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معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازدید از 
مهرانه:

بزرگترین سرمایه مهرانه؛ اعتماد مردمی است.
  دکتر ابراهیم گلمکانی ، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت، 
از  بازدید  در   97 مهر   16 دوشنبه  ظهر  پزشکی  آموزش  و  درمان 
بعدی  چند  فعالیت  که  این  بیان  با  مهرانه  انجمن  تخصصی  کلینیک 
مهرانه در حوزه درمان، آموزش و پیش گیری از ابتال به سرطان، قابل 
ویژگی  ترین  مهم  از  رجوع  ارباب  تکریم  کرد:  اظهار  است،  ستایش 
های بارز مهرانه است و با توجه به جایگاهی که در نزد مردم دارد، در 
قلب زنجانی ها حکم فرمائی می کند. این، محکم ترین پشتوانه برای 

هر مجموعه ای است.

وی اضافه کرد: مهرانه با اجرای برنامه های حوزه پژوهشی، قطعا می 
تواند در حوزه سرطان خدمات ارزنده ای به کشور ارائه دهد.

*کشور به خدمات بشردوستانه مهرانه زنجان نیاز واقعی دارد/ تقدیر 
از مدیریت سازماندهی شده در ساختار انجمن مهرانه

 دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
اداره  و  ساخت  در  زنجانی  خیرین  از  تقدیر  ضمن  اسالمی  شورای 
پژوهش،  حوزه  در  مهرانه  اصولی  های  برنامه  تدوین  مجموعه،  این 
تحقیقات و پیش گیری از سرطان را بسیار موثر دانست و گفت: کشور 

به خدمات بشردوستانه مهرانه زنجان نیاز واقعی دارد.
وی ضمن تقدیر از مدیریت سازماندهی شده در ساختار انجمن مهرانه 
اضافه کرد: اولویت اول شما استان زنجان باشد ولی در کشور مناطقی 

هم هست که نیازمند وجود مهرانه و مهرانه ای هاست.
با بیان این که به منظور بهره مندی از ظرفیت های  دکتر شهریاری 
واقعی  نیازهای  کردن  برطرف  و  کاری  موازی  از  جلوگیری  خیرین، 
گام  نوع  هم  به  خدمت  راستای  در  بایست  می  ها  خیریه  جامعه، 
با دانشگاه علوم پزشکی همکاری تنگاتنگی  بین  این  برداشته و در 
داشته باشند، پیشنهاد کرد تا راه اندازی بخش بستری در کلینیک 
تخصصی مهرانه مدنظر مسوولین امر قرار گیرد تا این مرکز بتواند به 

طور کامل نیازهای منطقه را تحت پوشش قرار دهد.
*مهرانه؛ تبلوری از اعتماد کثیری از زنجانی هاست

بهداشت مجلس  اول کمیسیون  رئیس  نائب   ،  دکتر مرتضی خاتمی 
شورای اسالمی نیز در این بازدید تصریح کرد: مجموعه-های بسیاری 
موثری  های  گام   ... و  درمان  و  بهداشت  حوزه  در  که  ایم  دیده  را 
برداشته اند، اما مهرانه مهم ترین مسیر را با روش-های اعتمادساز 
مالی  حمایت  با  را  بیماری  ترین  پرهزینه  توانسته  و  کرده  انتخاب 
در  دفاتر  اندازی  راه  با  خیریه  این  امیدوارم  کند.  مدیریت  مردمی 
شهرها و شهرستان های تحت پوشش در کاهش دغدغه های بیماران 

معاون وزیر بهداشت از سرمایه مهرانه گفت
مبتال به سرطان موفق باشد.

مراکز  در  بر   مبنی  رهبری  معظم  مقام  های  فرمایش  به  اشاره  با  وی 
نباید درد دیگری داشته باشند ،  بیماران به جز رنج بیماری،  درمانی، 

تصریح کرد: مهرانه این فرمایش رهبری را به خوبی عملی کرده است.
*تبدیل زنجان به قطب درمان، تشخیص و پیش گیری از سرطان توسط 

مهرانه
 مهندس اصغر وثوق ، مدیرعامل و بنیانگذار مهرانه هم با اشاره به کمک 
ماهانه یک میلیارد تومانی مردمی به این مجموعه در سال 96 بر لزوم 
این که ادعا می کنیم خدماتمان 100  بیان  با  امانت داری تاکید کرد و 
درصد منطبق بر علم روز پزشکی است، گفت: با توجه به اعتقاداتمان 
معتقدیم که می توانیم در حوزه خدمت به بیماران مبتال به سرطان و هم 

نوعان برای کل کشور، منطقه و حتی جهان الگو باشیم.
آسمان  راه  همچون  هایی  مؤسسه  البته  کرد:  اضافه  وثوق  مهندس 
خدمت  در  زنجان  مهرانه  از  تاسی  به  اردبیل  استان  ریحانه  و  سمنان 
نیز  به موفقیت های چشم گیری  به سرطان هستند که  بیماران مبتال 

دست یافته اند.
با اشاره به خدمات آموزش و پیش گیری مهرانه در کنار خدمات  وی 
پیش  آموزش-های  ارائه  ابتدای  از  مهرانه  کرد:  تصریح  درمان  و  دارو 
گیری از ابتال به سرطان، 30 هزار دانش آموز را در زمینه تغذیه سالم 
و 20 هزار خانم را در زمینه پیش گیری از سرطان سینه تحت پوشش 

قرار داده است.
تخصصی  کلینیک  مسوول   ، گرانمایه  جواد  مهندس  جلسه   این  در 
مهرانه  و پیش-گیری  آموزش  و  و درمان  دارو  کارنامه خدمات  مهرانه 
شورای  مجلس  کمیسیون  رئیسه  هیات  اعضای  برای  را  سال   12 طی 

اسالمی ارائه داد.
و وضعیت  ثبت مشخصات  با  دارد  آن  مهرانه قصد  با عنوان   گرانمایه 
و  آماری  استفاده  جهت  اطالعاتی  بانک  بیماران،  درمانی  و  جسمی 
پژوهشی ایجاد نماید ، تصریح کرد: مهرانه تالش می کند جزء بهترین 
به  مبتال  بیماران  از  حمایت  و  درمان  زمینه  در  خیریه  های  مؤسسه 

سرطان در سطح ایران و شناخته شده در سطح جهان باشد.
وی در ادامه ضمن تشریح نحوه خدمت رسانی رایگان به بیماران مبتال 
به سرطان سراسر کشور با بهره گیری از تجهیزات به روز و فوق پیشرفته 
رادیوتراپی در کنار خدمات 100 درصد رایگان اسکان، به خدمات سایر 
بخش های کلینیک تخصصی مهرانه از جمله شیمی درمانی اشاره کرد 
و گفت: مهرانه با اعتقاد به شعار  پیش گیری بهتر از درمان است  کمیته 
آموزش و پیش گیری را با هدف عملیاتی نمودن برنامه های این حوزه 

تاسیس و راه اندازی کرده است
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 زنجانی ها، مهرانه را به برند تمام عیار ایرانی تبدیل کرده اند.
از  خارج  ایرانیان  شورای  دبیرخانه  رئیس   ، محمدی  اصغر  علی   
کشور 19 شهریور در بازدید از مهرانه با بیان این-که زنجانی ها، 
کرد:  اظهار  اند،  کرده  تبدیل  ایرانی  عیار  تمام  برند  به  را  مهرانه 

ایران به این گونه پروژه ها نیاز دارد.
رئیس دبیرخانه شورای ایرانیان خارج از کشور بر لزوم استفاده از 
ظرفیت سازمان یافته ایرانیان خارج از کشور برای توسعه خیریه 

هایی همچون مهرانه تاکید کرد.
وی ضمن تشویق اقدام مهرانه در رد پیشنهاد سفارت ژاپن مبنی 
بر کمک به مهرانه در قالب برنامه )جی.جی.پی( اعالم کرد که این 

اقدام عزت مندانه بود.
* عظمت کارهای انجام شده در مهرانه شوکه کننده است

همچنین  رضا اویسی ، مسوول دفتر وزارت امور خارجه در استان 
زنجان با بیان این که عظمت کارهای انجام شده در مهرانه شوکه 
دار  ادامه  مدیریت  روش  این  تا  کرد  امیدواری  ابراز  است  کننده 

باشد.

رئیس دبیرخانه شورای ایرانیان خارج از کشور در مهرانه

فعالیت مهرانه در دنیای مادی گرای امروز جای مباهات دارد
این مطلب را مدیرعامل خبرگزاری فارس عصر سه شنبه 2 مرداد 97 در جریان سفر خود به زنجان و بازدید از کلینیک تخصصی سرطان 
مهرانه عنوان و تصریح کرد: مشاهده و آشنایی با این مجموعه ها و انسان ها، در دنیای امروز که مادی گرایی رواج یافته و با سالمت و دین مردم 

کاسبی می شود، جای خرسندی و مباهات دارد.
پیام تیرانداز مرز حق و باطل را در کار رسانه ظریف عنوان و تاکید کرد: حضور و فعالیت در مجموعه هایی مانند مهرانه خیر عظیمی است که 

نصیب طراحان و گردانندگان آن شده است.
مدیرعامل خبرگزاری فارس با اشاره به راه اندازی بسته های خبری  خبر خوب  در این خبرگزاری افزود: این مجموعه و فعالیت های آن هم 

می تواند در قالب این خبر قرار گرفته تا در راستای ایجاد نشاط اجتماعی در میان این همه خبر ناخوشایند به سمع و نظر مردم برسد.

فارس در مهرانه
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با برگزاری 6 روزه نخستین نمایشگاه دستاوردهای 12 ساله 
مهرانه در کارخانه کبریت صورت گرفت:

نخستین نمایشگاه دستاوردهای 12 ساله مهرانه از 10 تا 15 شهریور 
با هدف معرفی خدمات بشردوستانه در قالب 30 غرفه متشکل از 
کارخانه  محل  در  مجموعه  شهرستانی  دفاتر  و  واحدها  کمیته ها، 
کبریت سابق زنجان برگزار و با استقبال مطلوب مردم و شهروندان 
و به ویژه هنرمندان عرصه تئاتر، موسیقی، خطاطی و ... همراه شد.

نمونه  باغدار   ، انعام محمدی  از سوی  حاج  زیتون  نهال   14 اهداء 
طارمی از روستای  دستجرده ، اهداء فیش عمره مفرده 3 عضو از 
خانواده بیگدلی، اهداء فرش دستبافت منقش به آرم مهرانه توسط  
و  کامل  جزء  سه  اهداء  تکابی،  ساله   18 هنرمند  زارعی   مهنوش 
هنرمند  نستعلیق  خط  با  مجید  اهلل  کالم  چهارم  جزء  از  بخشی 
گرامی عزیز مدنی  اهل تکاب و اهداء 2 دانگ از یک آپارتمان 180 
متری واقع در منطقه کوچمشکی زنجان به انجمن مهرانه از سوی 
12 ساله  نمایشگاه دستاوردهای  در  زنجانی  اندیش  نیک  شهروند 
عنوان  به  که  بود  نمایشگاه  این  برگزاری  دستاوردهای  از  انجمن 
هدیه از سوی نیک اندیشان مهرانه ای تقدیم این مجموعه شد که 

در همه حال یاری گر بیماران مبتال به سرطان هستند.
غرفه آموزش تحصیلی انجمن مهرانه با توجه به آغاز سال تحصیلی 
98-97 و بازگشایی مدارس در مهرماه، به منظور تهیه لوازم التحریر 
و لباس فرم دانش آموزان تحت پوشش مهرانه، با بهره گیری از ایده 
استاد  پیشکسوت؛  هنرمند  همراهی  و  خیرین  از  یکی  هنرمندانه 
وفائیان، تابلویی با عنوان  به درخت مهربانی مهرانه؛ انگشت مهر 
مهر شما  انگشتان  را  درخت  های  برگ  که  بود  کرده  تهیه  بزنیم  
عزیزان تشکیل می داد. قرار است این تابلو در مراسم های بعدی 
مهرانه به نفع دانش آموزان تحت پوشش واحد آموزش تحصیلی 
به مزایده گذاشته شود. شکیال  و  فرشاد ، عروس و داماد زنجانی 
نیز در سومین روز زندگی مشترک خود به عنوان نخستین خیر، 
بخشی از هدیه جشن عروسی خود را برای تهیه لوازم التحریر به 

دانش آموزان واحد آموزش تحصیلی مهرانه هدیه کردند.
با  آلمان  ای مقیم  بانوی خیر مهرانه   ، همچنین  مهرانگیز رئیسي 
حضور در نمایشگاه دستاوردهای مهرانه با بیان این که در مهرانه 
همه عاشق اند و سرشار از محبت تاکید کرد که از داشته هایی که 

خدا به ما داده به بنده های خدا هدیه می دهیم.
انجمن  با رسالت های  از خویشاوندان خود  یکی  از طریق  که  وی 
مهرانه آشنا شده و در نخستین گام سند یک باب آپارتمان شخصی 
خود در تهران را به نام مهرانه زده است، اظهار کرد: در ماه مبارک 
رمضان نیز با صحبت از انجمن خیریه مهرانه و دلسوزان مجموعه 
برای کاهش درد و آمال بیماران مبتال به سرطان، 5 نفر از مسلمانان 
مقیم آلمان )یک عراقی، 3 ترکیه ای و یک ایرانی( را تشویق کردم 
تا 5 شب بیماران مبتال به سرطان ساکن سرای نیکان را از دور و با 

نمایشگاهی از 12 سال خدمت
پرداخت هزینه های افطاری میهمان کنند که برایم فرح بخش بود.

