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بارخدای�ا، از ت�و راه خی�ر را می طلبم؛ک�ه ت�و به آن 
آگاهی.پس هرچه خیراس�ت برای من مقدر فرمای و 
به ما الهام کن شناخت راهی را که باید اختیارکنیم. و 
آن را وسیله ای ساز که به آنچه برای ما مقرر کرده ای 
راضی باش�یم و در برابر حکم تو تس�لیم شویم. پس 
غب�ار تردید از دل ما بزدای و ما را به یقینی مخلصانه 

یاری فرمای.
بارخدایا، برای ما مخواه که در ش�ناخت آنچه برای ما 
گزیده ای عاجز آییم،آنگاه تقدیر تو را حقیر شماریم 
و آنچه را خش�نودی تو در آن است مکروه داریم و به 
راهی رویم که ما را از س�رانجام نی�ک دور دارد و به 

غیر عافیت نزدیک گرداند. 
در دل م�ا ان�داز که مطی�ع اراده و منقاد مش�یت تو 
باش�یم، تا درگذاردن هرکار ک�ه فرمان داده ای درآن 
شتاب ورزیم؛ درنگ نکنیم و در هرکار که خواسته ای 
درن�گ کنیم ش�تاب نورزیم و آنچه را که تو دوس�ت 
میداری ناخوش نینگاریم و آنچه را تو ناخوش  انگاری 

اختیار نکنیم.
ب�ار خدای�ا، کار م�ا ب�ه راه�ی ان�داز ک�ه فرجامش 
پسندیده تر بُود و سرانجامش بهتر، که هر فایدت که 
از تو رس�د گرانبهاست و هربخش�ش که کنی عظیم 

است.
صحیفه سجادیه، نیایش 33

عکس: مهدی الماسی
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مهـرانه در نیمسال اول نود و شش در یک نگاه

حض�ور چهره های هنری چون اس�تاد 
فریدون ش�هبازیان، محم�د اصفهانی، 

محمد علیزاده در کلینیک مهرانه
محم�د اصفهان�ی: مهرانه ح�ال دلم را 
خوب کرد. به دنبال ط�رح و ایده برای 

حمایت از مهرانه هستم.
فریدون شهبازیان )رهبر ارکستر ملی 
ایران(: ایش�ان ضمن ابراز خرسندی از 
اقدامات انساندوستانه مهرانه، آمادگی 
خود را در زمینه همکاری با این مرکز با 

استفاده از ابزار هنر اعالم کرد.

بر اس�اس گزارش کمیته منابع انسانی، 
میزان ج�ذب نیروهای خیر بر اس�اس 
آمار فرمهای عضوگیری نسبت به سال 
قبل دو برابر ش�ده اس�ت ک�ه این رقم 

اکنون به 6000 نفر رسیده است.

مس�ئول کمیته شهرس�تان، ازحمایت 
مالی 20 هزار ش�هروند ازمهرانه زنجان 
درشهرستان  هاو مناطق تابعه خبر داد 
و اف�زود؛ ب�ه ج�ز زنجان،تعدادخیرین 
فع�ال درح�دود ی�ازده دفت�ر مهرانه 
درشهرستان ها و مناطق تابعه نیز 357 

نفر است.

حضور مهرانه در اکو 
کمیته آموزش و پیشگیری از سرطان، 
در سومین جشنواره بین المللی غذای 
اکو-جاده ابریشم، بیش از 800 بروشور 
و پمفلت را به منطور ترویج غذای سالم 

بین شهروندان زنجانی توزیع کرد.

18 تی�م دانش�ج��ویی در جش�نواره 
“دانش�جوی آش�پز” که با هدف ترویج 
غ�ذای س�الم و به هم�ت کان�ون مهر 
دانش�گاه آزاد اس�المی زنجان برگزار 

شد؛ شرکت کردند.

در بازدی�د هیئ�ت بازرگان�ی فنالند از 
مرکز رادیوتراپی مهرانه پارکو وورینن، 
رئیس دولت منطقه ای این کشور ضمن 
ابراز تعجب از استقرار مرکز درمانی در 
این وسعت و تجهیزات در ایران اذعان 
کرد که “مهرانه” غیرمعمول ترین روش 
درمان و خدمات رس�انی را پیاده کرده 
اس�ت. سیس�تم مالی حاکم بر مهرانه 
کامال متفاوت تر از فنالند اس�ت چرا که 
تمامی خدمات مراکز درمانی کش�ور ما 

از سوی دولت ارایه می گردد.

س�ند 6 دانگ گاراژ موس�وی به ارزش 
10 میلیارد تومان در مرکز ش�هر توسط 
خیر بزرگ زنجانی، “حاج س�ید یاسین 

موسویان” به مهرانه اهدا شد.

با حضور مهندس اصغر وثوق، مدیرعامل 
مهرانه و جمعی از معتمدان شهرستان 
میان�ه، دفتر مهرانه ب�ا انتخاب اعضای 
هیات اجرایی از س�وی هیات مشورتی 

به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

صندوق های مهرانه با نوشتار انگلیسی 
به منظور جلب حمایت از بیماران مبتال 
به س�رطان توریست ها جهت نصب در 
اماکن گردشگ��ری سلط��انیه و سایر 
اماک���ن تاریخ��ی اس�ت�ان زنجان 

تهیه شد.

رئی�س   مع�اون  مونس�ان  علی اصغ�ر 
جمه�وری و رئی�س س�ازمان می�راث  
فرهنگی، صنایع دس�تی و گردش�گری 
در ادامه س�فر به استان زنجان از مرکز 

درمانی مهرانه بازدید کرد. 

سیدحس�ن قاضی زاده هاش�می، وزیر 
بهداش�ت، درم�ان و آموزش پزش�کی 
در بازدی�د از مرک�ز رادیوتراپی انجمن 
خیریه مهران�ه، این مجموع�ه را یکی 
از افتخ�ارات ایرانیان دانس�ت و افزود: 
وج�ود چنی�ن تش�کیالتی در زنجان 
حاک�ی از وجود انس�ان های ش�ریف و 
نوعدوس�تی است که برای کاستن درد 
و رنج بیم�اران و خانواده های آنان دور 

هم جمع شده اند.
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 انجم��ن خیری��ه مهرانه در راس��تای حمایت از 
بیماران مبتال به س��رطان همواره تالش نموده که 
حمایتی هم��ه جانبه و با در نظ��ر گرفتن تمامی 

نیازهای بیماران و خانواده آنان ارائه دهد.
ب��ر این اس��اس، در حوزه درمان ب��ه لحاظ تامین 
دارو و موارد پاراکلینیکی و نیز به لحاظ تجهیزات 
درمانی،کلینیک مهرانه با پیشرفته ترین دستگاه ها 
و با همکاری کادرمتخصص همواره در تالش برای 

ارایه خدمات هرچه بهتر به بیماران است.
در حوزه اس��کان بیم��اران غیربوم��ی و همراهان 
آن ه��ا، مهرانه با هم��ت خیرین محت��رم خانواده   
مرحوم حاج احمد مهدوی، مهمانس��رای مجهزی 
واق��ع در محوطه کلینیک با عنوان س��رای نیکان 
ت��دارک دیده اس��ت که س��ه وع��ده غذایی برای 
بیماران و همراهان آن ها در محیطی آرام بصورت 
رایگان ارائه می گردد که هزینه آن توسط خیرین 
تامین می ش��ود. همچنین مهمانسرای تهران نیز 
آماده س��رویس دهی ب��ه کلیه بیم��اران مبتال به 

س��رطان اس��ت که از سراسر کشور 
ب��رای درمان ب��ه تهران 

مراجعه می کنند و مکانی برای اقامت ندارند.
در کن��ار اقدامات حمایتی حین درمان، خانواده ی 
بیماران��ی که ب��ه لحاظ مالی و معیش��تی نیازمند 
هس��تند از طریق تهی��ه بس��ته های غذایی مورد 
حمای��ت قرار می گیرند. همچنی���ن در راس��تای 
حمای��ت از فرزن��دان این خانواده ه��ا حین درمان 
و جلوگی��ری از افت تحصیلی به دلیل مش��کالت 
خانواده، واحد آموزش تحصیلی مهرانه کالس های 

تقویتی برگزار می نماید.
در زمینه پیشگیری از ابتال به سرطان نیز در کنار 
برنامه   هایی همچون ورزش صبحگاهی و کالس ها 
و کارگاه های کاربردی، سه ش��نبه هر هفته کالس 

آموزشی پیشگیری ویژه بانوان برگزار می نماید.
در کن��ار این اقدام��ات، در راس��تای بهبود 

نگرش بیم��اران و خانواده آنان 
 به بیماری و پویایی 

رون��د درم��ان، مهران��ه برنامه ه��ای آموزش��ی و 
مشاوره ای برای این اف���راد درنظرگرفته است.

س��فرها و اردوهای زیارت��ی و تفریحی، برنامه های 
پخش فیلم، اجرای موسیقی، برگ���زاری جشن ها، 
جلس��ات ختم قرآن و اج��رای برنامه های مذهبی 
ب��رای بیم��اران و نی��ز برنامه هایی چ��ون عیادت 
خیرین از بیماران، از دیگر برنامه های مهمی است 
که در راس��تای تقویت روحیه مب��ارزه با بیماری 

برای مبتالیان و خانواده آنان صورت می گیرد.
به طور خالصه مهرانه با تمام قوا در تالش است تا 
بیماری که با سرطان درگیر است سختی کمتری 
تحمل کند و مردم از سالمتی شان بیشتر مراقبت 

کنند.

