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مصاحبه با مدیرعامل و یکی از بنیان گذاران مهرانه:

ساخت خیـریه ای برای 
پوشش تمامی بیماری ها
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بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی)WHO( از کلینیک رادیوتراپی وشیمی درمانی مهرانه به همراهی رئیس انستیتو 
پاستور؛ دکتر بیگلری و رئیس علوم پزشکی زنجان با حضور مدیر عامل و مسئول کلینیک رادیوتراپی مهرانه

حضور علیرضا دبیر کشتی گیر آزادکار ایرانی و قهرمان سابق جهان و المپیک در مجموعه کلینیک رادیوتراپی مهرانه

بازدید

دکتـر کریسـتف هملمـن: هـر کسـی مـی تونه تفـاوت ایـن مجموعه رو )بـا مجموعه های مشـابه( حتـی در بـدو ورود ببینه. به نظـرم همه ی مـوارد طوری 
در نظـر گرفتـه شـدن کـه هـر کسـی بـرای درمـان بیمـاری سـرطان مراجعـه کـرد، احسـاس آرامـش کنـه و ایـن جـو ترسـناک و تنش زایی که بـه طور 
معمـول بیمـاران مبتـا بـه سـرطان احساسـش مـی کنـن، شـاید اینجا به اون شـدت احسـاس نمیشـه و بیمـاران با توجـه به فضـای کلی حاکم بـر اینجا 
احسـاس مـی کنـن کـه قبـل از ورود، مراقبـت از اون هـا شـروع شـده. هم چنیـن در مـورد بحث تجهیـزات فنی، هر چیـزی که شـاید مورد نیـاز بیماران 
باشـه موجـوده و در عیـن حـال مـواردی مثـل وجـود گل ها و آثار هنـری در این مرکز باعث میشـه بیماران احسـاس بکنن در خونه خودشـون هسـتن. در 

ایـن مرکـز همـه چـی درجـه یکـه. ازتون تشـکر می کنـم که اینجـا رو بـه من نشـون دادید.
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بازدید مدیر شعب بانک ملت از کلینیک رادیوتراپی مهرانه

بازدید دکتر جوهری عضو هیئت مدیره بنیاد برکت از مجموعه کلینیک رادیوتراپی مهرانه

بازدید کارکنان موسسه شمیم مهر اردبیل ) حمایت از کودکان مبتال به سرطان( از کمیته قلک مهرانه

ید
زد

با
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بازدید مدیر کل بیمه مرکزی از مجموعه کلینیک رادیو تراپی مهرانه

بازدید مدیر طرح و برنامه دانشگاه کاشان و مشاور ریاست دانشگاه در امور راهبردی

بازدید

بازدید فرماندار عجب شیر و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی
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به
اح

مص

موفقیت مي تواند تصادفي باشد، اما تداوم آن هرگز. این نمودار پایدار، حاصل ایده، برنامه ریزي درازمدت، مدیریت استراتژیک و فداکاري است. 
مهرانه یکي از خیریه هاي موفق و بزرگ ایران است که در حوزه حمایت از بیماران مبتا به سرطان به یک الگوی کشوري و جهاني بدل شده و 
یکي از سیستماتیک ترین و منظم ترین مجموعه هاي غیردولتي است که بالغ بر دو دهه سابقه درخشان، هنوز هم در این مسیر در حال تاش 
است. در این شماره از نزدیک پاي سخنان کسي نشستیم که هدایت گر کشتي عظیم مهرانه است و طي این سال ها این نهاد خیر را از طوفان 

هاي بزرگ گذرانده است.
مصاحبه فوق، تاشي است براي شناخت بیشتر ایشان و مروری بر روند و تاریخ شکل گیری مهرانه .

 علیخانی: متولد چه سالی هستین آقای مهندس ؟
- وثوق: متولد 1338 زنجان.