این خیر که اصالتا میانه ای می باشد، اعالم کرد: در نظر دارم سند 
یک باب از منزلم را هم به نام مهرانه بزنم تا آخرتم را بسازم.

 مجتبی نوری ، فرماندار ماهنشان نیز در بازدید از نخستین نمایشگاه 
دستاوردهای 12 ساله مهرانه، این مجموعه را آبروی زنجان و ایران 
دانست که در سطح ملی و بین المللی عملکرد قابل قبولی در سطح 

خدمت رسانی به بیماران مبتال به سرطان داشته است.
وی همچنین اعالم کرد: به عنوان نماینده دولت در ماهنشان، آماده 

خدمتگزاری به مهرانه  به ویژه در عرصه بهداشت و درمان هستیم.
 علی فرامرزلو ، شهردار دندی نیز در این بازدید با اشاره به نهادینه 
شدن فرهنگ مهرورزی و آئین نوع دوستی در زنجان با وجود مهرانه 

عنوان کرد: مهرانه، حاکی از حس خوب زنجانی ها به هم نوع است.
  رحمان برزگر ، رئیس شورای شهر دندی نیز با قدردانی از بانیان 
مجموعه  آن  حامیان  و  مهرانه  احداث  و  ساخت  اندرکاران  دست  و 
ساله   12 دستاوردهای  نمایشگاه  نخستین  در  مردم  پرشور  حضور 

مهرانه را ستودنی دانست.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان نیز در این بازدید، 
زیبایی مهرانه را به حضور یک دل زنان و مردان خیر در کنار یکدیگر 
برای کاهش درد بیماران مبتال به سرطان دانست و گفت: مهرانه به 
عنوان شاخص ترین تشکل مردم نهاد استان زنجان، زمینه پیشرفت 

اجتماعی را فراهم آورده است.
علی کاظمی اقدامات بشردوستانه صورت گرفته در مهرانه را مصداق 
ایثار واقعی اعالم کرد و افزود: زیبایی مهرانه به حضور یک دل زنان 

و مردان خیر در کنار یکدیگر برای کاهش درد بیماران است.
به عنوان شاخص ترین تشکل مردم نهاد  این که مهرانه  بیان  با  وی 
استان زنجان، زمینه پیشرفت اجتماعی را فراهم آورده است، تصریح 
کرد: آنقدر فعالیت های مهرانه قابل احترام است که اگر هم نواقصی 

در آن وجود داشته باشد که البته ندارد، قابل مشاهده نیست.
به  اشاره  با  زنجان  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
سطح  ارتقاء  جهت  مهرانه  پیشگیری  های  فعالیت  بودن  چشمگیر 
و  آموزش  اهداف  تحقق  برای  که  همین  کرد:  عنوان  سالمت جامعه 
پیشگیری افراد متخصص و فوق تخصص برای مردم وقت صرف می 

کنند، ارزشمند است.
کاظمی با بیان این که قلوب شکسته دعاگوی بنیان گذاران و خیرین 
را  مهرانه  جای  جای  در  خیر  کار  کوچکترین  انجام  است،  مهرانه 

ارزشمند و دارای ثواب دنیوی و اخروی دانست.
این  در  نیز  مهرانه  اجرایی دفتر مرکزی  ، مدیر   سیف اله عبداللهی 
و خدمات  پرونده  تشکیل  به  مربوط  نحوه خدمات  تشریح  با  دیدار 
کرد:  ابراز  زنجان  مرکز  در  کننده  مراجعه  بیماران  به  درمان  و  دارو 
مهرانه تا به امروز طبق اساسنامه از هیچ کمکی برای برطرف شدن 
مسائل و مشکالت بیماران دریغ نکرده و هر آنچه از دستش برآمده 

به مراجعه کنندگان ارائه کرده است.
مسوول  و  تبلیغات  کمیته  مسوول   ، صنعتکار  مهناز  همچنین  
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نمایشگاهی از 12 سال خدمت
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای 12 ساله مهرانه نیز ضمن تاکید بر 
لزوم افزایش همکاری های این مجموعه با اداره کل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران استان زنجان به ویژه در آستانه ماه محرم گفت: در 
صورت موافقت بنیاد شهید در صددیم تا برای توسعه فعالیت های 
تبلیغاتی و اطالع رسانی مهرانه طرح  توسعه تبلیغات خانه به خانه  

را با اولویت قرار دادن خانواده شهدا عملیاتی نمائیم.
در پایان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان با بیان 
این که زنجان خاستگاه تشیع و شهدای گلگون کفن هشت سال 
دفاع مقدس می باشد، تندیس شهدای شاخص استان را به مهرانه 
اهدا کرد و گفت: این مجموعه با فعالیت های خالصانه اش ثابت کرد 

که ایثار جاریست و راه شهیدان ادامه دارد.
دکتر مقیمی و دکتر بهاریان نیز به ترتیب به عنوان سخنران های 
به  خدمت  مسیر  در  را  مهرانه  های  برنامه  اختتامیه،  و  افتتاحیه 

بیماران مبتال به سرطان و آحاد مردم تشریح کردند.
دکتر مقیمی، رئیس هیات مدیره مهرانه در آئین افتتاحیه نخستین 
نمایشگاه دستاوردهای مهرانه،  تغییر نگرش و فرهنگ مردم  را از 
شاخص ترین اقدامات این مجموعه اعالم کرد و با یادآوری مراحل 
تشخیص، پیگیری و درمان سرطان، عملکرد مهرانه در حوزه دارو 

و درمان را مهم و قابل ستایش دانست.
جمع  در  آنکولوژی  و  خون  تخصص  فوق  و  مهرانه  بنیانگذار 
زنجان  فهیم  مردم  همراهی  از  قدردانی  ضمن  زنجانی  شهروندان 
گفت: از اینکه مهرانه را در مسیر خدمتگزاری تنها نگذاشته اید، 

ممنونیم.
بازرس اصلی مهرانه هم در آئین اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای 
مرحوم  ای؛  مهرانه  خیرین  خاطره  و  یاد  داشت  گرامی  با  مهرانه 
حوزه  در  مهرانه  خدمات  نفیسی،  و  ابریشمی  مرحومه  قصابی، 
از  دارویی  های  حمایت  و  اسکان  درمانی،  شیمی  رادیوتراپی، 

مبتالیان به سرطان را تشریح کرد.
دکتر بهاریان در جمع مردم زنجان اطمینان داد که تمامی کمک 
های مردم اعم از نقدی، غیرنقدی، منقول و غیرمنقول به صورت 

سیستماتیک ثبت و ضبط شده است.
برپایی نمایشگاه  شمیم کربال با حمایت مالی اسپانسر و خیر مهرانه 

ای مقیم آلمان در ملک اهدائی آقای موسویان؛
فعالیت رسمی نمایشگاه مفهومی  شمیم کربال  انجمن مهرانه عصر 
حسینی  عزاداران  و  شهروندان  بازدید  با   97 شهریور   24 شنبه 

کلید خورد
این نمایشگاه با حمایت مالی اسپانسر و خیر مهرانه ای مقیم آلمان، 
خانم  مهرانگیز رئیسی  از 23 شهریور تا 2 مهر در محل ساختمان 
موسویان ) ملک اهدائی از سوی آقای موسویان( واقع در چهارراه 

انقالب، کوچه تکیه بیت العباس)ع(برپا شد.
شهروندان زنجانی در بازدید از نمایشگاه مفهومی  شمیم کربال  که 
برای عموم آزاد است از اقدام نیک مهرانه در برپایی این نمایشگاه 
ابراز خرسندی می کنند. خانم صادق لو یکی از شهروندان با بیان 
اینکه همه ما در قبال نشر و انعکاس مصائب اهل بیت)ع( در جامعه 
بیماران توسط  به  به معنویت در کنار خدمت  مسوولیم، پرداختن 

مهرانه را زیبا و مثال زدنی دانست.
آقای اسماعیلی، دیگر شهروند زنجانی نیز در بازدید از نمایشگاه  
شمیم کربال  مهرانه عنوان کرد که مهرانه با برپایی این نمایشگاه 
اهل  سفارشات  و  عاشورا  فرهنگ  از  تاسی  با  که  کند  می  ثابت 

بیت)ع(، خدمت به هم نوعان را وظیفه انسانی خود می داند.
در آئین تجلیل از تعاونی های برتر استان زنجان:

انجمن خیریه مهرانه به عنوان   تعاونی اجتماعی موفق  معرفی و 
تقدیر شد

در این مراسم که روز شنبه 10 شهریور در محل سالن همایش های 
بین المللی مهرانه با حضور مسئولین ارشد استانی و تعاون گران 
کلینیک  مسوول   ، گرانمایه  جواد  مهندس  آقای   از  شد،  برگزار 
تخصصی مهرانه به نمایندگی از تالش گران مهرانه به صورت ویژه 
تقدیر به عمل آمده و این مجموعه به عنوان   تعاونی اجتماعی 

موفق  معرفی گردید.
در این مراسم از 18 تعاونی برتر تجلیل شد.
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گزارش مالی از زبان بازرس مالی مهرانه
گزارش بازرس مالی مهرانه از درآمدها و هزینه های مهرانه در سال 96؛

به  پاسخ گویی  آماده  مالی،  از صورت های  اسناد متقن  ارائه  با  مهرانه 
مسوولین و مردم خیر زنجان است

باسالم، ضمن عرض مقدم به حضور شما ممنون میشم خودتون 
رو برای مخاطبین معرفی فرمائید:

دکتر  جالل بهاریان ، مدرس دانشگاه، در حال حاضر به عنوان خیر و 
بازرس اصلی مهرانه در این مجموعه فعالیت می کنم.

به  مربوط  اقدامات  اصل مطلب،  به سراغ  بریم  وقت  فوت  بدون 
چه  تا  نهاد  مردم  تشکل  یک  عنوان  به  مهرانه  مالی  شفافیت 

میزان مورد قبول است؟
درمان،  دارو،  خدمات  امروز  به  تا  تاسیس  ابتدای  از  تعارفی  هیچ  بی 
از سالمت  مهرانه گواه  به سرطان  مبتال  بیماران  به  معیشت و خدمت 

مالی مجموعه دارد.
اخیرا مجمع عمومی عادی هیات امنای مهرانه جمعه 22 تیر با حضور 
36 عضو )24 نفر اصالتی و 12 نفر به صورت وکالتی( که در مجموع 
79 درصد از کل هیات امنا را شامل می شود، تشکیل جلسه داد. قابل 
از احساس مسوولیت و  نشان  امنا  پررنگ هیات  این حضور  ذکر است 

عالقمندی آنان به عملکرد مجموعه است.
در این نشست تمامی آمار و صورت های مالی از سوی بنده به عنوان 
افشاگری های  اصالح  منظور  به  که  گردید  اعالم  مستقل  اصلی  بازرس 

الزم در این خصوص صورت گرفت.
میشه تعریف جامعی از صورت های مالی و روند تهیه آن داشته 

باشید؟
را  آن سال  پایان  تا  و  آغاز  اول سال خورشیدی  از  مالی؛  صورت های 
این صورت های مالی موسسه تدبیر محاسب  تهیه  شامل می شود. در 
آریا حسابرسی های مربوطه را انجام می دهد البته بازر اصلی مهرانه نیز 

اقدام به بررسی دقیق گزارش می کند. 
آخرین صورت های مالی مهرانه مربوط به سال 96 می باشد، نتایج 

این گزارشات را تشریح فرمائید؛
تومان  بر اساس گزارشات منتشره میزان درآمد سال 96، 27 میلیارد 
بوده است. از این میزان 17 میلیارد تومان مربوط به کمک مردمی و 10 
میلیارد تومان نیز مربوط به وصولی های مجموعه از بیمه گرهای طرف 

قرارداد بوده است.
7.5 میلیارد تومان از 17 میلیارد تومان کمک مردمی، نقد و 9.5 میلیارد 

تومان غیرنقدی می باشد.
کمک های نقدی مشمول چه کمک هایی می شوند؟

قلک ها،  از  شده  جمع آوری  نقدی  کمک های  به  مربوط  کمک ها  این 
مختلف  های  بانک  و  آپ  جمله  از  الکترونیکی  و  اینترنتی  پرداخت 

می باشد.
کمک های غیرنقدی ثبت شده در صورت های مالی مهرانه مربوط 

به کدام موارد است؟
غیر  کمک  تومان  میلیارد   9.5 از  تومان  میلیون   600 و  میلیارد   8
نقدی مهرانه مربوط به سرقفلی مغازه و گاراژ اهدائی خیر گرامی، حاج 
سیدیاسین موسویان بوده که در میدان اتقالب واقع است. این خیر به 
صراحت اعالم کرده که این گاراژ نباید فروخته شود در نتیجه اهدای 
باید  نقد  رقم  و  اعداد  قالب  در  مهرانه  دارائی های  از  ایشان  غیرنقدی 

خارج گردد.
1 میلیارد تومان کمک غیرنقدی نیز مربوط به طال، جواهرات و مصالح 
ساختمانی است. البته طال های اهدائی به مهرانه به صورت پالک کوبی 

شده در نزد بانک به صورت امانت موجود می باشد.
در مورد خدمات ارائه شده رایگان به بیماران مراجعه کننده که 
در قالب فرانشیز از آنان دریافت نگردیده است و مبالغ وصولی 

از بیمه گرها هم توضبح می دهید؟
اخذ  تومان  بیمه گرها، 6.5 میلیارد  از  تومان مبلغ وصولی  از 10 میلیارد 
دریافت  بیماران  به  رایگان  خدمت  بابت  نیز  تومان  میلیارد   3.5 و  شده 
به خدمات  مربوط  فاکتورهای  تعرفه،  طبق  باید  کلینیک  است.  نگردیده 
اسکن، رادیوتراپی و شیمی درماتی را صادر کند چرا که مهرانه تعهد کرده 

با تعرفه عمل کند.
بیمار ممکن است تحت پوشش 2 بیمه گر باشد به این صورت که یا تحت 

پوشش بیمه تامین اجتماعی، بیمه سالمت، نیروهای مسلح و ... باشد و 
ارائه شده را  هم بیمه تکمیلی داشته باشد، مهرانه در کلینیک، خدمات 
از مبلغ فاکتور کم می کند و طبق تعرفه مبلغ باقیمانده فرانشیز درمان 
 3.5 احتساب  با  نتیجه  در  است.  نگردیده  دریافت  بیمار  از  که  می باشد 
میلیارد فرانشیز و 9.5 میلیارد غیرنقدی میزان کمک های غیرنقدی 13 

میلیارد تومان می باشد.
میزان هزینه های مهرانه در سال 96 چه میزان بوده است؟

  هر مؤسسه، ارگان و مجموعه که درآمدی داشته باشد قطعا هزینه ای هم 
دارد . در سال 96، میزان هزینه مهرانه حدود 15 میلیارد تومان بوده است.