در مهــــرا نه چه می گذرد ؟

سقـــفی
بــــرای
مـــیـد ا



انجمن خیریه حمایت از بیماران 
3مبتال به سـرطان اسـتان زنجـان

 ش�اید پیش اومده خیریه ای رفته باش�ین که با 
نشون دادن بیماران و یا بیان مشکالتشون سعی 
کردن مهمون رو تحت تاثیر قرار بدن؛ اما ما تمام 
س�عی مون رو کردیم که ش�ما بیمارهای کمتری 
رو ببینید و بیش�تر حواس�تون معطوف به خود 

مجموعه باشه. 
 ب�ا ای�ن اوص�اف میخ�وام نظرت�ون رو راجب 

خیریه ی مهرانه بفرمایید.
امروز خیلی خوشحال شدم بابت این بازدید چرا که تا 
بحال از مراکز مختلفی بازدید کردم و شاهد مشکالت 
بیماران بودم اما مش��ابه مهرانه رو کمتر جایی دیدم. 
فک��ر نمی ک��ردم در زنجان چنین مجموعه ای باش��ه. 
اینجا موقع ورود، ابدا حس یک محیط درمانی رو القا 
نمی کن��ه و حتی مثل یک هتل خوب ب��ه نظر میاد. 
متاسفانه در بعضی مراکز به جای بهتر کردن محیط، 
بدتر غم آلودش می کنن اما در مهرانه واقعا تالشی که 
برای بهبود روحیه بیمار ش��ده کامال مشهوده. این ها 
مسائلی هستن که از لحاظ روانشناسی باید درباره ش 
فکر بشه و برای ساختن محیط شادتر از اصحاب هنر 

استفاده بشه که در مهرانه به این توجه شده.
 نظرتون راجب هتلی که به عنوان محل اقامت 

بیماران ساخته شده چیه؟
در اینجا خدمات خیل��ی جالبی برای بیماران در نظر 
گرفته ش��ده و همه جوانب رفاه اون ها در نزدیک ترین 
محل ممکن تامین هست  و این یعنی احترام گذاشتن 
به شان انس��ان و انسانیت. این ارزشی که دوستان در 
مهرانه برای بیمار قائل هس��تن ذره ای از شانی هست 
که خدا برای انس��ان قائله و قطعا مورد توجه خدا قرار 

می گیره.
  اگر بخواین یک جمله  در وصف مهرانه برای ما 

به یادگار بزارین چی می گید؟
“مهرانه، عشق بدون چرتکه”

  میشه بیشتر راجب جمله  تون توضیح بدین؟
من همیشه در کنسرت هام  میگم عشقی که بره روی 
چرتکه عشق نیست؛ ادای عشقه. این قضیه مثل توهم 

خداپرس��تی می مونه. بعض��ی از ماها فکر 
می کنی��م خدا پرس��تیم در حالی که 

اداشو درمیاریم و وقتی به نقطه های 
فراموش  خدارو  می رسه  حساس 
می کنیم و یا نادیده می گیریم. 
ام��ا م��ن در مهرانه عش��ق رو 
روی  چی��زی  چ��ون  دی��دم 
چرتکه و حساب و کتاب نبود. 
وارد مهرانه که میشی کاری 
ندارن فقیری یا پولدار، فقط 
کاِرت رو انجام میدن و این 

یعنی عشق بدون چرتکه.
  خیل�ی از بیم�اران در 
مهرانه هستن که لبخند 
لب هاش�ون  روی  از 
پاک ش�ده؛ چه ایده ای 
دارید برای این که بش�ه 
اون لبخن�د رو بهش�ون 

برگردوند؟
شاید هر کسی جای من بود می گفت 

من یه کنسرت میذارم؛ همه بیان لذت 
ببرن و ب��رن اما من اعتق��اد دارم که باید 

یه کار فرهنگی و اصولی بزرگ انجام بش��ه 
و ب��رای این کار من ب��ا همه توان در خدمت 
مهرانه هستم اما راستش با کارهای کوچیک 

خیلی میونه ی خوبی ندارم.
  و آق�ای علی�زاده ح�رف آخرت�ون رو 

می شنویم.
من بابت احداث این مجموعه ی عالی  به همه 
تبری��ک میگ��م و آرزو می کنم مش��ابه مهرانه 
در ش��هرای دیگه ی کش��ور هم  تاسیس بشه و 

بیمارانمون دغدغه ای جز مبارزه با بیماری نداشته 
باشن. خوش به حال مریض های زنجانی به خاطر 

داشتن مهرانه چون با وجود مهرانه بهترین امکانات 
و خدمات درمانی رو در دسترس دارن.

مهـرانه
عشق بدون ُچرتکه
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سالم لطفا خودتون رو معرفی کنید؟
نسرین عزیزی هستم، 31 ساله و متولد ارومیه

 کی متوجه شدید با سرطان درگیر هستید؟
تیر ماه س��ال 94 بود که همس��رم ب��ه خاطر بیماری 
مننژیت در بیمارس��تان بس��تری بود و م��ن اونجا از 
پرستارها می شنیدم که برای تشخیص و پیشگیری از 
سرطان باید هر چند وقت یک بار چکاپ شد. تا این که 
ی��ه روز غده کوچیکی تو س��ینه م حس کردم و دکتر 

رفتم که تشخیص شون سرطان سینه بود.
 چه طوری با مهرانه آشنا شدین؟

می ش��ه گفت توسط بیماریم با مهرانه آشنا شدم. وقتی 
متوجه بیماریم شدم، نمی دونستم جایی به اسم مهرانه 
هس��ت. س��ردرگم بیماریم ب��ودم و نگ��ران هزینه های 
درمان،که خانم دکترمقیمی مهرانه رو بهم معرفی کردن.

 شاکی شدین از زمین و زمان؟
اگ��ه بگم نه دروغه. هزاران ب��ار گفتم خدایا چرا من؟ 
وقتی اومدم خونه س��جاده م رو باز کردم، تس��بیح رو 
برداش��تم و از ش��دت عصبانیت پارش کردم و به خدا 
گفتم تو که داری با من این کارو می کنی فکر می کنی 
دیگه س��راغت میام؟! نمیام؛ چ��ون خیلی دارم عذاب 

می کشم و توزندگیم خیلی سختی کشیدم.
 پس چی شد با خدا آشتی کردین؟

آونق��در ازش مهربونی دیدم و اتفاق��ای خوب تو این 
مریض��ی برای من افتاد که باعث ش��د یه بار دیگه به 
خدا نزدیک بش��م. انگار خدا ب��ا این مریضی منو یک 
ب��ار دیگه بغل گرفت و حتی ب��ا خودم گفتم خدا منو 
دوست داره که این مریضی رو بهم داده! نه که مریضی 
چیز خوبی باشه، نه؛ اما به نظر من خدا با این بیماری 

می خواد بنده هاش رو بکشه طرف خودش.
 خاص ترین تجربه ای که تو بیماری تون به دست 

آوردین چی بود؟
فهمیدم که باید خواسته هامون رو فقط از خدا بخوایم.

گاهی آن قدر درگیر واس��طه ها هستیم که از خودش 
غافل می شیم.

 قدرت شما بیشتره یا سرطان؟
ق��درت ما آدما خیلی بیش��تره. لزومی نداره بگیم من 
بردم یا سرطان؟ همین که بتونیم با سرطان کنار بیایم 
و بدونیم ش��یمی درمانی می تون��ه بهترمون کنه و تو 
رون��د معالجه تاثیر مثبت بگذاره، قدم خیلی بزرگیه... 
همین می تونه باعث بش��ه که چندین س��ال زندگی 
کنیم و حتی ش��اید تا آخر عمرمونم مش��کلی برامون 

پیش نیاد.
 می خوام یه سوال س�خت بپرسم؛ این بیماری 

می ارزید به این که این نگاه رو پیداکنین؟
با اتفاقای خوبی که تو مهرانه برام رقم خورد فهمیدم 
خیلی آدم خوشبختی هس��تم. از لحاظ روحی خیلی 
تغییرکردم و ش��اید آدم دیگه ای شدم و می تونم بگم 
بله! می ارزی��د. من آدم غریبی بودم ت��و زنجان چون 
خانوادم تو ارومیه هس��تن. ولی االن انگار یه خونواده 
دیگ��ه پیداکردم. خانم بازرگان هم که حکم خواهر رو 
دارن و آق��ای مهندس وثوق که برای بیماران مثل یه 

پدر مهربان هستن.
 ب�ا این تجربه ها خودتون ه�م تصمیم گرفتین 

بعد از بهبودتون کارخیری انجام بدین؟
بله، با چیزهایی که اینجا یاد گرفتم دوس��ت دارم در 
حد وس��عم پناهگاه ب��ودن رو تمرین کنم. به خصوص 

دوس��ت دارم در زمینه ی آگاهی دهی به مردم فعالیت 
کنم، چون اگه خودم آگاهی االنم رو داش��تم، ش��اید 
این اتفاق ه��ا برام نمی افتاد و ب��ا چیزهایی که این جا 
یادگرفتم می خ��وام درحد توانم راهنم��ای اطرافیانم 

باشم.
 چه عواملی باعث ش�د که شما به بیماری غلبه 

کنین؟
ع��الوه ب��ر توکل ب��ه خ��دا و نیرویی که خ��دا به من 
می داد؛ خونوادم نقش موثری تو بهبودی من داشتن. 
محبت های همس��ر، مادر و دختر کوچول��وم امید به 
زندگی رو در من زنده می کرد. این مواقع حتی یه نگاه 
گ��رم عزیزت یا یه کلمه ی محبت آمیز می تونه زندگی 

رو بهت برگردونه.
 برخورد اطرافیانتون چطور بود؟

خیلی جالب نبود. مثال تو یه جمعی که می رفتم خودم 

می ش��نیدم که می گفتن بیچاره سرطان داره و معلوم 
نیس��ت که چقدر می خ��واد عمر کن��ه.  این حرف ها 
داغونم می کرد. دوس��ت داشتم داد بزنم و بگم که من 
با این بیماری کنار اومدم، شما چرا کنار نمیاین؟ چرا 
فکر می کنین آخر راهمه؟ خواهشم از اطرافیان بیمارها 
اینه که فکر نکنین وقتی یکی سرطان می گیره باید از 
زندگی ناامید بشه؛ شاید خیلی بیشتر از شما عمر کنه.
 همسرتون در بهبود شما چطور نقش داشتن؟

من تو دوره ی ش��یمی درمانی خانم هایی رو می دیدم 
که همسرشون برای مالقات هم پیششون نمی اومدن 
و حتی ترکش��ون کرده بودن.ولی همسر من واقعا یه 
فرشته س��ت و با محبت هاش تونست من رو به زندگی 
برگردونه. بعد ش��یمی درمانی یه روز که دستمو توی 
موه��ام بردم، مق��دار زیادی از موهام اومد تو دس��تم. 
اون لحظه احس��اس کردم همه چی برام تموم ش��ده.

همس��رم وقتی منو تو اون حال دی��د گفت اون موها 
دوب��اره درمیاد؛ تا اون موقع می خ��وام یه بازی کنیم. 
می خوام موهای خ��ودم و تورو کوتاه کنم ببینیم کی 
با موی کوتاه خوش��گل تر می شه. وقتی موهای منو با 
ماشین می زد، قطره های اشکش روی سر بی موی من 

می افتاد.
 بزرگترین درسی که از این بیماری گرفتین چی 

بود؟
این که سرطان آخر راه نیست.

 چ�ه صحبت هایی با بیم�اران و خیرین مهرانه 
دارید؟

راه درمان سرطان شیمی درمانی و پرتودرمانیه و باید 
این مراحل رو طی کنن تا دوباره سالمتیش��ون رو به 
دس��ت بیارن. اما اگه خدایی نکرده نش��د هم امیدوار 
باشن که نفس می کشن و می تونن یه مدت بیشتر تو 

این دنیا و پیش عزیزانشون باشن.
برای خیرین آرزوی س��المتی می کنم و ازشون کمال 
تش��کر رو دارم و از ش��ما جوون ها می خ��وام که قدر 
جوونی و سالمتی تون رو بدونین. توی دوران بیماریم 
ی��ه روز رفته بودم جمکران ب��ه خاطر هوای بادی که 
داش��ت گرد و غبار بلند ش��ده بود؛ هم��ه افراد عادی 
مژه هاش��ون نمی ذاشت مشکلی براش��ون پیش بیاد، 
اما اون موقع م��ن همه مژه هام ریخته بود. اون لحظه 
فهمی��دم من ق��در دونه دونه ی مژه هام رو ندونس��تم 
اما االن که خداروش��کر س��المتیم برگشته، دست به 
مژه هام می کشم و خداروشکر می کنم. در کل می خوام 
بگم س��المتی مثل یه تاج روی س��ر آدماست؛ مراقب 

تاج هاتون باشین.