 اولین رويارويی با مجالس يا اجتماع هاي خیرين رو به ياد دارين ؟
- در زمـان کودکـي مـن، معمـوالً کار خیریه جمعـي در زنجان نبـود یا من 
اطـاع نـدارم. کارهـاي خیـر رو همـه فـردي انجـام مـي دادن. بـه خصوص 
ایـن موضـوع در بیـن بـازار و بـازاري ها رایـج بود که هرکسـي یه قسـمتي 

از کار رو بـه تنهایـي پیـش مـي برد.

 شـانزده سـاله بوديـن کـه پـدر به سـفر حج مشـرف شـدن و 
مسـئولیت حجـره بازار به شـما داده شـد! خواسـت شـما بـود يا 

ايشـون؟ تصمیم 
- بلـه، اصـوالً درون انسـان ها باهم فـرق داره. به تعدادخلقت بشـر، آدم هاي 
متفاوتـي خلـق شـده. ایـن روحیـه مسـئولیت پذیـري هـم از اول در وجود 
مـن بـود، کـه مـن خـودم رو یـه جورایـي آدم اسـتثنائي فـرض مـي کردم. 
مسـئولیت اداره مغـازه بـه عهده ي من گذاشـته شـد. بچه تر هـم که بودم، 

کاسـب بـودم. یعنـي جلـوي مغـازه ي پدر یـه چیزهایي مـي فروختم. 

 میل به استقالل فردی ؟
- بلـه ، االن هـم کـه االنـه خیلـي دلـم مـي خـواد که همیشـه شـماره یک 
باشـم، حـاال بـه هردلیلي. توی هـر کاري که شـروع مي کنم، این احسـاس 

مـن هسـت دیگـه نمي تونم قایـم بکنم.

 در اين مسیر الگو پذيری هم داشتین ؟
- اگـر خاصـه بگـم بعد اولیـا اهلل ،  باید اسـم دو بزرگوار رو بیـارم به عنوان 

الگوهایـم: امیرکبیر و دکتر علي شـریعتي.
و در ادامـه بایـد اضافـه کنـم کـه مـا یـه تشـکلي قبـل از انقاب داشـتیم. 
تشـکل پنـج، شـش نفره، کـه اونجا کتـاب هـاي دکترعلي شـریعتي رو مي 
خوندیـم، و یـک نفـر هـم توضیـح مـي داد چارچـوب فکـري مـن در اون 
محیـط شـکل گرفـت و تـو عمـق وجـودم نفـوذ کـرد. از طرفي هـم از اول 
بچگیمـون مـا مـي دیدیـم دیگه، هر روز، هـر هفته تو خونـه ي پدربزرگ و 
خونـه خودمـون روضـه براي فامیل و همسـایه هـا برگزار مي شـد و همینا 
یـک زمینـه مذهبي در من پـرورش داد که خوشـبختانه زماني کـه بزرگتر 
شـدم بـا مطالب دکتـر شـریعتي تکامل پیـدا کـرد. خداوند میفرمایـد: » و 
کذلـک جعلناکـم امـة وسـطا لتکونـوا شـهدا علـي النـاس و یکونـوا رسـول 
علیکـم«. مـن ایـن آیـه رو خیلي دوسـت دارم و به مـن اندیشـه ائی داد که 
در نهایـت بـا خـودم بـه ایـن نتیجه رسـیدم که مـن مـي تونم الگو باشـم، 

مـا مـي تونیـم الگو باشـیم بـراي دنیا، اگـر نباشـیم باختیم. 

 آيا در محیط خانواده توجه و نگاه نو به مسائل قابل قبول بود؟
- نسـبتاً بلـه، مـا تلویزیـون خریدیـم قبـل انقـاب کـه خـب ایـن موضوع 
بـاب نبـود. خیلـي هـا اصـًا حـرام میدونسـتن، مثـا رادیـو کـه از قبل تر 

در خانـه مـا بود.

 حضور شما در فعالیت اجتماعی آن سال ها تا چه حد پررنگ بود ؟
- مذهبـي بـودن باعـث مي شـد کـه یه تفـاوت هایي مـا با دیگران داشـته 
باشـیم و مـن هـم رویکـرد اجتماعي و هـم رویکرد مذهبی  داشـته باشـم. 
بـه عـاوه ایـن کـه مثـا تـوي دبیرسـتان انشـایي کـه مـن مي نوشـتم بـا 
انشـایي کـه بقیـه مـي نوشـتن، فـرق هـاي اساسـي داشـت، کـه در نهایت 

نشـان از رویکـرد اجتماعـي داشـت و توجـه بـه مسـائل پیراموني.