میزان هزینه های جاری، اداری و ... مهرانه؟
میلیارد   12 ،96 سال  در  کلینیک  جاری  و  درمانی  دارویی،  های  هزینه 
تومان و هزینه های اداری و مالی آن 2 میلیارد تومان به ثبت رسیده است. 
از 12 میلیارد تومان 6.5 میلیارد تومان در حوزه دارو و درمان ارائه شده 
و 3.5 میلیارد تومان نیز به عنوان فرانشیز از بیمار دریافت نگردیده است. 
3میلیارد تومان نیز برای تهیه ملزومات پزشکی، معیشت بیماران، آموزش 

و پیشگیری و حق الزحمه پزشک صرف شده است.
از 12 میلیارد تومان، 2 میلیارد تومان بابت حقوق کادر درمان کلینیک 
با حق بیمه سهم کارفرما، 3 میلیارد تومان بابت استهالک دستگاه های 
پزشکی که طبق قانون باید کسر شود و نیم میلیارد تومان هم بابت هزینه 
یک  مبلغ  است.  شده  صرف  است،  پزشکی  تجهیزات  نگهداری  و  تعمیر 
میلیارد تومان نیز بابت حقوق و مزایای کادر اداری و یک میلیارد تومان 

نیز بابت هزینه های اداری و مالی دفاتر مهرانه هزینه شده است.
مهرانه در مجموع 86 میلیون تومان بهره بانکی تنها بابت خرید دستگاه 
یک میلیارد تومانی رادیوتراپی تنها در سال 96 پرداخت کرده است. البته 

پرداخت های قسط بانکی بابت خرید این دستگاه شهریور 97 تمام شد.
 آمار کلی از میزان درآمد مازاد بر هزینه مهرانه هم دارید؟

اگر از 27 میلیارد، 15 میلیارد کم کنیم، 12 میلیارد می ماند که این رقم 
در صورت مالی تحت عنوان مازاد درآمد بر هزینه مهرانه به ثبت رسیده 
و به صورت جامع توضیحات الزم ارائه شده است. البته از ابتدای تاسیس 
تا پایان سال 95، 29.5 میلیارد تومان مازاد درآمد بر هزینه نیز به ثبت 
با احتساب 12 میلیارد تومان یاد شده میزان درآمد مازاد بر  رسیده که 
هزینه مهرانه تا پایان سال 96، 41.5 میلیارد تومان بوده است که این مبلغ 
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به صورت کامل در ساخت و ساز، خرید تجهیزات پزشکی مصرف شده است.
 سرمایه مهرانه که در صورت های مالی هم از آن ذکر شده شامل چه مواردی می شود؟

مردم استان زنجان و کشور و خیرین اطالع داشته باشند که سرمایه های مهرانه شامل غیرنقدی بوده و شامل امالک، زمین، دستگاه ها و لوازم و تجهیزات 
پزشکی و ... است.

با این اوصاف یعنی پول نقدی در پایان سال برای مهرانه وجود نداشت است؟
بله دقیقا.

میزان دارایی های مهرانه با احتساب استهالک ها از ابتدا تا پااین سال 96 چه میزان بوده است؟
در صورت های مالی نشان داده ایم که کل دارایی های مهرانه 45میلیارد و 800 میلیون تومان بدون استهالک بوده است.البته 7 میلیارد و 300 میلیون 
تومان هم استهالک داشته ایم که این رقم با احتساب 45 میلیارد و 800 میلیون، 53 میلیارد و 200 میلیون تومان می شود که شامل دارایی های مهرانه 

از ابتدا تا پایان سال 96 است.
اگر در حال حاضر ارزیابی مجدد کنیم، قیمت دستگاه های 5 میلیاردی فعلی 8 میلیارد تومان است که این رقم از 53 میلیارد و 200 میلیون تومان به 

65 میلیارد تومان خواهد رسید.
بر مؤسسات عنوان شده توسط سایر کارشناسان دستگاه ها و تشکیالت حسابداری و حسابرسی مورد  صورت های مالی مهرانه عالوه 

بررسی قرار گرفته است؟
بله اخیرا یک شرکت حسابداری و حسابرسی در انگلستان به نام )RM and Co Accountancy Ltd( صورت-های مالی 96 را مورد بررسی 
http://www.mehraneh�  قرار داد و گزارش های مربوطه را تهیه و به مهرانه ارسال کرد که اصل گزارش و ترجمه آن در سایت مهرانه به آدرس

charity.ir/ موجود می باشد. 
و  انتقادات  امر،  کارهای کارشناسی و تخصصی متخصصین  راه  ارائه  از  لغایت 96 در سایت مهرانه موجود می باشد،  مالی سال های 92  صورت های 

پیشنهادات خیرین در این حوزه استقبال می کنیم.
بنده به عنوان بازرس اصلی و با تخصص حسابداری و حسابرسی آماده پاسخگویی به تمامی سئواالت مقامات عالی رتبه استان، نیروی انتظامی، مقامات 

کشوری و مردم عزیز و گرانقدر کشور و استان در رابطه با مسائل مالی هستم.
سخن پایانی با خیرین و مخاطبان...

اینکه در برخی موارد بعضی ها اعالم می کنند که مهرانه با این همه حمایت مالی مردمی دیگر نیازی به کمک آنان ندارد، صحیح نیست مهرانه تا به 
امروز اگر توانسته در خدمت رسانی به مبتالیان به سرطان عملکرد موفقی داشته باشد به دلیل حضور و مشارکت تک تک مردم بوده است چرا که تعداد 
بیمارانی که به حمایت های این تشکیالت نیازمند هستند باال رفته و هم میزان هزینه های دارو و درمان به آنان افزایش یافته است. خیرین گرامی منتظر 

حضور پرمهر شما در مسیر خدمت به همنوعان هستیم.

گزارش مالی از زبان بازرس مالی مهرانه
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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
حوزه  در  مهرانه  دلسوزانه  خدمات  است/  بانوان  بین  در  شایع  بیماری  اولین  سینه  سرطان 

بهداشت قابل احترام و ستودنی است
آگاه  در همایش  زنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون   ،  دکتر محمدرضا صائینی 
سازی از عالئم اولیه سرطان سینه که در محل سالن همایش های بین المللی برگزار گردید، 
قابل توجه در سطح کشور  و  فعالیت های چشم گیر  با  این که خوشبختانه مهرانه  بیان  با 
جایگاه خود را پیدا کرده است و به عنوان الگوی ارزشمند ملی و مجموعه پیشرو در آموزش 
احترام و  قابل  را  بهداشت  باشد، خدمات دلسوزانه مهرانه در حوزه  پیشگیری مطرح می  و 

ستودنی دانست.
وی با بیان این که تشخیص دیرهنگام سرطان نتیجه بخش نخواهد بود، ضمن گرامی داشت 
تالش های صورت گرفته در حوزه سالمت کشور به ویژه دهه 60 و اجرای نظام تحول سالمت 
با محوریت  را  اصالح شبکه  نظام  تا داخل شهر  از حاشیه شهر  تصریح کرد:  اخیر  در دوره 
بیماری های غیرواگیر عملیاتی کردیم که در ارتقاء سطح سالمت کشور تاثیرگذار بوده است.

صائینی خطرسنجی بیماری های قلبی- عروقی و غربال گری 3 سرطان اعم از سرطان پستان، 
روده بزرگ و دهانه رحم را از گام های بزرگ دانشگاه علوم پزشکی در زنجان اعالم کرد و 

گفت: این مهم با هدف ارتقاء سطح کیفیت زندگی مردم در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان این که 42 درصد علت اصلی مرگ در استان زنجان بیماری های قلبی و عروقی 
می باشد و در این بین سرطان نیز سومین عامل مرگ در استان اعالم شده است، سرطان 
سینه را اولین بیماری شایع در بین بانوان اعالم کرد و گفت: حداقل می توانیم با کشف این 
بیماری در مراحل اول موفق باشیم، چرا که بانوان در ثبات و استحکام خانواده ها نقش مهمی 

دارند.
بیماری  تشخیص  بسترهای  که  این  بیان  با  زنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
مطلوب  دستاوردهای  به  است،  شده  فراهم  زنجان  استان  روستاهای  و  شهرها  در  سرطان 

خطرسنجی بیماری های قلبی- عروقی و غربال گری 3 سرطان اشاره کرد.
وی با عنوان این که در استان زنجان امید به زندگی در سال 96 در بین خانم ها نزدیک به 82 
سال و آقایان 78.5 سال اعالم شده است، اضافه کرد: این میزان در سطح کشور بین آقایان 

74 سال و خانم ها حدودا 76 سال می باشد.
*دستیابی مهرانه به چشم اندازهای سالمت در حوزه پیشگیری از سرطان سینه دور از انتظار 

نیست.
 دکتر مینوش مقیمی ، فوق تخصص خون و آنکولوژی و رئیس هیات مدیره مهرانه هم گفت: 
به طور قطع بیماری سرطان سینه در نخستین مراحل بیماری قابل درمان می باشد که در 
این بین برگزاری کارگاه های پیش گیری از سرطان سینه توسط مهرانه در شهرها و روستاها 

می تواند در پیش گیری و تشخیص به موقع بیماری تاثیرگذار باشد.
مدرس،  عنوان  به  که  همکارانی  تقویت  و  بیماری  زودهنگام  تشخیص  که  این  بیان  با  وی 
کارگاه  برگزاری  اهداف  ترین  مهم  از  اند،  کرده  حفظ  را  مهرانه  با  خود  بشردوستانه  کمک 
های پیش گیری از سرطان سینه می باشد، از کارشناسان و متخصصین مراکز بهداشتی و 
این که  با عنوان  این همکاری دو سویه قدردانی کرد.دکتر مقیمی  درمانی استان به جهت 

همواره سعی داشته ایم از تمامی توانمندی ها جهت 
پیشبرد اهداف سالمت محور مهرانه استفاده کنیم، 
به  رسیدن  برای  باید  مهرانه  انجمن  که  کرد  تاکید 
استانداردهای جهانی مسیر طوالنی را طی کند که 
بی شک همراهی مردم در تحقق این امر نقش تعیین 

کننده ای خواهد داشت.
*مهرانه، با مشارکت مردم، زنجان را به شهر ورزش 
خواهد  تبدیل  دخانیات  بدون  شهر  و  همگانی  های 

کرد
 مهندس اصغر وثوق ، مدیرعامل مهرانه نیز در این 
حوزه  در  که  کنیم  می  افتخار  کرد:  اظهار  همایش 
مهرانه  سرطان،  به  ابتال  از  پیشگیری  و  آموزش 

موفقیت های چشمگیری را کسب کرده است.
وی با اشاره به حضور عاشقانه خیرین در دفاتر مهرانه 
و خدمت به همنوع تصریح کرد: این عشق نتیجه اش 

چیزی جز کسب رضای الهی نیست.

کمیته  اندرکاران  دست  از  تقدیر  ضمن  مهرانه  بنیانگذار 
آموزش و پیشگیری این مجموعه به چشم اندازهای انجمن 
و تبدیل زنجان به شهر ورزش های همگانی و شهر بدون 
دخانیات تاکید کرد که این چشم اندازها تنها با مشارکت و 

همراهی مردم و خانواده ها امکان پذیر است.