ســـــــرطان 
و اتفاق های خوب

من با این بیماری 
کنار اومدم، شما چرا 

کنار نمیاین؟
چرا فکر می کنین 

آخر راهمه؟
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 چی���زی که کیفیت زندگی انس��ان ها 
را مش��خص می کند؛ وقایع نیستند بلکه 
تفس��یر و نگرش افراد نس��بت به  وقایع 

است.
باورها و اعتقادات و نوع برداش��ت هر فرد 
از وقایع زندگی اس��ت که، ح��االت او را 
طی شبانه روز می سازد. هر اتفاقی که در 
زندگی ما پیش می آید بسته به نوع نگرش 
ما ممکن   است خوشایند و یا ناخوشایند 
باش��د. در واقع سرمنش��أ مثبت اندیشی 

باورهای ماست.
مثبت اندیش��ی به م��ا کمک می کند که 
بتوانیم تغییرات مفیدی در رفتار، گفتار، 
کار و زندگی خود ایجاد کنیم .برای مثال 
کلمات می توانند ما را بسیار هیجان زده، 
متأثر یا خوشحال کنند. پس دقت کنیم 
کلماتمان را در جهت مثبت و زیبا کردن 

افکار و احساساتمان به کار ببریم.
هیچگاه مش��کالت و سختی های زندگی 
را لع��ن و نفرین نکنی��م. این فکرکه دنیا 
سرش��ار از مش��کل اس��ت را دور بریزیم 
ش��اید اینطور باش��د که دنیا سرش��ار از 

مساله هاییس��ت  که قرار اس��ت ذهن ما 
را به چالش بکش��د تا راه حل بیافرینیم و 
در مواجهه با مش��کالت به دنبال راه های 
مثبت و طالیی باش��یم. خواهیم دید که 
با این نگرش حتی مش��کالت هم گاهی 
می توانند جذاب باش��ند. درس��ت است 
دنیا سختی های خودش را دارد ولی باید 

تغییر نگرش را یاد بگیریم.
در اطراف ما ممکن اس��ت  افرادی باشند 
که نگرش منفی دارند و  با افکار و گفتار 
منفی شان ممکن اس��ت؛  باعث تضعیف 
روحیه ما شوند. باید سعی کنیم از چنین 
افرادی تاثیر نگیریم و نگرانی های مثبت 
خودمان را جایگزی��ن نگرش های منفی 
کنیم.بسیاری از مردم در صحبت هایشان 
با یکدیگر مدام از س��ختی های کارشان، 
کم خوابی های شبانه و نداشتن استراحت 
گل��ه می کنند و همی��ن  امر تأثیر منفی 
بر فکر آنها گذاش��ته و باعث خس��تگی و 

ناامیدی شان می شود.
با اطمینان می توان گفت که اطرافیان ما 
هیچ عالقه ای به ش��نیدن سخنان منفی 

ما ندارند. سعی کنیم در مورد جنبه های 
مثب��ت زندگ��ی و کارمان ب��رای دیگران 
صحبت کنیم که شنیدن آن ها می تواند 

برای دیگران هم جالب باشد.
اگر ب��ه تمام لحظات زندگیمان فکرکرده 
و آنها را مرورکنیم، می بینیم که درطول 
زندگی لحظات خوش��ایند و لذت بخش 
زیادی برای ما رخداده است؛ پس چرا به 
جای فکرکردن به لحظات ش��اد و زیبای 
زندگیمان به لحظات س��خت فکرکنیم و  
با  این کار لحظات تلخ دیگری بیافرینیم؟

ب��ه طورکلی مثبت اندیش��ی و نیز افکار 
منفی هر دو امری قابل س��رایت اس��ت. 
بنابراین می بایس��ت سعی کنیم به جای 
اینکه اجازه دهیم افکار منفی دیگران بر ما 
تأثیرگذارد؛ با گفتار مثبت خود اندیشه ها 
و اف��کار مثبت را به دیگران منتقل کنیم 
و ب��ه آنها بیاموزیم که افکار منفی ش��ان 
را کنارگذاش��ته و اندیش��ه های مثبت را 
جایگزی��ن کنند. ب��ا  ای��ن کارمی توانیم 
در کن��ار کم��ک ب��ه اطرافی��ان، روحیه 

مثبت اندیشی خودرا نیز تقویت کنیم.
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 س�الم خانم دکتر. ممنون ک�ه وقتتون رو به ما 
دادید.خودتونو معرفی می کنید؟

سالم من مینوش مقیمی متولد سال 48 از کرمانشاه 
هستم ولی پدرم اهل ابهر هستن. 

 می  خوام برگردم به قدیم ها، اینکه کی اومدید 
زنجان؟

در ش��روع دوره تخصص باید مشخص کنی که بعد 3 
سال کجا می  خوای فعالیت کنی. من زنجان رو انتخاب 
ک��ردم چون هم زادگاه پدرم هس��ت و هم متخصص 

آنکولوژی نداشتن.
 در کدوم دانشگاه تحصیل کردید؟

دوره پزشکی عمومی رو دانشگاه ارومیه و تخصص رو 
در دانشگاه علوم پزشکی ایران و فوق تخصصم رو هم 

از تهران گرفتم.
 شما در دوران دبیرستان هدفتون پزشکی بود؟

بله هدفم فقط پزشکی بود. به این رشته باید واقعا عالقه 
داشته باشی نه این  که بخاطر اسم و پولش بری دنبالش.

 دنبال چی بودین تو این رشته؟
م��ن کال مطالعه رو دوس��ت دارم. این  که بخونم و یاد 
بگیرم؛ و احساس می کردم پزشکی رشته ایه که خیلی 
از چیزای��ی که می خوام بدونم رو بهم یاد می  ده. پدرم 

هم که دبیر ریاضی هستن خیلی تشویقم می کردن.
 چند س�التون بود که تو زنجان ش�روع به کار 

کردین؟
اون موقع 35 سالم بود.

 وقتی شما شروع به کار کردین وضعیت زنجان 
در زمینه درمان سرطان چطور بود؟

اونموق��ع زنجان جزو معدود ش��هرهایی ب��ود که در 
آنکولوژی عقب بود. کار رو از بیمارستان ولیعصر شروع 
کردی��م که فقط یک بخش داخلی داش��ت. اون زمان 
مواج��ه بودیم با هجمه ای از این نگرش که س��رطان 
خوب نمیش��ه و همه مبتالیان فوت می  کنن و معضل 
بعدی ع��دم اعتماد به بخش پزش��کی زنجان بود که 

چطور می  تونن سرطان رو درمان کنن.
 این اعتمادسازی چطور شکل گرفت؟

اولی��ن جذب ما بیماران کم درآمد و بی  بضاعت بودن. 
چون کس��انی ک��ه وضع مال��ی بهتری داش��تن فورا 

می رفت��ن تهران. ول��ی کم  کم مراجعه  کننده بیش��تر 
شد. اولین مریض من که شیمی درمانی کردیم، پسر 
جوانی بود که سرطان خون داشت و خداروشکر پیوند 
و درمان شد و االن زنده و سالمته. به تدریج که اعتماد 
مردم بیشتر ش��د و بیمارا زیاد شدن؛ مردم دیدن که 
میش��ه کارایی کرد؛ افرادی پیدا ش��دن از جمله آقای 
دکتر خانی که با حمایت ایشون انتهای بخش داخلی 
رو یک شیش��ه کش��یدن و دوتا اتاق به ما دادن. این 
اتاق  ها کم کم گس��ترش پیدا ک��رد و وقتی دیدن که 
مریضا دارن زیاد می  ش��ن، یک فضای کوچیک با 2 تا 

اتاق رو دادن بهمون به عنوان درمانگاه.
 مهرانه چطور وارد زندگی شما شد؟

دیدم که ازین بیشتر نمیش��ه توی سیستم دولتی جلو 
رفت تا این  که به فک��ر کمک گرفتن از خیرین افتادیم. 
ی��ه مدت پرس  و  جو کردیم و در نهای��ت یکی از همکارا 
گفتن من با یک خیر هماهنگ کردم که صحبت کنین 
و اون خیر حاج آقا وثوق بود. تابستون 85 بود که رفتم 
دفترشون و مشکالت رو توضیح دادم. ایشون جزو معدود 
افرادی بودن که تو جلس��ه اول توجیه شدن. به تدریج 
جلس��اتی رو برگ��زار کردیم که در این جلس��ه  ها آقای 
گرانمایه و برخی معتمدین ش��هر بهمون ملحق شدن. 
آقای گرانمایه که با تجربه تر بودن پیش��نهاد دادن یک 
انجمن تاس��یس کنیم و افراد مختلفی رو به جمعمون 

دعوت کردن و از همون جا تجارب ما شروع شد.
 اسم مهرانه از کی شکل گرفت؟

اسم اولش “انجمن سرطانی  های زنجان” بود که بعدها با 
پیشنهاد حاج آقا جواهریان به اسم “مهرانه”تغییر نام داد.

 از نیاز به ساخت کلینیک بگین.
بعد از راه  اندازی بخش، مش��کالت رو بررس��ی کردیم و 
دیدیم که بیمارانی که برای رادیوتراپی به تهران مراجعه 
می کنن جای��ی برای اقام��ت ن��دارن. بنابراین تصمیم 
گرفتیم جایی رو براشون تهیه کنیم و آقای دکتر تبیانی 
محل��ی رو با 2 یا 3 ات��اق به مهران��ه دادن که بیماران 
محدودی رو پوش��ش می داد و وقتی ب��ه مهرانه اعتماد 
بیشتری پیدا کردن ساختمان 3 طبقه ای رو در خیابان 
س��تارخان به این امر اختص��اص دادن. اما ما به این هم 
قانع نش��دیم و تصمیم گرفتیم رادیوتراپی رو به زنجان 
بیاریم و طی جلس��ه  ای که داشتیم خیری قبول کردن 
پول زمین کلینیک رو متقبل بشن و درنهایت به فاصله 
5 سال از اون تصمیم تونستیم کلینیک رو افتتاح کنیم.
 یادمه ی�ه روز تو دفتر مرکزی که با آقای وثوق 
صحبت می کردین ایشون گفتن که رفتیم زیر بار 
وام اگ�ه نتونیم پرداخت کنیم بای�د بریم زندان. 

