى جاودان 
و ماندگار به اراده و خواست معشوق و 
امتثال هميشگى امر خداوند است. هر 
لحظه اطاعت كردن و انجام دادن امر 
خداست. لحظه به لحظه كاركردن براى 
خدا و خدايى زندگى كردن است. وقف 
مشاركتى كه در آن، جمعى از عاشقان 
خداى مهربان جمع مى شوند و براى 
رضاى خاطر حضرت دوست، دست 
در دست هم مى نهند و ملكى را وقف 
كنند، هم نشان از نيكوكارى واقفان دارد 
و هم نشان از همدلى، همرنگى و برادرى 
مومنان كه خداوند در وصفشان فرمود: 
«إِنََّما الُْمْؤمِنُوَن إِْخَوةٌ» و هم اجابت دستور 
تعاون و همكارى خداوند متعال است.

وقف مشاركتى، راهى براى عضويت 
دائم در تعاونى خداوند متعال است. 
مسيرى هميشگى براى نيكوكارى است 
كه واقفان اين عرصه براى هميشه در 
تسهيل  براى  مى كنند.  سير  راه،  آن 
گروه هاى  مشاركتى،  وقف  انجام  در 
هم  گرد  مشترك  نقاط  با  مختلف 
مى آيند و هر آنچه از دستشان مى آيد 
را در طبق اخالص مى گذارند.  يكى از 
گروه هايى كه مى توانند گرد هم آيند و 
سنگ بناى وقفى مشاركتى را بگذارند، 
گروه جامعه پزشكى است. انسان هاى 
نيكوكار و فداكارى كه جانشان را وقف 
سالمت مردم و تندرستى اين جامعه 
كرده اند، مى توانند گرد هم آيند و مالشان 
را نيز وقف سالمت همنوعان خود كنند. 
پزشكان اين مرزوبوم كه خود بيش از 
ديگران هم دغدغه سالمت مردم را دارند 
و هم، كمبودها و كاستى ها را با جان 
و دل لمس كرده اند، مى توانند ِگرد هم 
آيند و نيازى از نيازهاى درمانى روز 
جامعه را هدف قرار دهند و همگى با 
هم براى آن كار خير، ملكى را بخرند و 
وقف كنند يا اينكه بيمارستان، درمانگاه 
و خانه بهداشتى بسازند و وقف كنند.

براى وقف مشاركتى الزم نيست همه 
پول نقد داشته باشند. براى اين كار 
كند  هديه  كسى  را  زمين  مى شود، 
و مصالح ساخت و سازش را بقيه 
افراد به اندازه توان خود تامين كنند 
بيمارستانى  و  درمانگاه  اين گونه  و 
زمره  در  را  خود  نام  و  وقف  را 
تعاونى  هميشگى  اعضاى  و  واقفان 
اين  در  كنند.   ثبت  متعال  خداوند 
عرصه، راه براى همگان باز است و 
مشاركت  فيض  از  كه  افرادى  حتى 
با  مى توانند  جامانده اند،  ساخت  در 
نياز،  مورد  وسايل  تامين  و  تجهيز 
در اين تعاونى الهى مشاركت كنند. 
خريد و وقف تجهيزات و ملزومات 
پزشكى درمانگاه و بيمارستان يكى از 
همين راه هاست. هر كدام از پزشكان 
مى توانند تامين وسيله اى را برعهده 
دست  در  دست  اين گونه  و  بگيرند 
بيمارستان  تجهيز  با  و  بگذارند  هم 
زمره  در  را  خود  نام  درمانگاه،  يا 
كنند.  ثبت  سالمت  عرصه  واقفان 
اين كار دشوار نيست. حتى بسيارى 
از پزشكان مى توانند وسايل درمانى 
مازاد خود را وقف كنند. براى اين كار 
مى توان از دستگاه فشارخون و گوشى 
پزشكى گرفته تا تخت معاينه، دستگاه 

راديولوژى، ام آرآى و...را وقف كرد.