مطلوب  را  زنجان  استان  در  سرطان  به  ابتال  وضعیت  وی 
از  دانست و خدمات مهرانه در حوزه آموزش و پیشگیری 
سرطان را گامی برای ارتقا سطح سالمت استان زنجان اعالم 

کرد.
*برگزاری 141 کارگاه آموزش و پیشگیری از سرطان سینه 
در شهر زنجان از سال 94 تاکنون/نزدیک 10 هزار نفر از 

بانوان در این کارگاه ها حضور یافتند
پیشگیری  و  آموزش  کمیته  مسوول   ، مرتضوی  مصطفی   
مهرانه نیز اظهار کرد: کمیته آموزش و پیشگیری از سال 
94 در پنج محور فعالیت های سالمت محور خود در حوزه 
های  کارگاه  برگزاری  ورزش،  سالم،  تغذیه  آموزش  های 
و  محصول  و  دخانیات  و  سیگار  استعمال  عدم  آموزشی، 

غذای سالم را آغاز کرد.
کل  اداره  تنگاتنگ  همکاری  با  مهرانه  اینکه  بیان  با  وی 
آموزش و پرورش استان زنجان حدود 30 هزار دانش آموز 
را در شهر زنجان و در سطح مدارس به صورت منظم در 
حوزه آموزش تغذیه سالم آموزش داده است، بر لزوم تسری 
این برنامه ها در مراکز دانشگاهی و دبیرستان ها تاکید کرد 
و گفت: در سال تحصیلی جدید در حدود 3 دبیرستان به 
صورت پایلوت با همراهی روانشناسان برنامه های آموزش و 
پیشگیری در حوزه مبارزه با استعمال دخانیات و سیگار را 

عملیاتی می کنیم.
از  پیشگیری  و  آموزش  کارگاه   141 تشکیل  از  مرتضوی 
برای  تاکنون   94 سال  از  زنجان  شهر  در  سینه  سرطان 
 10 در  البته  گفت:  و  داد  خبر  بانو  هزار   10 به  نزدیک 
دفتر مهرانه در شهرها و شهرستان های استان و 3 دفتر 
شهرستانی خارج از استان )بیجار، تکاب و میانه( این روال 

آموزش و پیشگیری ادامه دار می باشد.
وی همچنین هدف از برپایی همایش را جذب خیرین جهت 
همه گیر شدن آموزش های پیشگیری از ابتال به سرطان 

اعالم کرد.

آگاه سازی از سرطان برنامه ثابت مهرانه
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برگ زرینی از خدمت بشردوستانه مهرانه در سال 96

*تشکیل 5822 فقره پرونده در دفتر مرکزی 
*تشکیل 200 فقره پرونده در دفاتر خارج از استان مهرانه از جمله 

شهرستان های میانه، تکاب و بیجار 
* 5508 مورد مراجعه بیماران در طول یک سال 

* ارائه 81.5 درصد کمک های دارو و درمان رایگان، به بیماران تحت 
پوشش مهرانه 

*پرداخت 100 میلیون تومان کمک معیشتی برای 900 خانواده بیمار 
نیازمند

*پذیرش و اسکان رایگان 8600 و 12500 نفر روز بیمار به ترتیب در 
مهمانسراهای زنجان و تهران 

*ارائه خدمات رادیوتراپی رایگان به 2625 بیمار در کلینیک تخصصی 
مهرانه از بدو تاسیس 

*پذیرش 725 بیمار در مرکز رادیوتراپی مهرانه در سال 96 
*راه اندازی درمانگاه کموتراپی مهرانه از ابتدای مهر 96 با هزینه ای 

بالغ بر 3 میلیارد تومان 
نیمسال  در  مهرانه  کلینیک تخصصی  *ارائه خدمات شیمی درمانی 

دوم سال 96، به 520 بیمار 
*ارائه تخفیف 4 میلیارد و 300 میلیون تومانی در بخش رادیوتراپی و 

شیمی درمانی مهرانه به بیماران 
این  سالم  تغذیه  کالس های  در  آموزان  دانش  نفری   28000 *حضور 
میان  توزیع  و  پیشگیری  برنامه  اجرای  سال  سه  طول  در  مجموعه 

وعده های سالم بین آنان 
*ارائه خدمات آموزشی تغذیه سالم به 7355 دانش آموز شهر زنجان 

در سال 96 
و  سه شنبه  )روزهای  مهرانه  عمومی  ورزش  در  نفر   5280 *حضور 

جمعه هر هفته(
*ارائه خدمات آموزشی در شهرستان های تابعه به 16553 نفر 

*افتتاح دفتر مهرانه در شهرستان میانه واقع در استان آذربایجان 
شرقی

*راه اندازی بازدید مجازی از کلینیک در سایت رسمی این مجموعه
*برپایی همایش خیرین زنجانی در برج میالد تهران با حضور 2000 
نفری در آبان 96 و گلریزان برای حمایت از بیماران مبتال به سرطان 

مهرانه و جمع آوری کمک های مالی چشم گیر
*راه اندازی قسمت انگلیسی سایت مهرانه

*جذب 2000 نفری خیرین جدیدالورود در سال 96 
*ثبت 74110 ساعت خدمت افتخاری از سوی خیرین مهرانه 

*حضور افتخاری 24951 نفر روز خیر درسال 96
از  ملی  و  استانی  مقامات  و  شهریان  هم  از  نفر   2100 بازدید  *ثبت 

کلینیک تخصصی مهرانه در سال 96 

خانواده  دانش آموزان  برای  تحصیلی  آموزش  های  کالس  *برگزاری 
های تحت پوشش، در 258 جلسه معادل با 516 ساعت کالس توسط 

دبیران خیر
*نشر بیش از 500 مورد خبر مربوط به مهرانه در رسانه ها، خبرگزاری ها 

و مطبوعات استانی و ملی 
* تولید و ضبط 1186 ساعت برنامه مختلف صوتی و تصویری و تکثیر 

4000 انواع دی.وی.دی و سی.دی تبلیغاتی و آموزشی
* ارسال حدود 200 هزار اس.ام.اس
*فعالیت گسترده در فضای مجازی

*فعالیت پررنگ در 12 دفتر شهرستانی مهرانه
بزرگ  بازارچه  برپایی  و  دانشجویان  گسترده  و  هماهنگ  حضور   *
و  واحدها  قالب  در  اندیش  نیک  خیر  هزاران  فعالیت  و  مهرانه 

کمیته های مستقل با هدف خدمت به بیماران
تامین  گسترده جهت  در سطح  مهرانه  قلک  انواع  تخلیه  و  *پخش 

هزینه های دارو و درمان بیماران در بین مردم 
* تامین هزینه 5 ماه پذیرایی بیماران ساکن مهمانسرای مهرانه در 

زنجان توسط خیرین گرامی در سال 96
*تامین هزینه 11 ماه پذیرایی بیماران ساکن مهمانسرای مهرانه در 

تهران توسط خیرین گرامی در سال 96 
*خرید مهمانسرای مهرانه تهران به مبلغ 2 میلیارد تومان در سال 

 96
*ثبت 9700 مورد سفارش انواع بنر و تاج گل در مراسم های مناسبتی

*اهدای گاراژ موسوی از طرف خیر بزرگوار حاج سید یاسین موسوی 
به مهرانه به مبلغ برآوردی 8 میلیارد و 600 میلیون تومان، برای انجام 

کارهای دفتری و نمایشگاهی مهرانه 
*واریز 8 میلیارد و 300 میلیون تومان کمک نقدی به حساب مهرانه 
و ورود مستقیم مبلغ 8 میلیارد و 100 میلیون تومان آن مستقیما به 

سفره بیمار 
از برنامه های آتی کلینیک  * و افتتاح آزمایشگاه فوق تخصصی که 

تخصصی مهرانه می باشد

مهرانه  مالی  عملیات  تمامی  توانند  می  گرامی  همشهریان 
به  مهرانه  سایت  در  مفصل  و  شفاف  کامال  صورت  به  را 
مالحظه   http://www.mehranehcharity.ir آدرس 
فرموده و در صورت داشتن سئوال با شماره تلفن های -15

024-33781912 تماس حاصل فرمایند.
 افتخار می کنیم که با نظرات سازنده خود در تمام زمینه های 
فعالیت اعم از امدادرسانی به بیماران، کلینیک رادیوتراپی، 
تبلیغاتی،  و  پیشگیری  برنامه های  مالی،  مسائل  مهمانسراها، 

خدمتگزاران مهرانه را یاری نمایید. 

مهرانه ما در سال 96  در یک مرور
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از  حمایت  برای  مهرانه  گلریزان  نخستین  سالروز  گرامیداشت  بهانه  به 

مبتالیان به سرطان در 15 آبان 92

در آبان ماه 96 هم سومین همایش 2000 نفری خیرین زنجانی در برج میالد تهران رنگ و 
بوی مهربانی گرفت؛

از اهدای 9 میلیاردی گاراژ توسط حاج سیدیاسین موسویان تا واریز مبلغ 100 هزار تومانی 
به حساب مهرانه از سوی  مددجوی خیر  این مجموعه

گسترده  با حضور  میالد  برج  در  مهرانه  زنجانی  خیرین  بزرگ  همایش  96 سومین  آبان   5
از سخنرانی  برگزار و پس  استانی  این مجموعه و مسووالن کشوری و  اندیش  خیرین نیک 
اعضای هیات امنا و بنیان گذاران مهرانه ای، مراسم گلریزان با اجرای آقای  امیر بنی آدم  در 

جهت کمک به مبتالیان به سرطان به طور رسمی کلید خورد.
خیران مهراندیش مهرانه نظیر حاج ناصر مکی با اهدای یک میلیارد تومان، خانواده یزدی فر 
هم وطن مقیم در خارج از کشور با اعطای یک میلیارد و 100 میلیون تومان جهت خرید 
دستگاه هایپرترمیا و حاج سیدیاسین موسویان با زدن سند 6 دانگ گاراژ موسویان به ارزش 
9 میلیارد تومان به نام مهرانه در مرکز شهر، با هدف کسب رضایت الهی برای خدمت رسانی 

به مبتالیان قدم بزرگی برداشتند.
خانواده خیر مرحوم حاج احمد وثوق نیز 68 میلیون تومان برای برگزاری همایش خیرین 

زنجانی مهرانه در برج میالد به عنوان اسپانسر برنامه در نظر گرفتند.
اهدای فیش های حج، به مزایده گذاشتن تابلوهای اعطایی خیرین به مهرانه و هدیه 100 هزار 
تومانی سکینه قاسمی از مبتالیان تحت پوشش و مددجوی مهرانه به این مجموعه از دیگر 

قاب های ماندگار این همایش بود.
در این همایش که با عنوان  حمایت و پیش گیری  برگزار شده بود، برادران کتابیان از ابهر 

فضایی به مساحت یک هزار مترمربع به ارزش 8 میلیارد ریال را به مهرانه اهدا کردند.
بنا بر اظهارات لیال صباغی، مدیر اجرایی دفتر مهرانه خرمدره، پس از ارزیابی های تخصصی و 
کارشناسی از محل هدف جهت استقرار شیمی درمانی مهرانه خرمدره، هزینه موردنیاز برای 
تجهیز مکان، 100 میلیون تومان برآورد شد که خیرین خرمدره ای حاضر در برج میالد تعهد 

کردند هزینه های موردنیاز را تقبل نمایند.
یکی از خیرین سلطانیه به نام آقای محمود غفاری، با اعطای قطعه زمینی برای استقرار دفتر 
این مجموعه به ارزش 60 میلیون تومان، کمک شایانی در جهت خدمت رسانی به بیماران 

مبتال به سرطان انجام دادند. 
اعضای شورای شهر قیدار نیز یک باب ساختمان با هدف پی گیری برنامه ها و رسالت های 

بشردوستانه مهرانه به این مجموعه هدیه کردند.
 70 اهدای  با  میانه  خیرین  همچنین 
میلیون تومان به این مجموعه از مبتالیان 

به سرطان حمایت کردند. 
اقای بهمنش از خیرین تکابی نیز با اهدای 
برنامه های  از  شهرستان  این  در  زمینی 
آذربایجان غربی  استان  این مجموعه در 

پشتیبانی کردند.
آقایان نظامعلی صالحی و علی صالحی از 
ترتیب  به  پرداخت  نیز  هیدجی  خیرین 
دفتر  بهای  اجاره  ماه  یک  و  ماه  شش 

مهرانه در این شهر را به عهده گرفتند.
صائین قلعه  دندی،  شهرهای  خیرین 
و  ماهنشان  طارم،  شهرستان های  و 
خیرین  سایر  و  کردستان  استان  بیجار 
تمامی  از  مراجعه کننده  میهمانان  و 
نیز  پایتخت  مقیم  و  زنجان  استان  نقاط 
نسبت  خودپرداز  دستگاه های  طریق  از 

و  مجموعه  این  پوشش  تحت  بیماران  به  مالی  کمک  به 
حمایت از اهداف مهرانه در حوزه درمان و سالمت اقدام 
و از طریق فرم های همیاری نیز مبلغ نقدی و غیرنقدی 
اعالم  انجمن  به  دادن  اختصاص  برای  را  خود  موردنظر 

کردند.
دکتر مینوش مقیمی در همایش زنجانی های مقیم مرکز، 
مهرانه را نماد مهربانی انسان ها دانست و اظهار کرد: مهرانه 
آرام  بخش درد در وجود انسان هایی است که بیماری به 

آن ها و خانواده شان آسیب رسانده است.
وی حرکت در مسیر مقابله با یک بیماری را نیازمند سه 
گیری  پیش  برای  آموزش  درمان،  افزود:  و  دانست  اقدام 
این  است که در  بیماری  با  مقابله  راه کار  پژوهش، سه  و 
میان اولویت نخست کمک به بیمار برای دریافت درمان 

مناسب است.
رئیس هیأت مدیره مهرانه زنجان با تاکید بر این که طی 
راه حل های  یافتن  مهرانه  تالش  همه  گذشته  سال   11
یافتن  دست  کرد:  تصریح  است،  بوده  بیماران  به  کمک 
به  درمان  ارائه  و  درمانی  فضاهای  نیازمند  مهم،  این  به 
روز بود که همه اقدامات مورد نیاز برای تحقق این مهم 

انجام شده است.
فضاهای  و  تجهیزات  شدن  فراهم  با  کرد:  تاکید  مقیمی 
مورد نیاز برای درمان بیماران، مهرانه طی چند سال اخیر 
از انجمن خیریه تبدیل به یک مؤسسه درمانی شده است.