قضیه اون وام چی بود؟
وقتی می خواس��تیم دس��تگاه اول رو بخریم؛ چکی رو 
آق��ای گرانمایه آوردن که امضا کن��م و من بدون نگاه 

دکتر 
مقی��������می 

جزو اس�امی هستند که 
غیرممکن است نام مهرانه بیاید 
و اسم ایشان نباشد ولی این بار 

می خواهیم کمی از نزدیک با ایشان 
آشنا شویم تا ببینیم دکتر مقیمی 

مهرانه به چه فکر می کند و 
چگونه می اندیشد؟

دیروز، امروز و فردا
با مینوش مقیمی
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کردن به مبلغش امضاش کردم. ایش��ون گفتن به مبلغ 
نگاه نمی کنی گفتم که الزم نیس��ت چون طرف معامله 
خداس��ت بنابراین دلیل��ی برای نگرانی وجود نداش��ت 
وش��اید اگر م��ن نوعی و حاج آقا وثوق این ریس��ک رو 

نمی کردیم شرایط یکم سخت می  شد.
  یعنی شما مسئولیت چه مبلغی رو تقبل کردین؟

فک��ر می کنم چک 1/5 میلیاردی بود که من و حاج آقا 
وثوق امضا کردیم.

 این رقم 1/5میلیارد از طریق کمک  های مردمی 
تامین نمی شد؟

پول دستگاه 3 میلیارد بود و کل موجودی مهرانه 1/5 میلیارد. 
بنابراین ما نصف هزینه رو کم داشتیم و وام گرفتیم تا دستگاه 

که در گمرک بود آزاد بشه و خدمات به بیمار عقب نیفته.
 مهرانه تا به امروز چقدر تونسته به ایده  آل  های حوزه  ی 

پزشکی نزدیک بشه؟
می  شه گفت خیلی نزدیک. وجود مهرانه در زنجان باعث شده 
هیچ “نه” ای در خدمات پزش��کی برای بیمار وجود نداش��ته 
باش��ه. به عالوه از عوامل پیش��رفت دانشگاه علوم پزشکی هم 
بوده و ما االن دانشجوی فوق  تخصص هم می  گیریم که کمتر 

دانشگاهی در سطح کشور این توانایی رو دارن.
 فکر می کنید علت اعتماد مردم نسبت به مهرانه 

چی بود؟
با افتتاح رادیوتراپی، هویت مهرانه عوض ش��د و مهرانه 
دیگ��ه فقط یک واحد کمک  رس��انی نبود بلکه ش��کل 
درمان��ی هم به خودش گرفت و کارهای نویی که اینجا 
انجام ش��د باعث ش��د که مهرانه در کل کش��ور مطرح 
بش��ه. فکر می کنم دلیل عمده جذب ای��ن تعداد خیر 
اعتمادس��ازی بود که توسط کادر مهرانه صورت گرفت. 
به عنوان مثال وقتی ش��بهه ای در مورد مهرانه از کسی 
شنیده می  شد تا حد امکان برای شفاف سازی و آشنایی 
بیشتر اون فرد با مهرانه اقدام می کردن و این روند باعث 
ش��د در نهایت این افراد هم به خیرین و مبلغین مهرانه 
بپیوندن. تمام تالش مهرانه بر این بوده که پول مردم رو 
به خدمت تبدیل کنه. وضعیت مالی رو شفاف کنه و بر 
اس��اس نیاز جلو بره و همه  ی این ها باعث شد مهرانه به 

چیزی که االن هست تبدیل بشه.
 تاحاال شده که با دیدن بیمارها به خدا بگید چرا 

این کارو می کنی؟
نه من اصال ای��ن نگرش رو ندارم. با این  که هنوز از نظر 
علمی ثابت نش��ده اما به نظر من س��رطان نتیجه ذهن 
مغش��وِش افراِد و علت این امر هم می تونه جامعه باشه.

در بیماری سرطان ما با یک سلول وحشی مواجهیم که 
در بدن، مثل یک آدم وحشی در محیط جامعه می  تونه 
آس��یب بزنه. بنابراین وقتی در جامعه  ای آرامش مختل 
بشه و استرس  ها افزایش پیدا کنه، سرطان هم افزایش 
پیدا می  کنه. از عوامل دیگه ای که باعث گس��ترش این 
بیماری در س��طح جهان ش��ده صنعتی ش��دن زندگی 
هست. مثال 100 سال پیش که کشاورزی ارگانیزه بود 
بیماری  هایی از این دست نداشتیم. بنابراین به نظر من 
سبک زندگی عامل تعیین  کننده در ابتال به این بیماریه.
 س�وئیس یه قانونی تصویب کرده این  که بیماری 
ک�ه درد می  کش�ه بنا به درخواس�ت خ�ودش به 

زندگیش خاتمه داده میشه. نظرتون چیه؟
خ��ودم ای��ن درد رو تجرب��ه نکردم که بخ��وام توصیف 
کنم این ح��س رو. ولی خیلی از این صحنه ها دیدم. با 

این  حال اگر خودم باش��م دوست دارم تا آخرش زندگی 
کن��م و هن��وز این طرز فک��ر رو قبول ن��دارم. من فکر 
می کن��م در اون درد هم حکمتی هس��ت. ما در اومدن 
و رفتنمون دخیل نیستیم که بخوایم تصمیم بگیریم و 

بنابراین نباید دخالت کنیم.
 پس به حکمت اعتقاد دارین؟

بل��ه کامال معتقدم. من توی زندگیم ب��اال و پایین زیاد 
داشتم و با تجربه کردن همه شون به این نتیجه رسیدم 
که در هر کاری حکمتی نهفته ست. به همین دلیل من 
به همه بیمارام می  گم اونقدر به خودتون نگید چرا من؟ 
چون فعال ش��اید نتونی جوابی پی��دا کنی و بی  خودی 
درگیر این سوال می  شی. شاید بعدها وقتش برسه که به 

حکمتش پی ببری.
 به عنوان یک پزشک فکر می کنید چقدر قدرت دارید؟

هی��چ قدرتی... م��ا فقط کمک کننده ای��م. من به همه 
همراهان بیمار هم��ون ابتدا توضیح می  دم که از لحاظ 
علمی روند این بیماری چطور هس��ت ولی به  طور قطع 
فقط علم تعیین کننده نیست. توکل، تسلیم، حکمت و 

امید هم هست...

 به بچه هاتون هم توصیه می کنید مسیر شمارو برن؟
من خیلی عوض ش��دم. همیش��ه فک��ر می کردم چون 
من این مس��یر رو رفتم و موفق ش��دم؛ دخترم هم باید 
این مس��یر رو بره در حالی  که دخت��رم روحیه متفاوتی 
داره. به نظرم سخت  ترین کار زندگی بچه بزرگ کردنه. 
به  ویژه در دوران بلوغ. برای این  که با یک انسان مجهول 
مواجهی و باید بدونی که تو کاره ای نیستی و فقط باید 
بستر رو فراهم کنی تا اون چه فطرتش هست رو شکوفا 

کنه و شکل بده، تو صاحب اون نیستی.
 گفتین که اولین بیمارتون هنوز زندس؟

بله. اولین بیمارم یه پسر 18 ساله به اسم افضل بود. اون 
زمان امکاناتمون خیلی کم بود و به خانوادش گفتیم که 
اگر می خواید ببریدش جای دیگه ولی گفتن نه می  خوایم 
همین  جا درمان شه و درمان هم شد.موردی بود که باعث 
اعتماد سازی ش��د در وهله اول برای پرسنل وهمکاران. 
باعث شد در کادر این اعتماد ایجاد بشه که در زنجان هم 
می  شه سرطان رو درمان کرد. ولی به دلیل عدم آشنایی 
پرستارها با کار شیمی  درمانی، کار پراسترسی بود؛ چون 
هنوز پرستارها با روند شیمی درمانی آشنا نبودن؛ ولی به 

هر حال برای من پر از تجربه و یادگیری بود.
 س�المتی از نظر پزشکی برای فردی که مبتال به 
سرطان شده و بهبود پیدا کرده با فردی که مبتال 

نشده چطور تعریف می  شه؟
بستگی به فرد داره. من بیماری داشتم که با این بیماری 

شکفته شده و تغییر رفتار داده و بیماری هم داشتم که 
االن 10 ساله میاد و هنوز هم می  گه چرا من؟ متاسفانه 
افرادی که واقعا تغییر می کنند درصدش��ون خیلی کمه 
و در م��ورد اون درص��دی هم که تغیی��ر نمی  کنن باید 
حمایت های روانشناس��ی برای خودشون و خانوادشون 
انجام بش��ه. کس��انی که بیمار می  ش��ن فقط دغدغه ی 
بیماریشون رو ندارن بلکه مس��ائل خانوادگی، فرزندان، 
مشکالت جامعه، بیکاری و... هم هست. اگه فقط بیماری 

بود شاید این درصد خیلی باالتر می  رفت.
 از مهرانه درس هم گرفتین؟

ی��اد گرفتم ک��ه آدم  ها و جامعه رو بهتر بشناس��م. من 
باره��ا اینج��ا اف��رادی رو دیدم ک��ه ش��بیه اونچه که 
می گفتن نبودن و در واقع پای کار میش��ه افراد مدعی 
رو از افراد کاربلد و کاری تشخیص داد. بعضی از افرادی 
که میوم��دن دو تا انگیزه ی مهم داش��تن؛ اولی پول و 
دومی قدرت. وقتی می دیدن که به هیچ کدوم نرسیدن 
می رفتن. ع��الوه بر این ها من تجربه ی ارزش��مند کار 
گروهی به دس��ت آوردم، این مساله در کشور ما یکمی 
مشکل هستش اما در مهرانه به خوبی تحقق پیدا کرد.

 کار انجام نداده دارین؟
یکی از مواردی که خیلی بهش فکر می کنم این هست 
ک��ه وقتی به دهه ی 50 می رس��یم، حتم��ا باید یک یا 
چند مهارت داشته باشیم. حاال می  تونه مهارت ورزشی 
باش��ه یا هنری یا هر زمینه دیگه. چون وقتی که سن و 
س��ال زیاد می  شه آدم خیلی از توانایی  هاش رو از دست 
می  ده. وقتی که دیگه نتونس��تی خ��وب ببینی و خوب 
بش��نوی الاقل با اون هن��ر و مهارت می تونی خودت رو 
مشغول کنی. یکی از کارهایی که نکردم به  دست آوردن 
این مهارت هاس��ت. و یکی دیگه از کارهایی  که همیشه 
دغدغش رو دارم این هس��ت که تمام تالش��م رو برای 
جذب نیروه��ای فوق-تخصص به  کار بگیرم تا نیروهای 
مورد نیاز بیمارس��تان تکمیل بشه که اگر روزی نبودم 

کاری کرده باشم که این بستر پایدار بمونه.
 االن ش�ما یک سری حرف ها زدید که چکیده ی 
تجربیات زندگیتون بود به  نظرتون ما می تونیم این 

تجربیات رو درک کنیم؟
بای��د خودتون ببینید و حس کنید. این  که بگم من فالن 
کار رو کردم و موفق ش��دم پس دیگری هم با این مسیر 
به موفقیت می رسه کامال غیرممکن خواهد بود؛ چون راه 
هرکس��ی متفاوِت. ولی خب یک سری مسائل کلی مثل 
زندگی  ک��ردن در حال، انرژی، ش��کرگزاری، کالم خوب، 
کم  کردن وابس��تگی ها و... هست که این نگرش ها ثابتن. 
یکی از کارهایی که خیلی کمکم می کنه نوش��تنه. چون 
به نظرم یکی از وظایف هر فردی این هس��ت که چیزی 
از خ��ودش به  جا بذاره و تجربیاتش رو ثبت کنه. حاال نه 
این  که در سطح گسترده بنویسم ولی دوست دارم جوری 

باشه که متنی برای بچه های خودم به  جا بذارم.
 حرف آخرتون با بیماران و کسانی که نشریه رو 

می  خونن چیه؟
فقط می خوام بگم که زندگی رو باید حس کرد و ش��اد 
بود با همه سختی هاش. سختی رو باید رد کرد. بذاریم 
رد ش��ه و از دور بهش نگاه کنیم و ازش درس بگیریم و 
یه پله بریم باالتر. ممکنه این پله ها ناصاف باشن و حتی 
مارپیچ باش��ه و ش��اید هم بیفتیم؛ ولی دوباره باید بلند 

شیم و ادامه بدیم و زندگی کنیم.