ايران240 بيمارستان 
نيمه تمام دارد

وقف و طب
در همين حوالى در هواى آسمان

 
حجت االسالم 
حسين ژوليده
كارشناس وقف

اين بيمارستان با كمك هاى مردمى ساخته شد. 
ساخت فاز يك بيمارستان  كه سال 1375 به 
بهره بردارى رسيد،20  ميليارد تومان هزينه داشت. 
جمع شدن اين مبلغ كار بزرگى بود. با اين حال، 
قرار است به زودى فاز دو بيمارستان هم افتتاح 
شود. براى ساخت فاز 2 هم 6ميليارد تومان نياز 
بود كه باز هم از طريق كمك هاى مردمى تامين 
شد. آذربايجان شهر صنعتى نيست و پيشه بيشتر 
مردم كشاورزى است. با اين حال، خيرين استان، 
هزينه هاى بيمارستان را تامين مى كنند. بيمارستان 

«اميد» در تهران و آلمان هم دفتر دارد. 

اعتمادسازى؛ رمز موفقيت
به گفته پيمان غنى نژاد، مدير روابط عمومى اين 
خيريه،  اعتمادسازى اى كه شده، خيرينى را كه 
كيلومتر ها با اروميه فاصله دارند، مجاب كرده 
است كه كمك حال بيماران باشند. در بيمارستان 
اميد جراحى انجام نمى شود و بيماران سرطانى كه 
نياز به جراحى دارند، بايد راهى شهرهايى مثل 
تهران و تبريز شوند. اما با راه اندازى فاز 2 ديگر 
اين مسافرت هاى اجبارى هم كنسل مى شود. فاز 
2 بيمارستان به 5 اتاق جراحى مجهز است و قرار 
اين فاز صد تختخوابى باشد. ساخت پژوهشكده 

و مركز غربالگرى هم از برنامه هاى بعدى خيريه 
اميد است. بيمارستان اميد اروميه اقامتگاه هم 
دارد. 32 سوئيت براى بيمارانى كه از شهر ها 
و روستاهاى اطراف اروميه به اين بيمارستان 
مراجعه مى كنند، در نظر گرفته شده است. اين 
بيماران باتوجه به نوع درمانى كه دارند، مى توانند 
يك تا دو همراه هم داشته باشند. همه خدماتى 
هم كه در اقامتگاه به بيماران و همراهانشان 
داده مى شود، رايگان است؛ حتى غذايى كه به 
همراهان اين بيماران هم داده مى شود. بيمارستان 
اميد اروميه ساالنه 1500 تا 2000 بيمار پذيرش 
مى كند. تا به امروز 25 هزار نفر از بيماران مبتال 
به سرطان در اين مركز پرونده تشكيل داده اند و 
از خدمات درمانى و مددكارى استفاده كرده اند. 

ارائه خدمات؛ حتى به بيماران 
كشورهاى همسايه

بيماران  ايرانى ها،  بر  عالوه  بيمارستان  اين 
خارجى را هم مى پذيرد و عراق، آذربايجان، 
تركيه و ارمنستان كه همجوار ايران هستند و 
فاصله زيادى هم با اروميه ندارند، برخى از 
بيماران سرطانى شان را در طول اين مدت به 
اين بيمارستان اعزام  كرده اند. البته چند سالى 