گفــت و گــوي
خــودمانــي با
مهندس اصغر وثوق
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 مي خوام به همین برسم
- کـه مثـًا یـه بچـه ي کاس دهم دبیرسـتان یا نهـم دبیرسـتان در زمان 
پهلـوي، در انشـاش بنویسـه کـه آقـا شناسـنامه هـا رو جمع مـي کنند مي 
برند به شـوراي شـهر راي میدن، این کار، کار درسـتي نیسـت، یا مثا چرا 
شـهر ما نباید یه سـالن ورزشـي داشـته باشـه و مطالب دیگه از این دسـت، 
و در نهایـت هـم کـه معلمم گفت آقاي وثوق این مسـائل خطرناک اسـت و 

تذکـر گرفتـم و ایـن امر سـاده و کمي نبـود در آن روزها.

 از دوران دانشگاه و دانشجوئی بفرمائید؟
- مـن در نـوزده سـالگي وارد دانشـگاه شـدم و قبلش هم در زمان مدرسـه، 
در داروخانـه اي کار مـي کـردم. بـا یـک دوسـتي شـروع کردیـم بـه انجام 
یکسـری کمک هـا، چـون مـي دیدیـم کـه مـردم مشـکل دارن و خیلـي ها 
تـوان خریـد دارو نـدارن، و یک کمـک دو نفره در این مرحله شـکل گرفت.

 از لحـاظ خانوادگـی نیـاز به کسـب درامـد و کار کردن توسـط 
فرزنـدان بـرای شـما نبـود، دلیـل ايـن کار کردن چـی بود؟

- بلـه، مـن مـورد اعتـراض خانـواده هـم واقـع شـدم که شـما چـرا رفتین 
دنبـال کار، خـب بـراي مـا بـده. در هرحـال، بـا ایـن موضوع من سـاختم و 
گفتـم کـه مـن مي خـوام خـودم کار کنـم کـه ببینـم چجوریه. مثا شـب 
هـم کشـیک داروخانـه مـي مونـدم، ولـي پـول هـاش رو در راه کمـک بـه 
دیگـران هزینـه مـي کـردم. زمانـي هـم کـه رفتـم دانشـگاه زنجان - سـال 
56 - انقـاب شـروع شـده بـود. از همـون موقـع بـا همـون دوسـتم، دنبال 
بیمـاراي نیازمنـد مـي گشـتیم و کارهـاي این بیماران رو راسـت و ریسـت 
مـي کردیـم و فقـط بیمـار. نمـي دونـم چـرا بیمـار؟ چـرا مثـا کسـي کـه 
جهیزیـه مـي خواسـت، نـه!. االن هم خیلي دوسـت دارم ببینم کـه اون آدم 

هائـي کـه بهشـون کمـک کـردم کجا هسـتن. 

 موردی رو هم تونستید پیدا کنین؟
- زمانـي کـه دانشـجو بـودم بـا 300 تومنـي کـه از دانشـگاه مـي گرفتم به 
دیگـران کمـک میکـردم، یادمـه خدمـت پـدر در بـازار بـودم و بـه خاطـر 
انقـاب فرهنگـي هـم کـه دانشـگاه در ادامـه بسـته شـد در همیـن دوران 
خانمـي کـه اهـل یکـي از روسـتاهاي قیـدار بـود را بـردم تهـران تـا براش 
پیسـمیکر بـذارن و اتفاقـا سـال گذشـته در یکـي از برنامـه هـاي مهرانه در 
قیـدار از یکـي از خیریـن خواسـتم سـراغ ایشـان را برایـم بگیـرد کـه هنوز 

زنـده هسـت یـا نه .