تمام تالش مهرانه بر 
این بوده که پول مردم 

رو به خدمت تبدیل 
کنه؛ وضعیت مالی رو 
شفاف کنه و براساس 

نیاز جلو بره.
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مهرانه 635 قلک رادرشهرستان های استان زنجان 
و مناطق تابعه توزیع کرد

مینا ارغوانی فرد، مسًئول کمیته قلک مهرانه از توزیع 635 قلک دردفاتر 
ابهر، خرمدره، دندی، طارم، صائین قلعه، خدابنده، ماهنش��ان، هیدج، 
س��لطانیه و بیجار استان کردس��تان در فروردین ماه سال 96 خبرداد 
و گف��ت: از ای��ن میزان 16 م��ورد مربوط به قلک زمین��ی، 249 مورد 
مرب��وط به قلک مهر و 370 مورد مربوط ب��ه قلک رومیزی بوده که با 
همکاری کمیته شهرستان مهرانه جهت مشارکت مردم در فعالیت های 

مهرورزانه این مجموعه به شهرستان های هدف ارسال گردیده است.
برگزاری ورزش صبحگاهی در ماهنشان

مرتض��ی آدینه، مدی��ر اجرائی دفتر مهرانه درماهنش��ان، با اش��اره به 
برگ��زاری ورزش صبحگاهی در روزهای جمعه هر هفته در این ش��هر، 
از تش��کیل تیم کوهنوردی در راستای نیل به برنامه های سالمت  محور 
این انجمن خبر داد. وی اش��اره کرد معتقدیم همکاری با ورزشکاران و 
بهره مندی از ظرفیت آنان مهرانه را در پیش��برد اهداف تعیین شده در 

حوزه سالمت و پیشگیری از ابتال به سرطان یاری خواهد کرد.

برنامه های پیشگیری مهرانه در خدابنده درقالب 
طرح »محله به محله« عملیاتی می شود

فاطمه ش��عبانی ،مس��ئول کمیته بان��وان و امداد و رف��اه دفتر مهرانه 
در خدابن��ده ضمن تاکید برل��زوم ارائه خدمات آموزش��ی به دختران 
و بانوان این شهرس��تان در نقاط روس��تائی و ش��هری گف��ت: رویکرد 
س��ال 96 دفترمهرانه درخدابنده اجرای برنامه های سالمت  محور این 
مجموعه درس��طح »محله به محله« می باشدکه دردستورکارمسًووالن 

ودست اندرکاران دفتر قرارگرفته است.

مس��ئول دفتر صائین قلعه از اس��تقبال و پیگیری روس��تاییان جهت 
دریافت قلک و هدف گذاری این دفتر برای پوش��ش تمامی روستاهای 

این شهر خبر داد.

قلک دختر خردسال خرمدره  ای به نفع مبتالین به 
سرطان مهرانه به مزایده گذاشته شد

س��تایش 8 س��اله که به گفته خودش برای کمک به بیماران مبتال به 
س��رطان تحت پوش��ش مهرانه قلک صورتی رنگ خود را به دفتر این 
مجموعه درخرمدره آورده بود؛ در جمع اعضای مش��ورتی این دفتر به 

مزایده گذاشته شد.
مبلغی که ستایش برای بیماران تحت پوشش به قلک انداخته بود 67 
هزار تومان به ثبت رس��یدکه حاج محمود باباجمادی از بازنشس��تگان 
بان��ک ملی قل��ک را به قیم��ت یک میلی��ون تومان خری��داری کرد. 
با احتس��اب یک میلی��ون کمک مالی آق��ای باباجم��ادی و کل مبلغ 
پیشنهادی سایر خیران ش��رکت کننده در مزایده )یک میلیون و 650 
هزار تومان( در مجموع 2 میلیون و 650 هزار تومان برای مبتالیان به 
س��رطان خرمدره اختصاص داده ش��د. آقای باباجمادی یکی از خیران 
خوش��نام در شهرستان خرمدره اس��ت که عالوه برکمک های ماهیانه 
و م��وردی، ه��ر روزکمک مالی خ��ود را به قلک دفت��ر مهرانه در این 
شهرس��تان واریز می کند و س��االنه هزینه قربانی حجش را به بیماران 

مهرانه اختصاص می دهد.

پیام عشق و مهرورزی مهرانه به هم  نوع 
درمسجدهای اهل تسنن شهرستان تکاب 

طنین  انداز می شود.
جواد س��لیمانی، مدیر اجرائی دفتر مهرانه در شهرس��تان تکاب استان 
آذربایج��ان غربی ب��ا بیان این که انجمن خیری��ه مهرانه فارغ از دین و 
مذهب و اعتقادات هرشخص تنها برای خدمت به هم نوع تشکیل شده 
اس��ت؛ بر لزوم اطالع رسانی بین مردم جامعه درحوزه فعالیت های این 
مجموعه در درمان، اس��کان، آموزش و پیشگیری تأکیدکرد و با اشاره 
به توزیع بروش��ور و بسته های آموزشی انجمن در بین نمازگزاران اهل 
تس��نن این ش��هرگفت: دفتر مهرانه در تکاب برای تحقق اهداف بشر 
دوستانه این مجموعه برای تبلیغ در بین برادران و خواهران اهل تشیع 

و تسنن، برنامه های تاثیرگذاری را اجرا خواهدکرد.

اهدای درخت زیتون به مهرانه در طارم
15 اصل��ه درخت زیتون اهدائی به مهرانه در روس��تاهای »ونیس��ر« و 
»ارش��ت« طارم پالک  زنی شد. بر این اس��اس درآمد سالیانه محصول 
زیتون درختان اهدائی این خیر مهرورز از زمان انعقاد قرارداد به صورت 
دائ��م تا زمان حیات در اختیار مهرانه قرار می گیرد. البته پس از اتمام 
این زمان، امکان تمدید در صورت تمایل نزدیکان وجودخواهد داشت.
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دل های بزرگ
رسمی ساده دارند ...
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 س�الم خانم ژاله چیان. خیلی خوش اومدین به 
مهرانه. ازدواجت�ون رو تبریک می گم و زندگی 
پربرکت�ی رو برات�ون آرزو می  کن�م. چند روزی 
هست که شنیدیم هزینه ی قربونی عروسی تون 
رو ب�ه مهران�ه اهدا کردی�ن. لطف�ا خودتون رو 
معرفی کنین و بفرمایید چی شد که این تصمیم 

رو گرفتین؟
س��الم. خیلی ممنون��م. اِلما ژاله چیان هس��تم و 28 
س��المه. واقعیتش اینه که ما ت��و خانواده مون نه یک 
بار بلکه چندی��ن بار درگیر بیماری س��رطان بودیم. 
در ح��ال حاضر دو تا از دایی ه��ام درگیر این بیماری 
هس��تن و مادربزرگ  ها و خاله م رو ه��م بابت همین 
بیماری از دست دادم. به همین دلیل مشکالت روحی 
و مالی سنگین درمانش کامال برام ملموسه. زمانی که 
داشتیم برای مراس��م عروسی برنامه ریزی می کردیم، 
با وجود این  که قربونی کردن جزء رس��وم ماست؛ من 
خودم خیلی معتقد به این قضیه نیس��تم و با توجه به 
این  که این قربونی دس��ت افرادی می  رسه که چندان 
بهش نی��از ندارن؛ تصمیم گرفتیم هزینه ی اون رو به 
ی��ک خیریه بدیم. اولین جایی هم که به ذهن���مون 
رس��ی��د، مهرانه بود و امید و اعتقاد دارم که خیرش 

به زندگی ما هم خواهد رسید.

 همسرتون با این قضیه مشکلی نداشت؟
نه به هیچ وجه. انتخاب هر دومون بود.

 براتون حرف مردم مس�اله نب�ود؟ این  که بگن 
چرا قربونی نبریدن؟

نه برای من مس��ئله ای نیست. به همین دلیل از مهرانه 
خواس��تم برام تاج گل بفرس��تن و قصد ج��ا انداختن 
این مس��اله در جامعه رو داش��تم و امی����دوارم با این 
کار زوج  های ج��وون م��ا به ج����ای قربون�ی کردن، 
هزینه ش رو به مهرانه ببخشن و کم کم در جامعه رواج 

پیدا کنه.

 شما کی با مهرانه آشنا شدید؟
من با مهرانه تقریبا از اوایل ش��روع فعالیت  شون آشنا 
هستم و مادربزرگم از خدمات مهرانه برای بهبودیش 
استفاده کرده. همین مساله باعث شد من از نزدیک با 

خدمات بی  چشم  داشت مهرانه آشنا بشم.

 شما قبال هم به مهرانه کمک کردین؟
بل��ه من اوای��ل از تیم های داوطلب کم��ک بودم، اما 
وقتی شاغل ش��دم نتونس��تم ادامه بدم.عالوه بر این 
ما همیش��ه تو خونه مون قلک پلکسی ثابت مهرانه رو 
داریم و دلیل این  که قلک ثابت گرفتم هم این بود که 

می  خواستم از مصرف پالستیک جلوگیری کنم.

 ش�ما ب�ه عن�وان کس�ی ک�ه دراطرافیان  تون 
سختی س�رطان رو دیدین به نظرتونبرخورد با 
بیمار و خان�واده  ش چطور باید باش�ه و بهترین 

کمکی که میشه کرد چیه؟
بهترین کمک درک کردنشون هست، چراکه عالوه بر 
خود بیمار اطرافیانش هم بی  نهایت حس��اس میشن. 
ب��ه نظر من باید روابط دیگران با خانواده و خود بیمار 
بیش��تر بشه چون رفت و آمدها باعث میشه سر بیمار 
گرم ش��ده و کمی از بیماریش دور باش��ه. به نظر من 
کمک روحی خیل��ی موثره واین  که نباید تنهاش��ون 

گذاشت.