انجمن های  برای دیگر  الگو شدن مهرانه  بر  تاکید  با  وی 
خیریه ادامه داد: ارائه آموزش های پیش گیری از ابتال به 
بیماری، راه کار دیگری برای مقابله با بیماری است که در 

نوع خود زمان بر است.
رئیس هیأت مدیره مهرانه زنجان تغییر الگوهای رایج در 
سبک زندگی را از اهداف برنامه های پیش گیری دانست و 
ادامه داد: در این راستا اقداماتی برای تغییر نگرش ها هم 

انجام شده است.

به بهانه سالگرد همایش بزرگ مهرانه در برج میالد تهران
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همایش بزرگ مهرانه در برج میالد
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 مرکز شیمی درمانی مهرانه
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باعث  که  است  عاملی  تنها  امیدواری،  زندگی،  ناگوار  و  سخت  لحظات  در 
می شود دست از تالش برنداریم و جنبه های مثبت و شاد و رنگارنگ زندگی 
روبه رو  متعددی  نشیب های  و  فراز  با  زندگی  طول  در  ما  همه ی  ببینیم.  را 
ما  به  را  نامهربان خود  و  ناخوشایند  و  زندگی، روی سخت  می شویم. گاهی 
نشان می دهد. با این حال، در چنین شرایطی همیشه باید به خاطر بیاورید 
که سختی،  جزو جدایی ناپذیر زندگی است و بسیاری از افراد، شرایط سخت 

مشابه شما را تجربه کرده اند. 
 علی  یکی از بیماران مبتال به سرطان بهبودیافته مهرانه ای است که توانسته 
در جدال رو در رو با سرطان، شکستش دهد. در ادامه، گفت وگو با این فرد 
با تکیه بر اعتقادات و قدرت امیدش توانسته یک تنه در  را می خوانید که 

مقابل سرطان بایستد.
برای  رو  خودتون  صمیمی مون،  گپ  به  آمدید  خوش  خیلی  سالم 

خواننده های نشریه مهرانه معرفی می کنید؟
-سالم بله حتما! علی جعفری نوده هستم، متاهل، متولد -1356شغلمم آزاد 

هست.
چطور بیماری تون خودش رو نشون داد؟

-زمستان سال 93 بود که به صورت ناگهانی احساس درد در قلبم کردم. از 
آنجایی که عالقه ای به مراجعه به پزشک نداشتم خوددرمانی کردم. اما روز 
بعد تپش قلبم نگران کننده شد به اجبار تصمیم گرفتم به پزشک مراجعه 

کنم.
در بیمارستان ولیعصر)عج( به صورت اورژانسی بستری شدم اما پزشک پس از 
مشاهده نتایج عکسبرداری وآزمایش تصمیم گرفت برای بررسی بیشتر مرا با 
آمبوالنس به بیمارستان آیت اهلل موسوی اعزام کند. در این مرکز پزشک پس 
از معاینه سریعا مرا در بخش آی.سی.یو بستری کرد و گفت به دلیل تجمع 
مایع در فضای اطراف قلب)آب آوردن قلب( باید فورا تحت عمل جراحی قرار 

بگیرم.
15 روز بعد از جراحی از بیمارستان آیت اهلل موسوی، مرخص شدم و دو روز 
بعد نیز به متخصص قلب مراجعه کردم. پزشک پس از بررسی و معاینه گفت 

که قلبم مشکلی ندارد.
یعنی بیماریتون برای پزشکان محرز نشده بود؟

چرا ولی نیاز به بررسی بیشتر داشتن. پزشکم تجویز کرد که سی.تی.اسکن 
را انجام دهم. نتیجه سی.تی.اسکن نمی دانم چه بود اما هر چه که بود دکتر 
سرش را تکان داد و عنوان کرد که شرایطت حاد است. هیچ وقت یادم نمی 
تا 3 هفته  تند و خشن گفت یک  لحنی  با  بود دکتر  اسفند 93  اواخر  رود 
فرصت داری زنده بمانی، خودت را خسته نکن به دنبال قبر باش نه درمان... 
از سوی یک پزشک متخصص آن هم وقتی که دم عید  شنیدن این جمله 
..... من می  بود  قبول  غیرقابل  و  برایم سنگین  بود،  و سرور  زمان شادی  و 
خواستم زندگی کنم... به پزشک گفتم راه چاره ای به جز پیدا کردن قبر برایم 
داری؟ گفت بله! جراحی! ولی تعطیالت نوروز در پیش است پس از تعطیالت، 
هشتم اردیبهشت برای جراحی برو... به پزشک گفتم تو به من می گویی یک 

تا 3 هفته فرصت دارم االن می گویی برو هشتم بیا! ...
شبانگاه به قصد جراحی از زنجان به سمت تهران حرکت کردم...28 اسفند 
بود و اکثر پزشکان به تعطیالت پایان سال رفته بودند... در بیمارستان مسیح 
دانشوری نزد پزشک کشیک رفتم و گفتم  به دادم برسید االن در وقت اضافه 
زندگی می کنم فرصتی ندارم ! پزشک کشیک با بررسی مدارکم گفت 20 روز 
هم من زندگیت را تمدید می کنم.... برو زندگیت را بکن ...بعد از تعطیالت 

بیا برای جراحی! 
شما تا وقتی به تهران مراجعه نکرده بودید در جریان بیماری تان نبودید؟

-نه من تا وقتی در زنجان بودم پزشک چیزی از نوع بیماری ام به من نگفت...
از مردم سرطان  از نظر من و بسیاری  شرایط روحی مساعدی نداشتم آخه 

مساوی بود با مرگ! 
بعد از اتمام تعطیالت برای جراحی به تهران مراجعه کردید؟

یک قهرمان دیگر از رویارویی با سرطان
به  ولی  مراجعه کردم  پزشک  به  فروردین 94  در  تعطیالت  از  بعد  -بله 
بود،  تومور  جراحی  که  دوم  جراحی  برای  امکانی  قلبم  جراحی  دلیل 
تهران یک  امام خمینی)ره(  بیمارستان  تجویز متخصص در  به  نداشتم. 
جلسه شیمی درمانی شدم ولی پزشک گفت در زنجان مجموعه ای به 
اسم مهرانه است که می توانم از خدماتش بهره مند شوم... برای تشکیل 
پرونده در مهرانه به دفترمرکزی این مجموعه در انصاریه مراجعه کردم و 
سریعا برای انجام شیمی درمانی تحت مداوا قرار گرفتم تا دومین جلسه 

شیمی درمانی را انجام دهم.
دکتر اقدام پزشک مهرانه ای من بود... در اولین صحبت هایم به او گفتم 
حالم خوب می شود؟! وی گفت که اگر امیدوار باشی 100 درصد سالمتی 
خود را پیدا می کنی...دکتر اقدام پس از بررسی نتایج درمان و کوچک 
شدن قطر تومور سرطانی که در اطراف جناغ سینه ام بود، تجویز کرد تا 

برای جراحی به تهران مراجعه کنم...
پس این بار امیدوارتر از قبل به تهران رفتید!؟

-بله، خیلی امیدوارانه! در بیمارستان خصوصی دی با فروش ملکم هزینه 
جراحی به میزان 70 میلیون تومان را تهیه کردم و پس از 3 جلسه شیمی 

درمانی تومور سرطانی ام به طور کامل حذف شد. 
مگر تحت پوشش مهرانه نبودید؟!

-پزشک تجویز کرد که در بیمارستان دولتی می توانم تومورم را جراحی 
جراحی  بیمارستان خصوصی  در  که  بود  انتخاب خودم  این  ولی  کنم... 
البته  نکرد....  پرداخت  را  جراحی  هزینه  مهرانه  دلیل  همین  به  شوم... 
باید در بیمارستان خصوصی  اگر پزشک احساس کند که بیمار ضرورتا 
جراحی شود مهرانه هزینه ها را تقبل می کند. مهرانه در مراحل درمانم 
حامی محکمی برای من و خانواده ام بود... خیرین این مجموعه حتی با 

اهدای سبدکاال از خانواده دست گیری می کردند...
اوضاع روحی ات در مراحل درمان چطور بود؟

بود.عکس  اطرافیانم  از  بهتر  باورتان نشود ولی روحیه من خیلی  -شاید 
های زمان شیمی درمانی ام که تمام موهای سرم ریخته بود را نگه داشته 

ام و با هر بار مشاهده آن ها خداوند را شاکرم...
روزی فکرش را می کردید که سرطان را شکست دهید؟

دومین  سرطان  مقابل  در  پیروزی  از  بعد  من  بودم...  امیدوار  من  -بله 
معجزه خدا را در زندگی ام دیدم... پزشکان می گفتند به دلیل عوارض 
شیمی درمانی هیچ وقت پدر نمی شوی... خودم را به خدا سپردم و گفتم 
هر چه بادا باد....همین که سالمتی ام را بیابم شکرگذار خواهم بود... من 

پس از شیمی درمانی صاحب فرزند شدم...
پس شما پدر هم شدید؟

-بله در حال حاضر خداوند پسری به من هدیه داده است....نامش حسین 
هست و االن حدودا 8 ماهشه...

صحبت های پایانی تان با بیماران مبتال به سرطان...
امید در  به سرطان می گویم که هرگز چراغ  بیماران مبتال  تمامی  -به 
آنقدر  باشد  بزرگ  که  هم  چقدر  هر  سرطان  نکنند.  خاموش  را  دلشان 

بزرگ نیست که زندگی را تمام کند...



انجمن خیریه حمایت از بیماران 
15مبتال به سـرطان اسـتان زنجـان

برخی از فعالیت های مهم در دفاتر شهرستان مهرانه

ابهر

مدیر اجرایی دفتر مهرانه ابهر عنوان کرد:
ریال میلیون   333 از  بیش  ارزش  به  سرطان  به  مبتال  بیمار   62 به  ابهر  مهرانه  رایگان  شیمی درمانی  خدمات  ارائه 

 33 از  بیش  ارزش  به  سرطان  به  مبتال  بیمار   62 به  رایگان  درمانی  شیمی  خدمات  ارائه  از  ابهر  مهرانه  دفتر  اجرایی  مدیر   ، امامی  عبدالصمد   
بیماران  از  بسیاری  ابهر،  در  مهرانه  درمانی  شیمی  راه-اندازی  با  گفت:  و  داد  خبر  اخیر  ماه  در  مراجعه  بار   145 در  تومان  هزار   350 و  میلیون 
شوند. می  بهره مند  مجموعه  این  خدمات  از  کوتاه  مسافتی  طی  با  زنجان  مرکز  به  مراجعه  بدون  نزدیک  و  دور  روستایی  و  شهری  نواحی  ساکن 
کرد. اعالم  نفر   218 را   97 شهریور  در  ابهر  درمانی  شیمی  درمانگاه  متخصص  پزشک  توسط  شده  ویزیت  بیماران  تعداد  همچنین  وی 

دفاتر مهرانه در ایجرود استان زنجان به صورت رسمی افتتاح شد
در ایجرود؛ آئین افتتاحیه دفتر مهرانه در زرین آباد روز پنجشنبه یکم آذر 97 با حضور مسوولین دستگاه های اجرایی شهرستان در محل سالن جلسات 

فرمانداری برگزار شد.
حجت االسالم مقدمی، امام جمعه ایجرود 
هفته  گرامیداشت  ضمن  مراسم،  این  در 
تاسیس  اینکه   بیان  با  بسیج  و  وحدت 
که جزای  بوده  صالحه  اعمال  مهرانه جزو 
کرد:  اظهار   ، است  طیبه  حیات  آن 
را  مردم  به  خدمتگزاری  توفیق  امیدواریم 

در کنار مهرانه داشته باشیم.
اعضای  رای  با  نیز  جاری  سال  ماه  آبان 
هیئت مشورتی مهرانه در دفاتر  ایجرود  و   
دفتر  اجرایی 2  اعضای هیئت  ؛  سعیدآباد 
مهرانه در شهرستان ایجرود انتخاب شدند 
تا به صورت رسمی خدمات انجمن مهرانه 

در این مناطق آغاز گردد.