است كه تعداد بيماران تركيه اى و ارمنستانى 
كمتر شده است اما آذربايجان و عراق همچنان 
از خدمات اين بيمارستان استفاده مى كنند. طبق 
قانون، اتباع خارجى بايد هزينه بدهند و تعرفه  
خارجى ها 3برابر ايرانى هاست. غنى نژاد مى گويد: 
«اگر خارجى ها هم مشكل داشته باشند و بررسى ها 
نشان بدهد كه آنها هم واقعا نمى توانند از پس 
هزينه  بربيايند، رايگان درمان مى شوند. مهرماه 
امسال چهار بيمار عراقى را در اقامتگاه داشتيم.» 
به غير از خدمات درمانى، براى تهيه دارو هم 
كمك هاى نقدى به بيماران مى شود. با توجه به 
نياز بيمار و تشخيصى كه مددكارى بيمارستان 
مى دهد، تا صددرصد هزينه هاى خريد دارو هم 
به بيماران پرداخت مى شود. به گفته غنى نژاد، در 
6 ماه اول سال 1394 خيريه اميد 170 ميليون 
تومان براى خريد دارو به بيماران كمك كرده بود. 

برپايى همايش هاى علمى و فرهنگى
خيريه اميد به فكر روحيه بيماران و همراهان 
هم هست. برپايى  جشن هايى به مناسبت هاى 
مختلف اميد را بيش از قبل بين اين افراد زنده 
نگه مى دارد. در اين جشن ها هم به بيماران 
هدايايى از قبيل پوشاك و تغذيه اهدا مى شود. 

اين خيريه همايش ملى هم  برگزار كرده است. 
مركز همايش هاى علمى و فرهنگى اميد كه سالن 
اجتماعاتى با ظريف 300 نفر دارد، ميزبان كنگره 
ملى پژوهش هاى كاربرى در سرطان هاى شايع 
ايران و نشست  سازمان هاى مردم نهاد فعال 
ايران در حوزه سرطان بود. نكته مهم تر اينكه 
انجمن اميد در همايش روز جهانى سرطان كه 
بهمن ماه سال 1392 در تهران برگزار شد، به 
عنوان يكى از سازمان هاى مردم نهاد برتر ايران 
در حوزه سرطان انتخاب شد و لوح افتخار 

سازمان جهانى يونسكو را گرفت.

«كوى نوميدى مرو اميدهاست  *
سوى تاريكى مرو خورشيدهاست»  

موالنا، مثنوى معنوى، دفتر اول

بيمارستان اميد اروميه ساالنه بيمارستان اميد اروميه ساالنه 15001500 
تا تا 20002000 بيمار پذيرش مى كند. تا به  بيمار پذيرش مى كند. تا به 
امروز امروز 2525 هزار نفر از بيماران مبتال به  هزار نفر از بيماران مبتال به 
سرطان در اين مركز پرونده تشكيل سرطان در اين مركز پرونده تشكيل 
داده اند و از خدمات درمانى و مددكارى داده اند و از خدمات درمانى و مددكارى 
استفاده كرده انداستفاده كرده اند

استقبال «سالمت» از معرفى خيريه هاى فعال
«سالمت» براى خلق فرصت هاى برابر براى معرفى موسسات خيريه 
كشور در حوزه سالمت، استفاده از فضاى صفحه «وقف و سالمت» 
را در اختيار همه خيرين، واقفان و نيكوكاران بخش سالمت قرار 
داده است. هدف ما ترويج فرهنگ وقف و هدايت كمك هاى 
مردمى به سمت نيازهاى بهداشتى درمانى است. معرفى خيريه هاى 
موفق درمانى در سراسر كشور، معرفى خدماتى كه براى مردم 
و محرومان انجام مى دهند و اعالم راه هاى كمك به آنها از طريق 
نشر در هفته نامه، نمادى از عزم «سالمت» بر استفاده از امكانات 
مختلف در راستاى عملى كردن ماموريت هاى ارزشمند و مقدس 
در زمينه امور خير است. براى استفاده از اين ظرفيت مى توانيد از 