 تا چه سالي خدمت پدر بودين ؟
- حـدوداي سـال 68، کـه مـن دیگه یـه مغازه اي تـوي بازار بـاال، مغازه که 
نـه، حجـره اونم داخل یـه کاروانسـرا اجاره کرده بـودم، ازدواج کـرده بودم. 
یـواش یـواش دیگه بعـد از گرفتن لیسـانس و مهندسـي، رفتم بـازار، یعني 

اصـًا بـا روحیـه ي من سـازگار نبود که بـرم کارمند بشـم، اصًا.

 با اين که اون دوران خیلي راحت بود.
- خیلـي راحـت بـود. من مي تونسـتم برم کارمند بشـم، رئیس اداره بشـم. 
ولـي مـن رو راضـي نمـي کـرد. مي دونسـتم کـه مي تونـم به لحـاظ مالي، 
خیلـي رشـد کنم. بـا این که، بـرادران بزرگـم کارمند بودنـد و خواهرها هم 

فرهنگـي بودند، من شـدم کاسـب بازار.

 پس راه پدر رو ادامه دادين؟
- بله، این راه چهارصد ساله ي خانوادگي مس رو، من ادامه دادم.

 رسـیديم به سـال تقريبـا ۶۸، که ديگه شـما زندگي تـون کامال 
متفاوت شـده، مسـتقل تر شـدين و وارد مسـیر زندگـي خودتون 

. ين شد
- بلـه، شـروع کـردم بـه کار مـس و بیشـترین انرژیـم رو گذاشـتم بـراي 

درسـت کـردن فوندانسـیون مالـي زندگیـم.

 پس بیشتر انرژی رو برای زندگی خودتون گذاشتین؟
- اعتـراف مـي کنـم کـه خیلـي از وقتـم رو گذاشـته بـودم بـراي موضـوع 
کسـب و کار. کاري بـه خیریـه هـا نداشـتم، کمک هـای فـردي انجـام مـي 
دادم، دوتـا مشـکل حـل مـي کردم. بـراي مثـال، در قرض الحسـنه قائم آل 
محمـد مبلغـي پـول گذاشـتم، کـه هر کسـي میومد قـرض مي خواسـت از 
اونجـا بهـش وام مـي-دادم. مي گفتـم نباید گداپـروري کـرد، وام مي دادم. 
ایـن قضیـه ادامـه پیـدا مـي کنه و بـاز هم مـن کار خاصـي انجـام نمي دم 

تـا مي رسـه به سـال 8۴.

مصاحبه
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 حدودا هجده سال .
- طـي ایـن هجـده سـال، دنیارو گشـتم، خونـواده ام رو با دنیا آشـنا کردم، 
خـودم بـا دنیـاي بیـرون از ایران آشـنا شـدم، و ایـن خیلي تاثیر داشـت در 
موضـوع خیریـه هایـي کـه بعداً مـن تـوش کار کردم، بـه خصـوص مهرانه. 
بـا تاریـخ دنیا بیشـتر آشـنا شـدم ، و در سـفرهام هـم وقتم بیشـتر تو موزه 

ها مي گذشـت تـا مراکـز خرید.

 از ۸4 به بعد اتفاق خاصي افتاد؟
- از قبـل کـه کمـک هـاي متفرقـه اي انجـام مـي دادم و به مـرور زیاد هم 
شـده بـود، بـه نحـوي کـه اطرافیـان و آشـنایان بـه مـن افـرادی رو معرفي 
مـي کـردن کـه مشـکلی داشـتند و بنده هـم رفع مي کـردم، کسـي به نام 
آقـاي حسـن پـور، فرمانـدار زنجـان بـود. اخـوي بزرگ تـر از مـن، خیلي با 
ایـن آقـاي فرماندار دوسـت بود. ایشـان با خیریـه ي کلیوي مراوده داشـت 
و مـرد روشـني بـود. خاصـه  اخـوي مـن رو قانع کـرده بود که بـه من بگه 

و راضیـم بکنـه بـرم و بـا اون ها یـه کاري رو انجـام بدم.