استان  تکاب  مهرانه  دفتر  اجرایی  مدیر 
آذربایجان غربی:

در  مهرانه  از سرطان  پیشگیری  کارگاه های 
نقاط شهری و روستایی تکاب برگزار می شود

 اسماعیل هادی ، مدیر اجرایی دفتر مهرانه 
تکاب با عنوان این مطلب، با بیان اینکه به 
منظور جلب مشارکت حداکثری شهروندان 
سرطان  به  مبتال  بیماران  از  حمایت  جهت 
1000 قلک از ابتدای تاسیس دفتر تا پایان 
مرداد 97 توزیع شده است، از افزایش 2.5 
در  تکاب  مهرانه  درآمدهای  میزان  برابری 

مقایسه با مدت مشابه سال 96 خبر داد.

ایجرود

تکاب
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بیجارمیانه

سلطانیه

استان  میانه  شهرستان  در  مهرانه  درمانی  شیمی  درمانگاه  احداث 
آذربایجان شرقی

، مدیر اجرایی دفتر مهرانه میانه استان آذربایجان شرقی   مظفر اجلی 
از  حمایت  انجمن  دفتر  تاسیس  سالگرد  فرارسیدن  با  زمان  هم  گفت: 
بیماران مبتال به سرطان مهرانه در میانه به زودی به همت یکی از هم 
شهریان خّیر و نوع دوست شاهد احداث مرکز شیمی درمانی میانه در این 
مکان خواهیم بود که بی تردید این مرکز درمانی نقطه ثقل توسعه بخش 
در شهرستان  زیادی  بسیار  و صاحب نظران  متخصصان  با جذب  درمان 

خواهد بود.
اجلی ابراز کرد: با حمایت فرماندار ویژه میانه و محبت های جناب آقای 
مهندس محمد سعیدی کیا ریاست عالی بنیاد مستضعفان و جانبازان و 
مدیرکل محترم بنیاد استان و دفتر امالک بنیاد میانه، قطعه زمینی به 

دفتر مهرانه اهداء شده است.
همچنین با همت و بزرگواری خیرین بخش کندوان روز سه شنبه 27 آذر 
97، دفتر مهرانه در شهر ترک شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی 

افتتاح و آماده ارائه خدمت به هموطنان گرانقدر این بخش قرار گرفت.

افتتاح دفتر مهرانه در  حسن آباد یاسوکند  

پنجشنبه یکم آذر 97  آئین افتتاحیه دفتر مهرانه در  حسن آباد یاسوکند  
جلسات  سالن  در  خیرین  و  مسوولین  حضور  با  کردستان  استان  بیجار 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر برگزار شد.
مهرانه  دفتر  اجرایی  هیئت  رئیس  علیخانی،  علیرضا  اظهارات  اساس  بر 
بیجار 152 فقره پرونده متشکله در دفتر مرکزی مهرانه مربوط به بیماران 
این شهرستان است، میزان درآمد دفتر بیجار از ابتدای تاسیس تاکنون 
را 181 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: مهرانه خدمات رایگان به ارزش 
خدمات  سایر  و  درمان  و  دارو  خدمات  بابت  تومان  میلیارد   3 از  بیش 

کلینیکی به این بیماران ارائه کرده است.
وی با اشاره به برطرف شدن مشکل ایاب و ذهاب بیماران تحت پوشش 
مهرانه در بیجار با هماهنگی مهرانه با ترمینال تصریح کرد: ماهانه هزینه 
2 بار رفت و آمد بیمار به مراکز درمانی زنجان توسط این دفتر به حساب 

ترمینال واریز می گردد.

مدیر اجرایی دفتر مهرانه سلطانیه اعالم کرد:
بانوان روستای  مشک  نفری  بهره مندی 30 
آباد  سلطانیه از خدمات آموزش و پیشگیری 

مهرانه در تیر97
مهرانه  دفتر  اجرایی  مدیر   ، بابائی  علیرضا   
سلطانیه با اعالم این مطلب افزود: در راستای 
تحقق برنامه های پیشگیری در حوزه ورزش، 
جمعه  روزهای  در  مهرانه  صبحگاهی  ورزش 
آمادگی  ورزش  و  گنبد  تاریخی  محوطه  در 
و  دوشنبه  روزهای  در  بانوان  جسمانی 
می  برگزار  تختی  سالن  محل  در  چهارشنبه 

گردد.
های  الیه  در  آموزش  تاثیر  به  اشاره  با  وی 
توجه  با  کرد:  تصریح  اجتماعی  مختلف 
سرطان،  از  پیشگیری  موضوع  اهمیت  به 
کارگاه های آموزشی مهرانه در مناطق شهری 

و به ویژه روستاها دایر می شود.
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دندی

رئیس هیات اجرایی مهرانه دندی با اشاره به عملکرد این دفتر عنوان کرد؛
شناسایی 105 بیمار مبتال به سرطان در منطقه انگوران و دندی از سال 92 تا ابتدای شهریور 97

 بهمن عبدی ، رئیس هیات اجرایی مهرانه دندی از شناسایی 105 بیمار مبتال به سرطان در منطقه انگوران و دندی از سال 92 تا ابتدای شهریور 97 خبر 
داد و گفت: در حال حاضر از این تعداد، پرونده 23 بیمار در جریان می باشد.

وی با بیان این که به همت خیرین این منطقه از ابتدای تاسیس مهرانه در انگوران و دندی 1457 عدد انواع قلک انجمن توزیع گردیده است، تعداد اعضای 
داوطلب مهرانه که برای فعالیت داوطلبانه نسبت به تکمیل فرم عضویت اقدام کرده اند را 289 نفر اعالم کرد.

رئیس هیات اجرایی مهرانه دندی با عنوان این که این دفتر در راستای تحقق اهداف مجموعه نسبت به مشارکت در برنامه های آموزش و پیشگیری اقدام 
کرده است، تصریح کرد: از ابتدای تشکیل کارگاه های پیشگیری از سرطان تا ابتدای شهریور 97، 610 نفر از شهروندان منطقه انگوران و دندی در قالب 

19 کالس از خدمات سالمت محور مهرانه بهره مند شده اند.

خرمدره

خدابنده

مدیر اجرایی مهرانه در خرمدره:
تشکیل 126 فقره پرونده در دفتر مهرانه خرمدره/41 مورد از این پرونده ها 

راکد می باشد
 لیال صباغی ، مدیر اجرایی مهرانه خرمدره از تشکیل 126 فقره پرونده در 
این دفتر خبر داد و گفت: 85 مورد از این پرونده ها فعال و مابقی بنا به 

دالیلی از جمله بهبودی، راکد گزارش شده است.
وی با بیان این که مهرانه در کنار ارائه خدمات بیش از 80 تا 100 درصد 
رایگان به بیماران مبتال به سرطان تحت پوشش، با همراهی خیرین کمک 
های معیشتی از جمله توزیع سبد کاال را در سال در دستور کار خود قرار 
داده است، عنوان کرد: در حال حاضر 30 نفر از بیماران هدف برای دریافت 

سبد کاال توسط دفتر مهرانه خرمدره شناسایی شده اند.

افتتاح دفتر مهرانه در گرماب با حضور امام جمعه و مسوولین نظامی و 
انتظامی این شهر

شهرستان  در  سهرود  و  نوربهار  کرسف،  سجاس،  دفاتر  افتتاح  از  پس 
با حضور  گرماب    در   مهرانه  دفتر    97 آذر   16 جمعه  روز  خدابنده، 
مدیرعامل مهرانه، امام جمعه و سایر مسوولین شهری، نظامی، انتظامی 
و خیرین و اهالی منطقه افتتاح شد. این دفتر زیرنظر دفتر مهرانه قیدار 

فعالیت می کند.
الزم به ذکر است پیش از افتتاح دفتر مهرانه گرماب، مدیرعامل انجمن 
مهرانه در تریبون نماز جمعه این شهر با اشاره به کمک 1 میلیارد تومانی 
مردم به طرق مختلف به این مجموعه گفت: پایتخت نشینان دیار شور 

و شعور حسینی با اعتقاد قلبی شان مهرانه را ساخته و اداره می کنند.

تهران

پذیرایی رایگان از 823 نفرروز بیمار سرتاسر کشور در مهمانسرای مهرانه تهران 
 محمدهاشم اسالمی ، مسوول مهمانسرای مهرانه تهران از پذیرش رایگان 823 نفرروز بیمار مبتال به سرطان سراسر کشور در این مرکز در آذر 97 همراه 
با تهیه غذای گرم در سه وعده غذایی خبر داد و گفت: انجمن خیریه مهرانه در سال 1387 جهت رفاه حال بیماران تحت پوشش خود که در طی مسیر 
درمان نیاز به دستگاه رادیوتراپی داشتند و برای ادامه درمان به تهران مراجعه می کردند، با همت خّیر بزرگوار جناب آقای دکتر تبیانی، اقدام به تاسیس 

مهمانسرای 32 تخت خوابه نموده است که در نوع خود در کشور بی نظیر است. 
وی با بیان اینکه سالیانه بیش از 11 هزار نفر-روز بیمار از مهانسرای مهرانه استفاده می کنند که کلیه خدمات رفاهی و اسکان به صورت رایگان به آن ها 
ارائه می شود، اضافه کرد: از زمان افتتاح سرای نیکان در مجاورت مرکز تشخیصی درمانی تخصصی سرطان و رادیوتراپی مهرانه در زنجان، مهمانسرای 

تهران به صورت رایگان در خدمت بیماران مراجعه کننده از خارج و داخل ایران می باشد.
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هیدج

نمایشگاه خیابانی مهرانه هنر مهربانی در هیدج

فاین نمایشگاه از تاریخ 6 الی 9 شهریور در پارک ملت هیدج برای دومین 
سال متوالی برگزار شد که طی 4 روز بازدید، حدود ده هزار نفر از هیدج 
و شهرها و روستاهای اطراف از این نمایشگاه بازدید کردند. این نمایشگاه 
دارای 20 غرفه در بخش های تغذیه، بازی کودک، هنرهای تجسمی، صنایع 
دستی، تولیدات خانگی، گل و گیاه و .... بود. در پایان، مراسم اختتامیه نیز 
با حضور خیرین و بازدیدکنندگان برگزار شد که دارای بخش هایی از جمله 
نمایش، موسیقی و مسابقه بود که لحظات شادی را برای بازدیدکنندگان 

رقم زدند.

طارم

فرماندار طارم در بازدید از مهرانه:
مهرانه، معجزه قرن 21؛ که به همت نخبگان و خیرین زنجانی اتفاق افتاده است

 فریدون هاشم نژاد ، فرماندار طارم شامگاه پنجشنبه 12 مهر 97 در بازدید جمعی از اعضای شورای اداری این شهرستان از کلینیک تخصصی مهرانه ضمن 
تقدیر و تشکر از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و امنای مهرانه در احداث و مدیریت مجموعه با عنوان این که وجود مجموعه ای همچون مهرانه در طول 
تاریخ استان زنجان و منطقه شمال غرب کشور بی نظیر بوده است،  مهرانه را معجزه قرن 21 دانست که به همت نخبگان و خیرین زنجانی اتفاق افتاده است .
وی بر لزوم حضور پررنگ باغداران طارمی در فعالیت های مهرانه تاکید کرد و گفت: تالش می کنیم با ترغیب باغداران و خیرین طارم، این شهرستان اسپانسر 

غیرمستقیمی برای مهرانه باشد تا بخشی از هزینه های آینده مجموعه را تقبل کنند.
از پتانسیل های حوزه   کریم حیدری ، رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی طارم و مدیر اجرایی مهرانه در این شهرستان نیز ضمن تاکید بر لزوم بهره گیری 

فرهنگ و هنر برای اشاعه شعارهای تبلیغاتی و پیشگیری 
در  بخش  آگاهی  شعارهای  کنیم  می  تالش  افزود:  مهرانه 
حوزه آموزش و پیشگیری مهرانه را در برنامه های اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اعم از مسابقات فرهنگی، نمایشگاه 

ها و ...بگنجانیم.
 مجتبی اسکندری ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم 
نیز به همکاری این اداره با مهرانه در برگزاری کارگاه-های 
آموزشی در حوزه استفاده از کود و سموم کشاورزی ویژه 
مضرات  ها،  کالس  این  در  گفت:  و  کرد  اشاره  کشاورزان 
استفاده بیش از حد و بی رویه انواع کود شیمیایی توسط 
به شرکت-کنندگان  مهرانه  کارشناسان  و  ناظر  مهندسین 

ارائه می گردد.

صائین قلعه

رئیس هیات اجرایی دفتر مهرانه صائین قلعه:
تشکیل 61 فقره پرونده مربوط به بیماران مبتال به سرطان در صائین قلعه/ از این میزان، 44 پرونده فعال اند

 ابراهیم اسماعیلی ، رئیس هیات اجرایی دفتر مهرانه صائین قلعه از تشکیل 61 فقره پرونده مربوط به بیماران مبتال به سرطان از ابتدای راه اندازی این 
دفتر تا پایان تیر 97 خبر داد و گفت: از این میزان 44 پرونده فعال و مابقی راکد می باشد.

وی با اشاره به شناسایی بیماران نیازمند جهت ارائه خدمات مربوط به کمک معیشت نیز افزود: در حال حاضر بین 27 نفر از بیماران دارای پرونده فعال 
در صائین قلعه، سبدهای کاال بنا به مناسبت های مختلف توزیع می گردد.