 فکر می  کنین مردم زنج�ان چقدر از کارهایی 
که مهرانه می  کنه، خبر دارن؟

به نظر من اطالع  رس��انی خیلی خوبه. دنیای مجازی، 
بنرها و به  خصوص با وجود دفاتر در نقاط مختلف شهر 
اطالع  رس��انی خیلی قوی انجام شده. ولی واقعا کسی 
ت��ا با این بیماری درگیر نش��ه و خدمات مهرانه رو از 
نزدیک نبینه، ش��اید خیلی براش ملموس نباش��ه که 

مهرانه داره چه کار بزرگی انجام می  ده.

 اگه همس�ر ش�ما می گف�ت ک�ه کل هزینه  ی 
عروس�ی رو به مهرانه اهدا کنی�م، حاضر بودید 

قبول کنید؟
م��ن به این موض��وع خیلی فکر کردم ام��ا واقعیتش 
من همچین قلب بزرگی ن��دارم ولی قطعا این خیلی 

زیباست.

 به نظرتون کس�ر ش�ان محس�وب میشه اگه 
مراس�م  هایی از این دس�ت، کم  تجمل  تر برگزار 
بش�ن و در عوض مقداری از هزینه به خیریه ها 

اهدا بشه؟
نه اصال این  طور نیست.میشه هزینه  هارو مدیریت کرد 
و زندگ��ی رو با یه اتفاق خ��وب مثل کمک به مهرانه 
ش��روع کرد.من در این روزها مراسم هایی رو می  بینم 
که با تولد یک نوزاد جش��ن هایی مثل عروسی برگزار 
می  کن��ن که واقعا لزوم��ی برای این  کار نیس��ت. این 
هزینه ی هنگفت می  تونه ب��رای تربیت بهتر اون بچه 

صرف شده یا این  که به خیریه  ها اهدا بشه.

 به عنوان یک زنجانی فکر می  کنین مهرانه یک 
قطب هست برای گردشگری؟

بل��ه صددرصد همینط��وره و فکر می کنم ت��و ایران 
بی  نظیره. انشااله روز به روز گسترش پیدا کنه و بتونه 

بیماران بیشتری رو تحت پوشش قرار بده.

 به عنوان س�وال پایانی، برای زوج های جوونی 
که در شرف ازدواج هستن چه توصیه ای دارید؟

م��ن توصیه م این��ه که خیلی نگران ح��رف اطرافیان 
نباش��ن و تو مراسم  ش��ون به جای بخشی از هزینه ها 
هرچند خیلی جزیی هم باشه به خیریه ها کمک کنن. 
من باور دارم که برکاتش رو در زندگیش��ون خواهند 

دید.

مصاحبهباخانمژالهچیان

شـروع
زنـدگی 
مشترک 

بــا 
مشارکت 
اجتماعی
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 س�الم آقای رحمتی؛ ممن�ون که وقتتون رو 
به ما دادین.

سالم. خواهش می کنم. من در خدمتم.
 آقای رحمت�ی با توجه به این  ک�ه در عرصه 
فرهن�گ و هن�ر زنج�ان و ایران، ما ب�ا تعدد 
رحمتی ه�ا مواجه هس�تیم، خواهش می  کنم 

کامل خودتون و تخصصتون رو معرفی کنید.
م��ن جم��ال رحمت��ی هس��تم. س��ومین فرزند از 
هفت پس��ر خانواده.کارگردان، مدرس دانش��گاه و 

روزنامه  نگار.
 می  دونین لوگوی مهرانه کار یک رحمتیه؟

بل��ه از کارهای خیلی خوِب برادرم جالل هس��ت و 
شخصا خیلی می  پسندم این طرح رو.

 می  دونم که دائم در حال رفت و آمد از تهران 
به زنجان هستین؛ هر بار چقدر حضور مهرانه 

رو پررنگ تر دیدین؟
خوشبختانه تقریبا هر بار یک رنگ و نشان جدیدی 
از مهران��ه دیدم و این نش��ان از پویایی این انجمن 
داره و خیلی ارزش��منده. در زمین��ه ورزش هم در 
جاهای مختلف شهر بنرهایی نصب شده که اهمیت 
ورزش و س��المتی رو ی��ادآوری می  کنه و تا جایی 
که خب��ر دارم ورزش همگانی مهرانه هم هر هفته 

و  تر پررنگ ت��ر  ر ش��و  پر

برگزار می  شه.
 ب�ه عنوان ف�ردی ک�ه در ح�وزه فرهنگ و 
رسانه فعالیت دارین؛ به نظرتون چقدر مؤثره 
ک�ه مهرانه از طریق فعالیت ه�ای فرهنگی به 

بیماران کمک کند؟
سوال سختیه ولی می  ش��ه گفت با توجه به این  که 
زنجان پیشینه فرهنگی خوبی داره و مردم زنجان تا 
به امروز خروجی فرهنگی و هنری خوبی به فرهنگ 
و هنر این مملکت ارائ��ه دادن؛ به نظر من انتخاب 
به  جا و هوشمندانه ای بوده و طبق تجربه  های خودم 
می  تونم بگم که کار فرهنگی در زنجان خوب جواب 

می  ده.
 برنامه خاصی به نظرتون می  رسه که پیشنهاد 
بدین مهرانه انجام بده و یا شما دوست داشته 

باشین از طریق مهرانه انجام بشه؟
در تم��ام حوزه  ه��ای هنری می  ش��ه در این زمینه 
فعالیت کرد و بس��ته به این  که تو چه فصلی از سال 
و تو چه شرایطی باش��یم، می شه برنامه ریزی کرد. 
درکل ه��ر کار فرهنگ��ی که به نوعی با مش��ارکت 
اجتماع��ی م��ردم در قالب ی��ک کار گروهی انجام 
بشه و یک مش��ارکت جمعی رو حاصل کنه، قطعا 
اتفاق خوبی خواهد بود. باتوجه به مش��غله هایی که 
در ته��ران دارم فرصت فکر ک��ردن به این موضوع 
رو نداش��تم ولی اگر جایی کمکی از دستم بر بیاد، 

خوشحال می  شم در خدمت باشم.
 کاری یا طرحی در مورد کمک یا دست  گیری 

هم تو مجموعه کارهاتون دارین؟
خ��ب من سال  هاس��ت دارم کار می  کن��م و به  طور 
طبیعی بخش��ی از کارهایی  که انجام دادم و یکی از 
دغدغه هایی که دارم مس��ائل مربوط به هم  زیستی 
خوب آدم  ها کنار هم هس��ت. به نوعی می  شه گفت 
به  طور مس��تقیم با همین موضوعاتی که فرمودین 

مرتبطه.
 ب�ا توجه ب�ه این  که ت�و کلینی�ک مهرانه از 
و  فرهنگ ه�ا  از  و  ای�ران  کل 
قومیت ه�ای مختل�ف بیمار 
پذیرش می  ش�ه؛ کمک 
ب�ه هم  ن�وع از دید 
شما چه تعریفی 
ب�ه  داره؟ 
ن  ت�و نظر
یط  ا ش�ر
خاصی 

می  طلبه؟
کم��ک به هم  ن��وع از مرزها و تقس��یم  بندی  هاییکه 
روی کاغذ هس��ت و به دالیل سیاسی و جغرافیایی 
و یا تفاوت ه��ای زبانی، فرهنگی و نژادیکه دچارش 
هس��تیم؛ فراتر هس��ت. همه ی ما انسانیم و مسائل 
انس��انی هم در تمام دنیا مشترکه...من فکر می  کنم 
انسانیت هیچ  وقت در بند این مرزبندی ها و تعصب  ها 

نخواهد بود.
 ب�ا توج�ه به این  ک�ه خواننده های ما ش�امل 
بیمارام�ون و خیری�ن و خانواده ه�ا هس�تن، 
معموال از فعالین حوزه های فرهنگی می  خوایم 
که در این زمینه یک کتاب، آلبوم موسیقی یا 
یک فیلم معرفی کنن. ش�ما چه توصیه ای در 

این زمینه دارین؟
من کتاب “رومن به روایت پوالنسکی” رو پیشنهاد 
می  کنم که داس��تان زندگی شخصی هست که در 
کودک��ی و طی جن��گ جهانی دوم، م��ادرش رو از 
دس��ت می  ده و پدرش رو ه��م ازش جدا می  کنن. 
در واق��ع روایت ی��ک پیروزی جانانه س��ت در برابر 
س��ختی ها و به نظرم تناسب داره با شرایط سختی 
که این بیماران تجربه می  کنن. در مورد فیلم هم باز 
ترجیح من فیلم “پیانیست” از پوالنسکی هست که 
اون ه��م پیرامون امید و پیروزی هس��ت. در زمینه 
موسیقی هم اگر بخوام انتخاب کنم، گروه اوهام رو 
پیشنهاد می  دم که تم جنوبی داره و فضای حاکمش 
جاز هست.این گروه با تلفیق موسیقی جاز و محلی 
کاره��ای خوبی کرده ک��ه فکر می  کن��م جاش تو 

موسیقی کشور ما خالی بود.
 مواقع�ی ک�ه چی�زی ناراحت ی�ا ناامیدتون 
می  کن�ه، خاطره یا مث�ال بارزی ت�و ذهنتون 
هس�ت ک�ه آرومت�ون کن�ه؟ و یا ش�عری که 
توذهنت�ون بدرخش�ه و بهت�ون امید ب�ده... 

نمونه  ای دارید که تقسیم کنید با ما؟
در دوران دانش��جوییم یک آقایی اهل سیس��تان و 
بلوچس��تان بود. معلولیت جسمی داشت و با موتور 
سه چرخ جابه  جا می  شد. با این  حال سرحال  ترین و 
سرزنده  ترین فرد دانشکده، ایشون بود. فامیلیشون 
راش��کی بود و همیشه به ش��وخی می  گفت که من 
اگه پیر بشم می  شم پیراشکی... شاید بدیهی شدن 
نعمت ها مشکل بزرگیه که خیلی از ماها گرفتارش 
هس��تیم و همیش��ه به این فکر می  کنم که ما کلی 
نعمت  های ارزش��مند مثل سالمتی و خانواده داریم 

که می  تونه غالب شه به همه  ی ناامیدی  هامون. 

مهرانه
فـــــرای مرز ها
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مهرانه از خزر تا خلیج فارس
مصاحبه با آقای سینا صفری

ـسفیــران
. . . متـ ســال

 خودتون رو معرفی می کنید؟
سینا صفری هستم 23 سالمه.