 و اين معرفی آغازگر فصل جديدی بايد باشه.
- بلـه، ایـن شـروع خیـر کثیري بـود کـه از طرف آقاي حسـن پـور، به من 
رسـید. مـن رو وصـل کـرد به کلیوي هـا. رفتم و اکثـر خیرینی کـه اون جا 
بودنـد رو مـي شـناختم، اونـا هـم مـن رو مي شـناختن. بـه لحـاظ فامیلي، 
همسـایگي، از اونجـا کار مـن شـروع شـد. رفتـم اونجـا، دیـدم کارهایي که 
داره صـورت مـي گیـره بـه لحـاظ مدیریـت، یـه خیریـه ي سـنتي هسـت. 
در عـرض پنـج - شـش مـاه مـراوده ای کـه با ایـن هـا داشـتم، روال تغییر 
کرد. درآمدشـان مثا ده برابر شـد. جا نداشـتن، صاحب سـاختمان شـدن، 
آقـاي مهنـدس قصابـي رو خـدا رحمتـش کنه،گفتـم آقـاي مهنـدس اینـا 
زمیـن دارن اینجـا، شـما بیاییـد اینجـا رو بسـازید، اومدن کمک کـردن، از 
آقـاي یوسـف مرادلـو کمـک گرفتیـم، که ایـن ها دوسـت هاي مـن بودن، 
از آقـاي گرانمایـه خیلـي کمـک گرفتیـم. میدونیـن کـه آقـاي گرانمایه ید 
طوالیـي در مـورد خیریـه ها داشـت، از قدیـم  االیـام. و در اینجـا باید بگم 

کـه جوانـان مهرانـه قدر آقـای گرانمایـه را همیشـه بدونند.

 اين تاريخ آشنايی شما با آقاي گرانمايه اس؟
- خیـر، مـن و آقـاي گرانمایـه از دوران دبیرسـتان دوسـت و هـم کاس 

بودیم.

 بله میفرمودين،
خاصـه از آقـاي گرانمایه و سـایر دوسـتان کمک گرفتیم وکلیـوي متحول 
شـد، بـه شـکلي کـه صاحـب حسـابداري شـد، صاحـب سـاختمون شـد، و 
یـواش یـواش معلـوم شـد کـه آقـا، کسـي اومـده بـه نـام وثـوق و خیریـه 

کلیـوي یـه جورایـی از ایـن رو بـه اون رو شـده. 

 هنوز نشانی از مهرانه نیست؟
یـواش یـواش افـرادي کـه تـوي کار خیـر بـودن، اسـم بنـده رو به واسـطه 
تغییراتـي کـه در کلیـوي داده بـودم، شـنیدن. در همیـن دوره خانم هـا 
عسـگری و حیـدری از کارمنـدان بیمارسـتان ولیعصـر اومدن بـه دفتر من، 
اصـرار کـه آقـا یه خانم دکتـر مقیمی نامی هسـت که در مورد سـرطان کار 
مـي کنه، ولي خب دسـتش خیلي بسـته اسـت. بیمـاران مبتا به سـرطان 
وضعیتشـون خیلـی بدتـر از بیماران کلیویـه. این ها یکي دو بـار اومدن، من 
خیلـي گـوش نـدادم ولـي پیگیـري هـا از طـرف اون هـا بیشـتر شـد تا که 
مـن راضـي شـدم بـا دکتـر مقیمـي تمـاس بگیـرم. در حضـور این افـراد با 
دکتـر مقیمـي صحبت کـردم و قرار ماقات گذاشـتیم. اما مـن باید مطالعه 
مـي کـردم روي ایـن مسـئله کـه چـي کار مي تونیـم بکنیـم. پس دوبـار یا 
سـه بـار با خانم قـدس بنیانگـذار محک ماقات کـردم و بعـد دکتر مقیمي 
بـه دفتـر مـن آمدند و صحبـت کردیم. این جلسـه نقطه شـروع مهرانه بود .

  ديدار با خانم قدس به واسطه آشنايی قبلی يا واسطه بود؟ 
- هیچـي نبـود. ایشـان به راحتـي بنـده رو پذیرفتند و من همیـن االنم که 

االنـه واقعـاً خودمو شـاگرد کاس درس خانم قـدس مي دونم.