راه هاى زير با ما تماس بگيريد:
تلفن:22887355

پيامك: 02122887355
weeklysalamat@gmail.com :ايميل

salamat.weekly :اينستاگرام

10 هزار دالر كمك مرد عراقى به «اميد»
فقط ايرانى ها نيستند كه خيريه اميد و بيماران سرطانى كه در 
بيمارستان اين خيريه بسترى هستند، كمك مى  كنند. حتى بيماران 
خارجى كه روزگارى را در اين بيمارستان سركرده اند و عزيزانشان 
درمان شده اند، براى جبران كمك هايى كه ديگران به آنها كرده اند، 
پا پيش گذاشته اند و كمك حال بقيه شده اند. يكى از اين افرادى 
كه به خيريه كمك كرده، آزاد مصطفى است كه سال ها مدير 
روابط عمومى وزارت محيط زيست عراق بوده. او كه تحت 
تاثير فعاليت هاى خيريه اميد قرار گرفته بود،  با فروش خانه اش، 
10 هزار دالر به انجمن اهدا كرده بود. او درباره اين كمك گفته 
است: «من اهل اربيل هستم. همسر و پدرم به دليل ابتال به سرطان 
در اربيل جراحى كردند و به راديوتراپى نياز داشتند. شهر ما فقط 
يك دستگاه راديوتراپى داشت و بايد يك ماه منتظر مى مانديم تا 
درمان شروع شود. گفتند به تركيه يا ايران مراجعه كنيد. ترجيح ما 
كشور ايران و شهر اروميه بود، چون نزديك تر بود. دوستان توصيه 
كردند به مركز پژوهشى و درمانى اميد بياييم. من خانه ام را براى 
درمان پدرم فروختم ولى وقتى اين مركز و كمك هايش را ديدم،  

تصميم گرفتم اين پول را به انجمن كمك كنم.» 

چگونه مى توان به انجمن كمك كرد؟
۱. آشنايان و دوستان خود را از وجود انجمن آگاه كنيد.
۲. اهدا يا وقف بخشى از اموال و امالك به انجمن به وسيله 

نيكوكاران براى گذاشتن نام نيك و باقيات صالحات.
در  را  كشور  از  خارج  مقيم  خويشان  و  دوستان   .۳
اين امر خير مشاركت دهيد تا آنها نيز دين خود را 

به هموطنان خويش ادا كنند.
بيمارستان  تجهيز  و  تكميل  براى  مى توانيد  شما   .۴
اميد يا سراى اميد مصالح ساختمانى، لوازم بيمارستانى 

و... اهدا كنيد.
۵. تقبل هزينه يك يا چند بيمار مبتال به سرطان،

۶. اهداى كارهاى دستى و آثار هنرى از سوى هنرمندان 
به بازارهاى نيكوكاران و همكارى گروه هاى هنرى 

براى برگزارى جشن هاى گلريزان،
۷. اهداى وسايل و ملزومات سالم ولى غيرضرورى 
منازل براى فروش به نفع بيماران در فروشگاه  بانوان 
انجمن و سفارش تاج گل براى مراسم مختلف جشن ها 

يا بزرگداشت ها،

۸. انجام هر گونه خدمات تخصصى مانند خدمات 
پزشكى و درمانى، مددكارى، تبليغ و اطالع رسانى و...
۹. اهداى داروهاى مورد نياز بيماران مبتال به سرطان، 
عضويت در انجمن و واريز مبلغى به صورت ماهيانه 

يا ساالنه به  عنوان حق عضويت
۱۰. اهداى نذورات و هزينه هاى مراسم خيرات به 

حساب هاى انجمن

نيكوكارانى كه اهدايى آنها بيش از 50 ميليون ريال باشد، 
به عنوان عضو افتخارى هيات امناى انجمن شناخته 
مى شوند. براى برقرارى ارتباط با انجمن مى توانيد 

از يكى از روش هاى زير اقدام كنيد: 
صندوق پستى: 588-57135

info@omidcharity.org :پست الكترونيكى
 روابط عمومى داوطلبان: 3850004

شهرك  باهنر،  شهيد  بلوار  اروميه،  پستى:  آدرس 
فرهنگيان، جنب خيابان اميد، مركز پژوهشى درمانى 

اميد 
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