 درباره ی سفر خزر تا خلیج فارس یه توضیحی 
میدین؟

قبال یه ش��ناختی درباره مهرانه داشتم به همین دلیل 
عالقمند بودم بقیه ی مردم ایران هم مهرانه رو بشناسن. 
همین ش��د که تصمیم گرفتم سفری رو شروع کنم و 
در مس��یر هر کس��ی رو که می بینم مهرانه رو بهشون 
معرفی کنم. برای من جالب این بود که بعضی ها حتی 
این انجمن رو از قبل می شناختن وخیلی از مردم هم 
ش��ماره حساب مهرانه رو برای کمک می خواستن من 

هم بهشون می دادم.
 مهرانه رو چطور معرف�ی می کردین و از کدوم 

فعالیت هاش می گفتین؟
م��ن از نزدیک ش��ناخت کامل از مهرانه نداش��تم اما 
بروش��ورها و مجله هایی از مهرانه رو که در اختیار من 
گذاش��ته بودن مطالعه ک��ردم و از فعالیت های افتتاح 
کلینیک رادیوتراپی، درمانگاه ش��یمی درمانی، اسکان 
رایگان بیماران در زنجان و تهران در نزدیکی کلینیک 
و ارایه خدمات مهرانه به افراد در س��نین مختلف و... 
اط��الع پیدا کردم که خیلی هم مورد اس��تقبال مردم 

قرار میگرفت.
 سفرتون رو کی شروع کردین؟

س��فر من از 17 تیر ش��روع ش��د و تا 21 مرداد ادامه 
داشت. من س��فر رو 38 روزه برنامه ریزی کرده بودم 
ولی 2 روز زودتر تموم شد. 6 روز استراحت داشتم در 
طول مس��یر که 1 روزش در آمل 2 روز تهران 2 روز 

اصفهان و 1 روز هم در شیراز بود.

 از سختی های سفرتون بگید.
تقریب��ا روز س��یزدهم ی��ا چهارده��م س��فرم بود که 
می خواس��تم از تهران به س��مت قم برم. مسیرم 153 
کیلومتر بود ساعت 12 ظهر بود که از تهران راه افتادم 
و حدود ساعت 1 شب بود که نزدیک قم شده بودم و 
تو همین حوالی چند تا س��گ بهم حمله کردن که به 
سختی از دستشون خالص شدم و هر چقدر این مسیر 
و میرفتم نمی رس��یدم انگار راه طوالنی تر ش��ده بود و 
مس��یر هم همش سرباالیی بود. بعد از طی این مسیر 

به قم که رسیدم خیلی حس خوبی داشتم.

یه بار هم روز آخر س��فرم بود و مسیرم 112 کیلومتر 
بود از بس��تک تا بندر چارک که دمای هوا 38 درجه 
و رطوبت��ش 80 درصد بود،باد هم مخالف حرکت من 
می وزید و مسیر هم س��رباالیی و پر گردنه بود.تقریبا 
70 کیلومتر پیش رفته ب��ودم که رطوبت خیلی زیاد 
شد و داشت مانع حرکتم میشد سرمو انداختم پایین 
و مدام با خودم تکرار می کردم که س��ینا تو میتونی تا 
اینکه دریا رو دیدم حسی که اون لحظه داشتم وصف 
نش��دنیه چون هم یه روزخیلی  س��خت و پش��ت سر 

گذاشته بودم و هم آخر سفرم بود.
  تو س�ختی های س�فرتون چی بیشتر از همه 

بهتون انگیزه میداد تا سفر رو ادامه بدین؟
م��ن خودم تصمیم به انجام همچی��ن کاری گرفتم و 
چون کامال انتخاب خودم بود تو سختی هاش هم دائم 
این تو فکرم بود که هر لحظه دارم به هدفم نزدیک تر 
میش��م و به این باور درونی رس��یدم که من همه این 
س��ختی تحمل می کنم تا به هدفی که خودم انتخاب 
کردم برسم و با این باور سختی ها برام لذت بخش بود 
چراکه ازش��ون تجربه گرفتم تا در مش��کالت مش��ابه 

بهترعمل کنم.
 مثل اینکه تو تو بخش�ی از مس�یر همسفر هم 

داشتین؟
بله زمانی که داشتم از سمت لنگرود به رامسر می رفتم 
یکی صدام زد، یه آقای سوئدی بود به نام کاله که ازم 
آب خواس��ت و اینطور آش��نا ش��دیم 3 روز باهم، هم 
مسیر شدیم. ایشون دور دنیا رو می گشتن و پیامی به 

نفع بی خانمان ها داشتن.
 از جذابیت های سفرتون هم برامون می گید؟

از جذابیت ه��ای س��فرم دیدن مردم، ب��ا فرهنگ ها و 
زبان های مختلف بود اما چیزی که بین همه ی این ها 
مش��ترک بود مهربونی، مهمون ن��وازی و دید خیلی 
خوب مردم نسبت به کاری که من انجام می دادم بود.
 نظر خونوادتون درباره ی س�فر خ�زر تا خلیج 

فارس چی بود؟
من 3 س��ال بود که نیت این س��فر رو داش��تم اما به 
دلیل اینکه خانواده ی ما متاسفانه تجربه ی تلخ تصاف 
داش��ته، اولش پدر و مادرم مخالف بودن. مدتی طول 
کش��ید تا راضی بش��ن و همین شد که سال سوم من 

تصمیمم رو عملی کردم ودر حین مس��یر هم هر روز 
بهم زنگ می زدن ودلگرمی می دادن.

 چند تا کلمه میگم اولین چیزی که به ذهنتون 
میرسه بدون اینکه فکر کنید به ما بگید.

 بیماری سرطان
اول به نظرم ترس��ناک بود ام��ا از وقتی که مهرانه رو 
شناختم  دیدم نسبت به سرطان عوض شده و متوجه 
ش��دم با اقدام به موقع و کمک گرفتن از خیریه هایی 
مثل مهرانه که انسان دوستی در اون موج میزنه میشه 
با این بیماری مقابله کرد و به این نتیجه رس��یدم که 

ترسناک نیست.
  مهرانه

امید،نوع دوستی،مهربونی
  دوچرخه سواری

لذت، عشق
  کتاب خوندن

من قبال خیلی کت��اب نمی خوندم ولی االن می خونم 
چون توش علم و تجربه ی زیادی نهفته.

  موسیقی
آرامش بخش

  دریا
وسعت بی پایان

  مادر
وصف نشدنیه، مهربونی

  پدر
ایثار

 اگه چشماتونو ببندید و به دنیا گوش بدید چه 
صدایی از دنیا می شنوید؟

بین همه ی ظلم ها و جنگ هایی که تو دنیا هست من 
صدای پای امید رو می ش��نوم ب��رای برقراری صلح و 

دوستی و آرامش تو دنیا.
 م�ن نوعی ب�رای برقراری صلح و دوس�تی در 

جهان چی کار می تونم بکنم؟
به نظر من اگر هر کس از خودش ش��روع کنه و اصل 
دموکراس��ی رو در کوچکترین رفتارهاش رعایت کنه 
می تونه آرامش و صلح رو به دنیا برگردونه. همین که 
به حقوق دیگران احترام بگذاریم و اون رو قبول کنیم 
یعنی اصل دموکراس��ی رو رعایت کردیم. عالوه بر این 
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موضوع، اخالق مداری هم مساله ی مهمی هستش که 
باعث میشه همه ی انسان ها با هر دین و مذهبی کنار 

هم زندگی خوبی داشته باشن.
 به نظرتون ورزشکارها چطوری میتونن به خیریه هایی 

مثل مهرانه کمک کنن؟
ورزش��کارهای معروف میتونن فقط با حضورش��ون تو 
این موسس��ه ها حمایتش��ون رو اع��الم کنن و کمک 
بزرگی ب��ه خیریه ها بکنن چرا ک��ه از محبوبیت بین 

مردم برخوردارن.

 شما به عنوان سفیر مهربانی برنامه آینده تون برای 
مهرانه چیه؟

من برای سال آینده 2 تا هدف در نظر گرفتم که فعال 
برنامه ریزی نکردم براش��ون اولی این که تو تعطیالت 
عید از دریای عمان ش��روع کنم و خط ساحلی خلیج 
ف��ارس رو طی کنم تا به آبادان برس��م که تقریبا یک 
مس��یر 2000 کیلومتری رو باید طی کنم و در مسیر 
مهرانه رو به همه معرفی کنم. دومین هدفم هم برای 
تابستون سال بعد هستش که در نظر دارم یک مسیر 

ب��رون مرزی ط��ی کنم و به مردم خ��ارج از ایران هم 
مهرانه رو بشناسونم.

 صحبت پایانی شمارو میشنویم.
امی��دوارم ای��ن کار کوچی��ک من یه امی��دی در دل 
بیماران مبتال به سرطان ایجاد کنه و واقعا کارهای من 
و امثال من ش��اید کوچیک باشن اما همین که به این 

افراد دلگرمی بده برامون کافیه.

یاوران ورزش��کار مهرانه با اهت��زاز پرچم این مجموعه 
در قله س��بالن تأکید کردند که مهرانه؛ بی شک نامی 

جهانی خواهد بود.
محسن اسدی، یکی از اعضای این گروه 4 نفره با بیان 
اینکه “پدرخانمم )آقای قهرم��ان حیدری( ازبیماران 
تحت پوشش مهرانه بوده و ازخدمات مرکز رادیوتراپی 
این مجموعه بهره مند شده است” گفت: مهرانه افتخار 
اس��تان و کشوراس��ت؛ من و همس��رم، آیدا حیدری 
)دیگرعض��و این گروه 4 نفره( بر خود وظیفه می دانیم 

که حداقل ها را برای این مجموعه انجام دهیم.
)اعض��ا گ��روه: آی��دا حی��دری، فرانک قاس��می، امیر 

شهپرست، محسن اسدی(

سفیر مهرانه در اولین دور مسابقات رنکینگ بدمینتون 
مردان کشور رده سنی بزرگساالن به مقام سوم رسید

محمدرض��ا باقری )س��فیرمهرانه( و پارتن��ر وی علی 
حس��ین  خانی در جدول اصلی اولین دور مس��ابقات 
رنکینگ بدمینتون مردان کشور رده سنی بزرگساالن 
پس از س��ه روز رقابت نفس گیر با برد تیم های شیراز، 

گلستان و تهران و باخت در مقابل تیم کرمانشاه موفق 
شدند مقام سوم دو نفره کشور را کسب نمایند.

از  مهران��ه  ان��درکاران  دس��ت  تقدی��ر  مراس��م  در 
“محمدرضاباقری” که پس از اتمام ورزش صبحگاهی 
این مجموعه برگزار گردید، این یاور ورزش��کار مهرانه 
موفقی��ت خود را حاصل دعای ت��ک تک مردم عنوان 
ک��رد و با اش��اره به برگزاری مس��ابقات آس��یایی که 
شهریور ماه سال 96 برگزار خواهد شد بر لزوم حمایت 

از بیماران مبتال به سرطان تاکید کرد.
“مهندس وثوق”، مدیر عامل مهرانه ضمن ارزش��مند 
دانس��تن حضور ورزش��کارانی نظیر محمدرضا باقری 
در میادین ورزش��ی با عنوان “سفیر مهرانه” از تمامی 
ورزشکاران خواست تا مردمی تر باشند و در پایان مدال 

برنز این ورزشکار در موزه ورزش مهرانه جای گرفت.