 وی با بیان اینکه سالیانه بیش از 11 هزار نفر-روز بیمار از مهانسرای مهرانه استفاده می کنند که کلیه خدمات رفاهی و اسکان به صورت رایگان به آن ها 
ارائه می شود، اضافه کرد: از زمان افتتاح سرای نیکان در مجاورت مرکز تشخیصی درمانی تخصصی سرطان و رادیوتراپی مهرانه در زنجان، مهمانسرای تهران 

به صورت رایگان در خدمت بیماران مراجعه کننده از خارج و داخل ایران می باشد.
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بجنگ تا پیروز شوی...
شما  برای  آن  برابر  در  شدن  پیروز  و  سرطان  با  مبارزه  شاید   
در  پیروزی  بدانید  است  اما الزم  باشد،  انگیزی  موضوع شگفت 

مقابل سرطان موضوعی بسیار عادی است. 
تالش برای زنده ماندن و زندگی کردن در حالی که رو به مرگ 
هستید، شاهکاری است که هر کسی نمی تواند آن را انجام دهد... 
در  ای  لحظه  چند  حضور  با  که  است  جمالتی  نخستین  این ها 

کمیته مددکاری مهرانه به ذهنت خطور می کند...
در این کمیته انسان های عاشقی حضور دارند که برای دادن امید 
به بیماران مبتال به سرطان دور هم جمع شده اند و خانم قدیمی 
این  با  ادامه، گفت وگو  آدم های عاشق است... در  از همین  یکی 

خیر را می خوانید...
*سالم، ممنون که وقتتون رو به این گفت وگو اختصاص دادید، 

خودتون رو معرفی می کنید؟
سالم ملیحه قدیمی  هستم خدمتگزار مهرانه

*در کدام کمیته یا واحد مهرانه فعالیت می کنید؟
 در حال حاضر مسوولیت کمیته مددکاری را بر عهده دارم و با 
یاری سایر خیرین در تالشیم امورات مربوط به تشکیل پرونده 
ها،  آن  روزرسانی  به  و  ها  پرونده  وضعیت  ساماندهی  بیماران، 
نیازمند جهت توزیع سبدهای کاال بین آنان،  بیماران  شناسایی 
موردنیاز  اقالم  به  مربوط  های  هزینه  تامین  جهت  هماهنگی 
احسن  نحو  به  را  رفاهی  امور  و سایر  اسپانسر  از سوی  بیماران 

انجام دهیم.
*مهرانه رو چطور شناختید و وارد این خانواده بزرگ شدید؟

تاسیس  به  مربوط  که  مراسمی  در  همسرم  همراه  به   84 سال 
دعوت  پرویزی  آقای  منزل  در  بود  زنجان  در  مهرانه  انجمن 
از  بعد  کردم.  جا کسب  همان  را  مهرانه  از  کلی  اطالعات  بودیم 
با  که  تخصصی  کلینیک  زنی  کلنگ  مراسم  در  سال   1.5 حدود 
تقدیر از زنده یاد ربابه صادقی که آن زمان در قید حیات بودند 
همراه بود، حضور یافتم. مهرانه را از طریق همسرم می شناختم 
اما آن چه مرا برای حضور موثر در انجمن ترغیب کرد مشاهده 

مصاحبه با خیر

مهربانی مرحوم صادقی بود، واقعا به حال ایشان و روح بلندی که 
داشتند غبطه خوردم و تصمیم نهایی ام که حضور در مهرانه بود 
را گرفتم و از ابتدای تاسیس مهرانه در کمیته مددکاری مجموعه 
فعالیت داوطلبانه ام را آغاز کردم. البته دو پیشنهاد برای حضورم 
انجمن دریافت کردم، یکی فعالیت در کمیته قلک و دیگری  در 
کمیته مددکاری که به جهت روحیاتی که دارم ارتباط مستقیم با 

بیماران و مراجعه کنندگان را انتخاب کردم.
*چرا مهرانه را برای کار خیر انتخاب کردید؟

ازدواجم در محیط  از  قبل  بود، خودم هم  بیمارستان  کادر  پدرم 
موظفیم  است،  سخت  بیماری  بودم،  کار  به  مشغول  بیمارستان 
اوضاع و احوال بیماران و خانواده هایشان را به عنوان یک انسان 

درک کنیم. 
باید  شده ایم  صحنه  وارد  نوع  هم  به  کمک  برای  اگر  معتقدم 
نداریم.  خبری  فردایمان  از  باشیم،  خداوند  های  بنده  دستگیر 
بلند  دیگری  به سوی  برای کمک  که  را  گاه دستی  خداوند هیچ 
شده قطع نمی کند. با ایمان به این ها مهرانه را انتخاب کرده ام و 

اگر از مهرانه دور شوم قطعا افسرده خواهم شد.
*چه جالب! پس شما پرستار بودید؟

نه، 17 ساله بودم که پس از انقالب اسالمی و طی دوره های آموزش 
بیمارستان  در  تحصیلم،  محل  دبیرستان  در  اولیه  های  کمک 
بهشتی فعالیت می کردم. خدمت به انسان ها به ویژه بیماران را 
از همان سال ها دوست داشتم و یکی از آرزوهای قلبی ام بود که 

التیام بخش دردهایشان باشم.
*یادتان هست در ابتدای مسئولیت تان در کمیته مددکاری چند 

پرونده در دفتر مرکزی مهرانه تشکیل شده بود؟
به  مربوط  پرونده  فقره   1100 حدود  مهرانه  تاسیس  ابتدای  در 
بود.  رسیده  ثبت  به  مرکزی  دفتر  در  سرطان  به  مبتال  بیماران 
پرونده ها دستی بود. کم کم به همراه خیرین پرونده ها را سر و 
سامان دادیم و در این راستا تماس-هایی با شماره های مندرج در 
پرونده بیماران داشتیم تا از وضعیت فعلی شان اطالعاتی کسب 
جهت  تدریج  به  نمائیم.  درج  را  راکد  پرونده-های  علت  و  کنیم 
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مصاحبه با خیر
ارائه خدمات باکیفیت به بیماران، بازدید از منازل بیماران و گروه 

بندی آنان را ساماندهی کردیم.
در حال حاضر نحوه ثبت پرونده ها سیستماتیک می باشد، تمامی 
آیتم ها و موارد حمایتی به هر بیمار به همراه زمان دقیق به ثبت 
رسیده و تمامی سبدهای کاالیی توزیع شده بین بیماران نیازمند 

کامال برنامه ریزی شده است.
*تعداد پرونده های تشکیل شده در دفتر مرکزی مهرانه از سال 

85 تاکنون؟

 ،97 دی  پایان  تا   85 سال  از  شده  تشکیل  های  پرونده  تعداد 
6669 فقره به ثبت رسیده است و تمامی این پرونده-ها مربوط 
به بیماران مبتال به سرطان استان زنجان و 3 شهرستان خارج از 
استان نظیر میانه در آذربایجان شرقی، تکاب در آذربایجان غربی 
و بیجار در استان کردستان است که به عنوان دفاتر 13گانه تحت 

پوشش مهرانه می باشند.
*آماری از تعداد پرونده های راکد هم دارید؟

بر اساس اطالعات 1100 فقره از این پرونده ها بنا به دالیلی اعم از 
بهبودی و یا فوت، راکد و غیرفعال می باشد، البته بخشی از این 
موارد هم به تغییر آدرس ها باز می گردد که با هماهنگی دفاتر 
شهرستانی درصدد بررسی دقیق پرونده های بیماران می باشیم 

تا به تعداد مشخصی از پرونده های از رده خارج شده برسیم.
*در کنار تشکیل پرونده چه حمایت هایی از مددجویان می کنید؟ 
به منظور ارتقاء سطح سالمتی و بهداشت بیماران مبتال به سرطان 
با هدف تحقق اهداف مهرانه در امر خدمت رسانی باکیفیت و موثر، 
کارگروه پزشکی در کمیته مددکاری تاسیس شده است، به طوری 
هر  در  داوطلبانه  خدمات  ارائه  برای  پرستار   18 و  پزشک   5 که 

ساعت از شبانه روز اعالم آمادگی کرده اند.
به  روانشناسی  اثربخش  خدمات  ارائه  منظور  به  آن  بر  عالوه 
کارگاه  چندین  امروز  به  تا  پوشش،  تحت  سرطان  به  مبتالیان 
آموزشي براي روانشناسان و کارگاه آموزشي در رابطه با زندگي 

زناشویي بیماران برگزار گردیده است.
بسیاری از برنامه های مربوط به توزیع سبد کاالی ویژه به بیماران 
مبتال به سرطان نیازمند که در طول سال حداقل 4 بار در ایام عید 
فطر، قربان، شب یلدا و نوروز صورت می گیرد، برپایی جشن های 
بیماران  از  عیادت  آنان،  خانواده های  و  بیماران  ویژه  مناسبتی 
بستری در بخش آنکولوژی و درمانگاه شیمی درمانی بیمارستان 
حضرت ولیعصر)عج( و توزیع سبدهای کاال به صورت موردی در 
به  بیماران هدف  به  ایاب و ذهاب  تقبل هزینه های  و  طول سال 

همت گروه اسپانسر کمیته انجام می گردد.
* این سطح از خدمات در اشل کوچک در سایر شهرستان ها و 

مناطق تحت پوشش مهرانه هم انجام می شود؟
انجمن مهرانه با هدف تحت پوشش قرار دادن تمامی بیماران در 
نقاط دوردست شهری و روستایی دفاتر خود را به همت خیرین 
زنجان  مرکز  مددکاری  کمیته  است.  کرده  راه اندازی  مناطق  آن 
نیازهای مالی و  برای برطرف کردن  نیز تمامی تجربیات خود را 
مادی بیماران به مسوولین دفاتر انجمن در شهرستان ها و مناطق 
تابعه انتقال داده و نتایج موثری را نیز دریافت کرده است. به طور 
مثال اقدامات مطلوبی در حوزه مددکاری اجتماعی در دفاتر ابهر، 

خرمدره، میانه و بیجار صورت گرفته است.
البته گروه شهرستان با هدف ساماندهی فعالیت های مددکاری 
کمیته  زیرمجموعه  در  زنجان(  مرکز  جز  )به  گانه   12 دفاتر 

مددکاری راه اندازی شده است.
برای  الحسنه  قرض  حساب  افتتاح  مسببین  از  یکی  *شنیده ام 
قرض-الحسنه  صندوق  در  مهرانه  سرطان  به  مبتال  بیماران 

سیدالشهدا )ع( حسینیه اعظم بودید، درسته؟
ابتدا مهرانه برای خدمت به بیماران وام های حداکثر 2 میلیون 
تومانی را اعطا می کرد ولی با توجه به مشکالتی که در بازپرداخت 
آن به وجود آمد، تصمیم بر واگذاری امور به مجموعه ای فعال در 
امور وام دهی و تسهیالت قرض-الحسنه گرفتیم. در این راستا 
حدود 1.5 سال قبل نیز به همت مدیرعامل و جمعی از خیرین، 
حسابی در موسسه قرض الحسنه حسینیه اعظم زنجان افتتاح 

کردیم.
تسهیالت  این  از  مندی  بهره  برای  که  مهرانه  بیماران  *تعداد 

معرفی شده اند، چقدر است؟
از تسهیالت  بیماران مبتال به سرطان  از  نفر  تاکنون حدودا 35 

این صندوق با نرخ سود 2 درصد بهره مند شده اند.
*اگر روزی به سرطان مبتال شوید چه می کنید؟

همان حرفی را که به بیماران می زنم.... بجنگ تا پیروز شوی . 
اگر  نداریم،  فردایمان خبری  از  ما  نیست چون  این حرفم شعار 

مبتال شوم حتما امیدوارانه زندگی می کنم.
*ممنون از حضورتون!

خواهش می کنم. ممنون از شما و عزیزان تالش گر مهرانه ای. 
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حضور رئیس انستیتو پاستور ایران در مهرانه

مجهزترین و مدرن ترین بخش شیمی درمانی کشور توسط 
مهرانه در زنجان افتتاح شد.

به برکت لطف و عنایت پروردگار و یاری خیران زنجانی و مدیریت اصولی 
به همراه  این مجموعه  بر مهرانه، بخش شیمی درمانی  و منسجم حاکم 
آزمایشگاه فوق تخصصی، در 21 دی ماه 1397 با حضور رئیس انستیتو 
جهت  مهرانه،  خدمت  این  شد.  افتتاح  زنجان  استاندار  و  ایران  پاستور 
بسیار  درد کشیده  و  رنجور  بیماران  به  رایگان  و  باکیفیت  ارائه خدمات 
مؤثر خواهد بود. البته بخش شیمی درمانی این مجموعه از یکم مهر ماه 
1396 اقدام به پذیرش بیمار کرده ولی به صورت رسمی افتتاح نشده بود. 
درمانگاه شیمی درمانی مهرانه از مجهزترین و مدرن ترین بخش شیمی 
درمانی کشور است که در زنجان و به همت مهرانه راه اندازی شده است.

این بخش مجهز به 47 تخت بوده و سیستم احضار پرستار و مکاتبه ای 
اساس  بر  تجهیزات،  سایر  و  درمان  کادر  و  بیمار  بین  ارتباط  این  بودن 

اروپا  روز  استانداردهای 
است.  شده  طراحی 
همچنین دومین دستگاه 
در  کشور  هایپرترمیای 
شیمی درمانی  بخش 
مهرانه مستقر شده است.

