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 ( :ره)حضرت امام خمینی 

 .یکی از بزرگترین جهات معنوی ، خدمت به خلق اهلل است ، خدمت به انسان های محروم است ۞

می کنم که خیر دنیا و آخرت شما رسیدگی به  و به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت ۞

 .حال محرومان جامعه است 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 :مقام معظم رهبری مدظله العالی 

 .سالمت، ساماندهی و تشکیالتی کردن فعالیت های مردمی است که بسیار با ارزش استکار مجمع خیرین  ۞

 .مجمع خیرین سالمت جایگاهی برای استفاده دولت از توان های مردمی است ۞

 .که خیال مردم از مسئله درمان و بیماری آسوده باشدهمه مردم، مسئولین و دلسوزان نظام، باید کارکنیم  ۞

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

گزارش آماری مجمع خیرین سالمت کشور منتهی به سال  سومین

فصل  88در  8888، حاوی آمار و اطالعات عملکرد سال  8888

تنظیم و بیان کننده انواع خدمات واقدامات گوناگون در راستای 

حفظ و ارتقاء بهداشت و سالمت جامعه شامل احداث، توسعه و 

بازسازی بیمارستان ، درمانگاه ، مرکز بهداشتی درمانی، خانه 

، تأمین زمین،  شهری و بین راهی، اورژانس  روستایی بهداشت

مانی به لوازم و وسایل پزشکی و آمبوالنس و تجهیز واحدهای در

 8821 ارزش ریالی این اقدامات معادل .می باشد ...غیرپزشکی و

میلیارد ریال از ابتدای  89228و  8888در سال میلیارد ریال 

 8/82تاکنون توسط  می باشد که فعالیت مجمع خیرین سالمت

در این رابطه نسبت به عمران  .هزار  خیر نیکوکار تأمین شده است

هزار متر مربع اقدام شده  8888واحد درمانی با زیربنای  8288

هزار متر  88888 مساحتبه  قطعه زمین 1889بعالوه تعداد . است

 نیک اندیشمربع جهت احداث واحدهای درمانی توسط خیرین 

هزار  818دستگاه آمبوالنس و  888تعداد  تأمین گردیده است،

 .و تحویل شده استتجهیزات پزشکی و غیرپزشکی فراهم  مورد

 



 

 

 

 

 

 

 

 :می فرمایند (ع)امام صادق 

  در آنچه که برای تامین سالمت هزینه می شود »  

در آن است که مال تلف شود و  اسراف نیست، زیرا اسراف

 « .زیان به بدن برسد
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یگانه ، در صفات بی همتا ، مهربانی بنده نواز ، مستحق حمد و سپاس بی پایان خداوندی را که در ذات      

هر ثنا، خداوندی که از چشم های ظاهری ناپیدا و در دیدگان دل های دوستانش همه پیدا، عزیزی که امید 

خوش آن بنده ای که روزگارش همه در مهر ومحبت . عاصیان و مفلسان و شادی بخش دل نیازمندان است

 .پاک اوست او و زبانش در ذکر نام 

سرور کائنات و فاتح ابواب،  بی پایان ، بر روح طیّب و طاهر صلوات بی نهایت و درود بی کران و تحیّات     

 .باد  و اهل بیت گرامی اش (ص)شفیع گنهکاران ، امید مؤمنان ، خاتم پیامبران ، حضرت محمّد مصطفی 

پر  و سالم و صلوات بر روح می و دفاع مقدسهدای گرانقدر انقالب اسالپاک ش بر روح درود سالم و     

فتوح معمار کبیر انقالب اسالمی ، حضرت امام خمینی که با انفاس قدسیه خود ارزش های الهی و معنوی 

            را در جهان احیاء نمود و درود فراوان بر پرچمدار انقالب اسالمی ، حضرت آیت اهلل خامنه ای 

 .برهه از زمان تداوم بخش افکار و اندیشه آن امام راحل و بزرگوار می باشد که در این ( مدظله العالی)

اصل بیست و نهم قانون )تأمین اجتماعی و بهداشت برای همه مردم ایران  بهره مندی از نظر به لزوم     

در  و( اصل چهل و سوم قانون اساسی)و تأمین نیازهای اساسی از جمله بهداشت و درمان برای همه ( اساسی

راستای تحقق جامعه ایرانی برخوردار از سالمت ، رفاه و تأمین اجتماعی در سند چشم انداز بیست ساله 

جمهوری اسالمی ایران و به انگیزه تجلی مبانی واالی انسان دوستی و با توجه به سنت مرضیه انبیای گرامی 

                وتشویق و ترغیب توانگران و و بهره گیری از توانمندی های مادی ومعنوی خیرین( ع)و ائمه اطهار 

امور بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جامعه با عنایت به  خدمات مرتبط با نیک اندیشان در گسترش

سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور هدایت اصولی و ساماندهی  دراولویت ها و نیازهای کشور 

ری امر بهداشت و درمان به مردم به صورت غیر مشارکت های مردمی و کمک های خیرین و واگذا

مجمع خیرین سالمت ( مدظله العالی)انتفاعی و عام المنفعه و در راستای تدابیر راهگشای مقام معظم رهبری 

کشور تشکیل گردید و با الطاف خاصه الهی و کمک و مساعدت خیرین محترم در جای جای این مرز و 

وانست اعتماد مردم عزیز را جلب و منشأ خدمات ارزشمندی گردد که بوم اسالمی در مدت زمانی کوتاه ت

ماحصل تالش این مجموعه خدوم و عنایات خیرین بزرگوار به تفصیل و در ادامه جهت استحضار مردم 

 .شریف و مسئولین محترم تقدیم می گردد

 پیشگفتار



 

 

اعضای محترم  نه و صادقانهتالش مجدامحبت ها و شکر خداوند منان را که بر ما منت نهاد تا در پرتو      

        ان، رئیس و کارشناسمجمع محترم ستاد مرکزی و همکاران معاونینمجمع عمومی و هیئت مدیره ، 

به ویژه           در سراسر کشور دانشگاه های علوم پزشکی و همکاران گرامی شاغل در شعب و دفاتر نمایندگی

، اطالعات آماری  در جمع آوری و استخراج آقای ابوالقاسم بیات جنابپیگیری ها و کوشش های ارزنده 

مجمع خیرین سالمت کشور که آراسته و مزیّن به اعمال خیر و امور نیکوی  1931گزارش آماری سال 

 .خیل عظیمی از انسان های با کرامت، نیکوکار و بزرگوار می باشد، را تدوین نماییم

فصل می باشد و دربردارنده اطالعات، آمار  11ت کشور دارای سومین گزارش آماری مجمع خیرین سالم

و ارقام اقدامات و خدمات مرتبط با حفظ و ارتقاء بهداشت و سالمت جامعه نظیر عمران واحدهای درمانی، 

 .می باشد... اطالعات زمین های اهدایی، تأمین و تجهیز اماکن درمانی به وسایل پزشکی و غیرپزشکی و

ی دانم از عنایات مقام معظم رهبری، دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی، در خاتمه الزم م

وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی، ملت خیّر و نیکوکار و 

 .همت و تالش همکاران گرامی در سراسر کشور تقدیر و تشکر نمایم

 مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و                                                                                    

 دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور                                                                                      

 سید رضا نیری                                                                                         

 

 

 

 

 

 