مدال طال و نقره برگردن سفیران مهرانه در مسابقات 
دو و میدانی پیشکسوتان کشور

“آقایان نقی س��الک و خلیل اش��رفی “از پیشکسوتان 
ارزنده زنجانی به عنوان سفیران مهرانه موفق شدند به 
ترتیب مدال ط��الی ماده های 100 متر و پرش طول 
در رده س��نی سوم و مدال نقره ماده 100 متر در رده 
سنی چهارم مسابقات دو و میدانی پیشکسوتان کشور 

را کسب نمایند.

اهتزازپرچم مهرانه در قله کوه “کازبک” گرجستان
بهن��ام رزاق��ی، س��عید  محمدحس��ین اس��داللهی، 
ش��مس، جوادش��مس، مژده صفایی و سولماز نجفی 
از ورزش��کاران و یاوران عزیز مهران��ه، با صعود به قله 
کوه “کازبک” گرجس��تان پرچم این مجموعه را برای 
حمایت از بیماران مبتال به سرطان به اهتزاز درآوردند.

یاور مهرانه در مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا با کسب 
دو مدال طال و نقره برای ایران افتخار آفرید.

برگ��زار  پاتایا-تایلن��د  در  ک��ه  مس��ابقات  ای��ن  در 
ش��د، سیدمس��عود محم��دی، پ��اروزن مهران��ه ای و 
هم تیمی های��ش در قالب تی��م 4 و 2 نفره روئینگ به 

ترتیب صاحب مدال طال و نقره شد.
مجموعه مهرانه بر خ��ود وظیفه می داند این موفقیت 
ارزشمند را به س��ید مسعود محمدی، سفیر مهرانه و 
کسب مدال طالی مهسا جاور، یاور مهرانه ای در قالب 
تیم روئینگ چهارنفره جفت پاروی سنگین وزن بانوان 

را تبریک گوید.
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مهــرانه
دیــار کریمــان است

وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسالمی
 پس از استماع گزارش اقدامات 10 ساله مهــرانه:

 مدیرعام��ل انجم��ن مهران��ه پنجش��نبه 5 
مرداد ماه 96 در بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از این مجموعه گفت: انجمن حمایت 
از بیم��اران مبتال به س��رطان اس��تان زنجان 
در ش��هریور ماه س��ال 1385  با همت واالی 
خیری��ن زنجان ش��کل گرفت و پ��س از اخذ 
مجوزهای قانونی از آذرماه همان سال فعالیت 
های خود را در سطح استان زنجان آغاز نمود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر این مجموعه 
دارای 4 دفتر در س��طح شهر زنجان می باشد 
عالوه بر این در 9 شهر و شهرستان استان و 2 
دفتر در شهرستان   های بیجار استان کردستان 
و ت��کاب اس��تان آذربایجان غرب��ی نیز دفاتر 

مهرانه مشغول به کار هستند. 
مهندس وثوق افزود: مهرانه تش��کلی اس��ت 
غیردولت��ی، غیرسیاس��ی و غیرانتفاعی که با 
اتکا ب��ه فضل خداوند و مش��ارکت و حمایت 
مردم نیکوکار بر آن اس��ت تا با یاری نیروهای 
داوطلب مردمی امکان بهبودی بیماران مبتال 
به س��رطان را بیش از پیش فراهم نموده و از 
طریق ارتقاء کّمی و کیفی س��المت جسمی 
و روان��ی بیماران، روح امید ب��ه زندگی را در 
آن��ان ایجاد نماید. هم اکنون مهرانه کانون پر 
مهر و پناهگاهی مطمئن برای بیماران مبتال 
به س��رطان این دیار تلقی می شود که اعضاء 
آن برای کاستن آالم بیماران از هیچ کوششی 
فروگذار نمی کنن��د. فرهنگ حاکم بر مهرانه، 
اعتم��اد کامل به ارزش��های واالی انس��انی، 
اسالمی، نوع دوس��تی، فداکاری، یکپارچگی 

درونی و تعهد است.
مهندس جواد گرانمایه، مسول کلینیک مهرانه 
در ای��ن بازدید اب��راز کرد: مرکز تش��خیصی 
درمان��ی تخصص��ی س��رطان و رادیوتراپ��ی 
مهرانه جه��ت براورد کلی��ه نیازهای بیماران 
مبتال به س��رطان، در زمینی به مساحت 18 
هزار و 900 مترمربع طراحی و احداث ش��ده 
اس��ت. از این مقدار فض��ا ،12 هزار متر مربع 
به فضاهای تحقیقاتی، آموزش و پیش��گیری، 
تشخیصی و درمانی اختصاص داده شده است. 
همچنین 1800 مترمربع نیز به فضای اقامتی 

)مهمانسرا( اختصاص داده شده است.
ف��از اول این کلینیک با هزین��ه بالغ بر 240 
میلیارد ریال احداث ش��ده، ک��ه فقط هزینه 

خری��د دو دس��تگاه رادیوتراپ��ی از ش��رکت 
زیمن��س آلمان مدل انک��ور 98 میلیارد ریال 
، هزینه دستگاه سی تی سیموالتور از شرکت 
زیمن��س آلمان و لیزر متح��رک پنج نقطه از 
شرکت س��یرپا فرانس��ه 20 میلیار د و 250 

میلیون ریال بوده است.
وی ادامه داد: ساخت فاز اول در زمانبندی 2 
س��اله شروع و به اتمام رسید با راه اندازی فاز 
اول اس��تان زنجان جزو استان هایی که کلیه 
خدم��ات درمانی مربوط ب��ه بیماران مبتال به 
س��رطان را در داخل استان ارائه می دهد قرار 

گرفته است.
مهندس گرانمایه خاطرنش��ان ک��رد: مهرانه 
زنج��ان 100 هزار خی��ر دارد که این مهم در 
دنیا بی نظیر اس��ت، کلینیک رادیوتراپی این 
مجموعه با استقرار دستگاه های فوق پیشرفته 
که ب��ه همت خی��ران این مجموع��ه در اوج 
تحریم خریداری شده است به بیماران سراسر 
کشور خدمات باکیفیت درمانی ارائه می دهد.

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی در نشست با 
خبرنگاران استان زنجان اعالم کرد:

با صدای بلند اعالم می کنیم؛ زنجان با وجود 
مهرانه و 100 هزار خیرش دیار کریمان است

سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اس��المی پ��س از بازدید از مرک��ز رادیوتراپی 
مهران��ه که به همراه اس��داله درویش امیری، 
استاندار و جمعی از مسولین وزارتخانه و اداره 
کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان صورت 
گرفت در نشست خبری با خبرنگاران استان 

حضور یافت.
وی با اشاره به عقبه تاریخی و فرهنگی زنجان 
و حضور فعال مردمان این خطه در آیین های 
اس��المی و مذهبی گفت: همراهی 100 هزار 
خیر مهران��ه ای و حمایت از بیماران مبتال به 
س��رطان بیانگر توج��ه مردم زنج��ان به امور 

خیریه و انساندوستانه است.
دکتر صالحی امیری ضمن گرامیداش��ت دهه 
کرامت افزود: “ب��ا صدای بلند اعالم می کنیم 
که زنجان با وجود مهرانه و 100 هزار خیرش 
دیار کریمان اس�ت، از همین تریبون ارادت 
خود را به دس��ت ان��درکاران و خیران مهرانه 

اعالم می دارم.”
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بزرگداشت
ای��ن روزها به واس��طه دنیای مجازی و رس��انه ها، اخبار 
مختلف در ش��هرهای کوچک هم بازتابی جهانی دارند. 
به طور معمول توجه به این خبرها یک هفته بیشتر طول 
نمی کش��د. اما در این میان خبرهایی هس��ت که تاریخ 
مصرف ندارند یا بهتر اس��ت بگویم افرادی هس��تند که 

اخبار در مورد آن ها فراموش شدنی نیست.
مریم میرزاخانی یکی از آن هاس��ت ک��ه این روزها تیتر 
خیلی از روزنامه ها و رسانه های محلی و بین المللی بوده 

و هست.
تقویم را ک��ه ورق می زدم باعث ش��د ذهنم درگیر یک 
مس��ئله مرتبط شود. با کمال تعجب دیدم که این روزها 
مصادف با س��الگرد س��هروردی هم هست، اندیشمند و 

فیلسوفی که در جوانی با زندگی وداع کرد.
با خودم می گویم بی شک خبر و زندگی مریم میرزاخانی 
در تاریخ همچون س��هروردی ماندگار خواهد ماند، ولی 
ن��ه از بُع��د تراژدیک آن. بی ش��ک جوان��ان زیادی طی 
تاریخ بوده اند و هس��تند که ما به ط��رزی ناباورانه آن ها 
را از دست داده ایم و این خود غم بزرگی است. اما امثال 
سهروردی ها و میرزاخانی ها از بابت خدماتی که از خود به 
جا گذاشته اند، همواره در ذهن ما جا دارند و این خود باید 
علتی باشد تا بیشتر در زندگی، عملکرد و دستاوردهای 
آن ها توجه و مطالعه کنیم. شاید بهترین ادای احترام به 
آن ها این باش��د که سعی کنیم از لحظاتمان درست تر و 
مفیدت��ر بهره ببریم و یاد این عزی��زان را در ذهن، زنده 
نگه داریم. نه به خاطر سرنوش��ت تراژدیک آن ها، بلکه به 
واسطه نگاه متفاوتی که به دنیا و زندگی داشته و برای ما 
به جا گذاشته اند؛ یادشان در تاریخ همیشه زنده خواهد 

ماند.

بیاد مریم میزاخانی و شیخ شهاب الدین سهروردی

ژاد
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 دفتر مرکزی: انصاریه، تقاطع خیابان بوعلی سینا و بوستان هفتم
کد پستی: 4515743551

تلفن: 024-33781912-15      
نمابر)فکس(: 024-33781916

 دفتر تهران: تهران، خیابان ستارخان، خیابان پاتریس لومومبا، 
انتهای سروناز، کوچه امیری، پالک 21، مهمانسرای مهرانه

تلفن: 021-66913701

گروه نشریه:
سردبیر: علیرضا علیخانی

تحریریه:  نگین وثوق
بازبینی مطالب: مینا میرزانجفی زنجانی

مصاحبه: افسانه کاغذچی
مطالب خبری: محمد گرجی

مطالب غیر خبری: زهرا رجبی
ویراستار: لیال یوسفی
عکاس: امین بیگلری

عکس جلد: محمد محمدیها
گرافیک: کانون رسا 

سیدمحمدرضا حقگو، مسعودرضایی

telegram.me/mehranehcharity
instagram.com/mehraneh_charity

info@mehranehcharity.ir  :پست الکترونیک
www.mehranehcharity.ir  :وب سایت

شماره کارت بانک ملی:  6037991199510854
بانک رفاه:  3500035000