است  ذکر  به  الزم 
بخش  پرسنل  تمامی 
عالوه  درمانی  شیمی 

مراجعه  به  و خدمات رسانی  زنجان می باشند  بومی  بودن،  بر متخصص 
کنندگان بر اساس رسالت های بشردوستانه مهرانه و توجه به اصل تکریم 

ارباب رجوع از تاکیدات مسوولین خیر مهرانه می باشد.
ظرفیت موجود در بخش شیمی درمانی مهرانه، 2 برابر ظرفیت شیمی 
درمانی بیمارستان ولیعصر )عج( بوده و با آغاز به کار این بخش بسیاری 
بیمارستان مرتفع  این  بیماران در  بودن حجم  باال  از جمله  از مشکالت 

شده است.
هزینه ساخت بخش عمومی آزمایشگاه فوق تخصصی مهرانه نیز توسط 
خانواده مرحومه لیال )آناهیتا( محمدی به مبلغ یک میلیارد تومان تقبل 
آزمایشگاه فوق تخصصی مهرانه دریچه  افتتاح  شده است. گفتنی است 
ای به سوی انجام تحقیقات پژوهشی، تشخیص و درمان بیماری سرطان 

خواهد بود.
مهندس اصغر وثوق به عنوان نخستین سخنران، برنامه محور بودن و کار 
بیماران  از  انجمن حمایت  در  کار  آغاز  را دو دغدغه  راه رضای خدا  در 
مبتال به سرطان استان )مهرانه( عنوان و اظهار کرد: با گذشت این سال ها 
بخش های مختلف از جمله اقامتگاه، رادیوتراپی و ... شروع به کار کرده و 

امروز نیز بخش شیمی درمانی این مرکز افتتاح می شود.
مدیرعامل انجمن مهرانه زنجان با اشاره به موفقیت این انجمن در جذب 
کمک 700 میلیون تومانی ماهانه از مردم خیر زنجان افزود: این کمک ها 
موجب پوشش دارویی بیماران به صورت 80 تا 100درصدی، ایجاد دفتر 
مهرانه در شهرستان های استان و چند شهر استان های هم جوار و درگیر 

کردن جوانان در امور خیریه شده است.
وثوق استفاده از امکانات و توان مردم در انجام کارهای فرهنگی و اجتماعی 
که نتیجه آن جلب اعتماد مردمی بود را از جمله اقدامات مهرانه اعالم 
کرد و گفت: مهرانه با بهره گیری از اعتقادات مردمی و استفاده از توان و 
اعتماد مردم موفق به جلب مشارکت مردم در اداره امور مهرانه شده  است.

مدیرعامل انجمن مهرانه با بیان این که از مجموع 760 نفری کارکنان 
این انجمن 700 نفر به صورت خیریه با انجمن همکاری می کنند، ادامه 
داد: وظیفه مسؤوالن در قبال مردم و خیران، هدایت کمک های مردمی 

به خدمت و پاسخگویی است.
وی شفافیت را اصل مهم در مهرانه دانست و افزود: عمل به وظیفه عین 

شفافیت  بعدی  مصداق  مالی  های  گزارش  ارائه  در ضمن  است.  شفافیت 
است که با بارگزاری این گزارش ها در سایت انجام می شود.

مهندس وثوق با تاکید بر قدردانی از مردم زنجان گفت: مردم زنجانی به 
معنای واقعی کارستان کردند و اقدام بی نظیری در راه اندازی و حمایت از 

مهرانه انجام داده اند.
زنجان  مهرانه  اداره  بودن  خیرمحور  بر  تاکید  با  زنجان  مهرانه  مدیرعامل 
افزود: این مرکز به جز کمک های مردمی هیچ درآمد دیگری ندارد، ضمن 

این که تالش می کند به بازار هم بدهکار نباشد.
وی به چالش های پیش رو برای مهرانه اشاره و تاکید کرد: مشکالت ناشی 

از تحریم و کمبود دارو و تجهیزات درمانی از جمله این چالش ها است.
شایان ذکر است، در مهرانه بیش از 6 هزار پرونده برای بیماران مبتال به 

سرطان تشکیل شده است.
دکتر مقیمی فوق تخصص خون و آنکولوژی نیز ضمن تاکید بر مدیریت 
می  مذهبی  اعتقادات  گفت:  وی  اطرافیان  و  بیمار  خود  از سوی  استرس 
تواند در روبرو شدن بیمار با سرطان و تحکیم اراده و تصمیم وی برای ادامه 

درمان نقش به سزایی ایفا نماید.
با کادر مجرب خود و  افتخار می کند که  ادامه داد: مهرانه  دکتر مقیمی 
درمان  برای  خوبی  همراه  همواره  درمانی،  آل  ایده  شرایط  آوردن  فراهم 

بیماران مبتال به سرطان است.
دکتر حقیقی، استاندار زنجان هم با عنوان مهرانه؛ از توانمندی زنجانی ها 
حکایت دارد، تصریح کرد: حمایت از خیریه های قوی در عرصه سالمت 
اجتماعی نظیر مهرانه از سرفصل های بی چون و چرای وزارت بهداشت و 

دولت است.



انجمن خیریه حمایت از بیماران 
مبتال به سـرطان اسـتان زنجـان 22

گفتگو با خیرین مهرانه

گفت وگو با خیرین مهرانه ای در حاشیه مراسم افتتاح 
تخصصی  فوق  آزمایشگاه  و  درمانی  شیمی  بخش 

مهرانه

تجارت پر سود خیرین زنجانی با خدا

مهرانه  خوبان  شاهد حضور  تا  آورد  فراهم  را  فرصتی  مهرانه  امروز 
ای را در یک جا و در سالن همایش های بین المللی این مجموعه 
باشیم. آنان معتقدند در مسیری قدم گذاشته اند که جز سود، چیزی 
عاید خود و خانواده هایشان نخواهد شد، چرا که طرف حسابشان 

معبود است.
در حاشیه این مراسم حاج  یاسین موسویان  که در حوزه حمل و 
نقل خدمات فراوانی را به استان زنجان ارائه کرده، با اهدای گاراژ 
موسویان به ارزش حدود 10 میلیارد تومان به انجمن مهرانه گفت: 
با شناخت قبلی که با مدیرعامل مهرانه داشتم، این مجموعه را برای 

خدمت به هم شهریانم انتخاب کردم.
مادر مرحومه لیال محمدی که با اهدای یک میلیارد تومان، مهرانه را 
برای ساخت فضاهای عمومی آزمایشگاه فوق تخصصی این مجموعه 
یاری کردند، با بیان این که به پیشنهاد دامادم تصمیم گرفتیم به 
احسان دخترم این میزان مبلغ را به مهرانه اهدا کنیم، عنوان کرد: 
پس از تحقیق، برای باز کردن گره ای از کار هم نوعانم یک میلیارد 

تومان را به مهرانه اهدا کردیم. امیدوارم این مجموعه در نیل به اهدافش 
موفق شود.

همسر مرحومه محمدی هم در حاشیه این مراسم ضمن آرزوی صحت و 
سالمتی برای تک تک مردم تصریح کرد: معتقدیم به عنوان یک بانی در 
سایه باری تعالی قدم در مسیر تجارت مستقیم پرسود با خداوند گذاشته 

ایم.
وی اضافه کرد: مرحومه لیال محمدی با روح بزرگشان ما را در مسیری که 

باید در آن گام می گذاشتیم، هدایت کرد.
حاج  ناصر مکی  خیر گرامی و مسبب ساخت بخش شیمی درمانی مهرانه 
و تقبل هزینه صفر تا صد این بخش نیز با عنوان  در این مسیر با خود 
خدا عهد بسته ایم  گفت: با این کارم به خودم ثابت کردم که  صفا  و  

مروه  را شناخته ام.
تا  شد  عاملی  باشد،  می  مهرانه  بهبودیافته  بیماران  از  که  همسرم 
این  خالصانه  خدمت  قبال  در  و  بشناسیم  را  مهرانه  ام  خانواده  و  من 
 مجموعه، در ساخت شیمی درمانی نقشی هر چند کوچک ولی ماندگار 

داشته باشیم.
حاج  محمد حدیدیان ، از بازاریان خیر زنجانی و عضو هیات امنای مهرانه 
که ساختمان  حدیدیان  را به این انجمن هدیه کرده است، نیز در حاشیه 
این مراسم تاکید کرد که همه مردم به اندازه وسع خود باید بیماران مهرانه 
را از حمایت مالی شان جهت ارائه خدمات دارویی و درمانی محروم نکنند.
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شب شعر

تقدیر از پیشکسوتان ورزشی

با حضور شاعران پیشکسوت و جوان زنجانی

نخستین مراسم شب شعر مهرانه با رویکرد هنردرمانی در محل کلینیک 
تخصصی این مجموعه برگزار شد

بزرگداشت زادروز فردوسی  با عنوان  نخستین مراسم شب شعر مهرانه 
و با رویکرد هنردرمانی، روز پنجشنبه 27 دی ماه 97 در سالن جلسات 
آقایان   زنجان  ادب  و  شعر  اساتید  حضور  با  مهرانه  تخصصی  کلینیک 
سیدمسعود احمدی  و  سعیدی  و جمعی از ادب دوستان و خیرین واحد 

هنرمندان و نیک اندیشان مهرانه ای برگزار گردید.
این مراسم پس از خیرمقدم گوئی مهندس اصغر وثوق، مدیرعامل مهرانه 
رسما آغاز گردید. اجرای زنده شاهنامه خوانی توسط جوان هنرمند، آقای  
عاصم امیدی  از نوادگان شاعر بزرگ اهل بیت عاصم زنجانی و همچنین 
نوه استاد فقید شاعر وارسته اهل بیت)ع( زنده یاد زین العابدین امیدی 

متخلص به وافر زنجانی  به صورت فاخر و شایسته انجام شد.
همچنین آقایان  محمد باقر افشاری راد ،  رامین کریمی ،  رستمی  و  
غالمرضا گنج خانی  اشعار خود را در وصف شهر زنجان و مهرانه قرائت 

کردند.
اجرای قطعاتی از موسیقی توسط آقایان  عطائی  و  مهربان  از برنامه 
های درنظر گرفته شده در نخستین مراسم شب شعر مهرانه بود. در طول 
واحد  فعالین  و  زنجانی  هنرمندان خوشنویس  از  میری   استاد   برنامه 
شاهنامه  اشعار  از  خوشنویسی  و  هنرنمایی  مشغول  مهرانه  هنرمندان 
بودند که در پایان برنامه توسط ایشان به خانم  سکینه قاسمی ، خیر و 

از بیماران تحت پوشش انجمن معروف به  اسطوره مهرانه  تقدیم گردید.
ارزشمند و فاخر 3 چکامه ماندگار  الزم به ذکر است 100 جلد کتاب 
توسط استاد ادیب جناب آقای  سیدمسعود احمدی  به حضار اهدا شد و 
ایشان درخواست کردند با همت عالی ادب دوستان در حد توان و کمال 

میل آنان به مهرانه هدیه شود.
بازدید  از کلینیک تخصصی مهرانه  پایان مراسم، اعضای حاضر  از  پس 

کردند.

به همت انجمن پیشکسوتان ورزشی استان زنجان

بنیانگذاران، فعالین و پیشکسوتان ورزشی انجمن مهرانه تقدیر شدند.
انجمن پیشکسوتان ورزشی استان زنجان عصر چهارشنبه 19 دی 97 در 
راستای تکریم و تقدیر از فعاالن ، زحمتکشان و خیرین عرصه های ورزشی 
، فرهنگی و ... استان زنجان از بنیانگذاران و مسوولین انجمن مهرانه خانم 
  ، وثوق  اصغر  ،مهندس   حدیدیان  محمد  حاج    ، مقیمی  مینوش  دکتر  

مهندس جواد گرانمایه  و حاج  کمال الدین محرمی  تقدیر کرد.

مهندس وثوق، مؤسس مهرانه در این مراسم که در محل سالن همایش های 
بین المللی برگزار شد، بر لزوم تبیین جایگاه پیشکسوتان فرهنگی، ورزشی، 
پزشکی، ادبی و ... استان تاکید کرد و مهرانه را محلی برای معرفی گنجینه 

های معنوی زنجان دانست.

و  مهدوی  دکتر  مرحوم  ابریشمی،  شفیع  مرحوم  یاد  گرامیداشت  با  وی 
همچنین فرهیختگان فعال زنجانی که در قید حیات می باشند، گفت: در 
صورت تصویب هیئت امناء و مدیره مهرانه، آمادگی داریم در مسیر تبیین 
جایگاه ستاره های پرفروغ زنجانی به وظیفه مان در قبال شهروندان خیرمان 

عمل کنیم.

حاج  ابوالفضل خلیلی ، رئیس انجمن پیشکسوتان استان زنجان نیز ضمن 
تقدیر از دست اندرکاران مهرانه با تشریح دیدگاه مردم و مسوولین کشور 

این  نهادن  بنا  با  مهرانه  مؤسسین  کرد:  عنوان  ها  زنجانی  به  نسبت 
مجموعه و خدمتی بی منت به بندگان خدا، آبروی زنجان را خریدند.

استاد  ذبیح اله شاه محمدی ، پیشکسوت علمی، فرهنگی و ورزشی 
مهمانسرای  محل  در  مهرانه  کتابخانه  فعالیت  به  اشاره  با  هم  زنجان 
این انجمن را احداث کتابخانه در هر سازمان و مجموعه ای را بیانگر 

فرهنگ و تمدن اعالم کرد.
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