 چرا رفتین سراغ خانم قدس؟
- بـراي ایـن کـه من مطالعه کـردم کـي داره در مورد سـرطان کار مي کنه 
تـوی کشـور، دیـدم که یک خیریـه عریض و طویـل کامًا جونداري هسـت 
بـا 13 سـال سـابقه. در اون زمـان، مطالعـه کردم و رسـیدم بـه خانم قدس 
کـه بنیانگـذار همچیـن حرکتـي بـود و رفتـم محک. ایشـون با خوشـرویي 
منـو پذیرفتنـد. نـه ایـن کـه ُطفیلـي بدونـن که بگـن آقـا کسـي از زنجان 
اومـده، بـا خوشـرویي تمـام منـو پذیرفتـن. گفتـم چنیـن قصـدي دارم و 
ایشـان هـم گفتـن میشـه! و از خودشـون گفتـن کـه چـه اقداماتـي انجـام 
دادن. یـه جلسـه رفتـم ولـي کافـي نبـود، دومیـن جلسـه هـم رفتـم و بعد 
بـا دکتـر مقیمی جلسـه گذاشـتیم. بعـد از صحبـت مفصل به ایشـان گفتم 
اجـازه بدهیـد تا فـردا فکر کنم. رفتم اسـتخاره کردم و آیات 9 و 10 سـوره 

مبارکـه صف راهگشـای من شـد.

 پس استخاره کردين تا تصمیمتونو بگیرين.
- بله ببینم که چي میشه و خداوند راهنمائی چه میکنند.

 يعني اگر قول بدم تا آخر بايد سر قوله وايسم، نه ؟
- بلـه شـب این مسـئله اي که اتفـاق افتاد، اون آیات 9 و 10 سـوره مبارکه 
صـف، دیـدم کـه مي گـه این تجارتـه اصًا، این کار نیسـت که ایـن تجارت 

بزرگه، تجـارت ابدیه.
با اون نیت به دکتر مقیمي گفتم : کار رو انجام مي دیم.

به
اح

مص
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 و هم چنان همکاري با کلیوي پابرجاست؟
- بلـه، داشـتم کار مـي کـردم، اصًا اونجـا تصمیم گیري امور بـا بنده، آقای 

گرانمایه و اقای طهماسـبی بود.

 وضعیت اونجا چطور بود؟ ساختمونی داشتن؟
در آزادگان یـه سـاختمون بـرای کلیـوی هـا سـاخته شـده بود و یـک اتاق 

آن بـه انجمـن بیمـاران مبتا به سـرطان داده شـد.
سـومین و چهارمیـن نفـر هـم آقـاي گرانمایه و حـاج کمال محرمـي بودند 
کـه خیلـي کمک کردنـد، خیلي کمـک کردند. بـه خصوص آقـاي گرانمایه 
کـه یـه تجربـه چندیـن سـاله هـم در رابطه بـا موضـوع خیریه ها داشـتند. 
ایشـان االنـم کـه االنه تـوی ُجزامیا هسـتن. در نهایـت اولین جلسـه مهرانه 

در هتـل آسـیا بـا حضـور حـدودا ده نفر برگزار شـد . 

 هسته اولیه اونجا شکل گرفت؟
در جلسـه اول هتل آسـیا، بنـده، آقاي محرمي، آقـاي گرانمایه و خانم دکتر 
مقیمـي کـه بـه همـراه خانم دکتـر کریمـي اومده بـودن. چون مـارو نمي-

شـناختن، بـا همـراه اومـده بـودن )مـي خندنـد( و به مـرور زمـان فرزندان 
آقـاي محرمـي اومـدن، آقـاي جـواد جواهریـان و کم کـم نفر اضافه شـد تا 
مهرانـه شـکل گرفـت. خـب ما دیگـه اتاق کوچکي هـم در کلیوي داشـتیم.

 يک ساختمان مشترک.
- بلـه یـه اتاق گرفتیـم براي مهرانه که اسـمش بود: انجمـن خیریه حمایت 
از بیمـاران مبتـا به سـرطان اسـتان زنجان. یـه دونه آرم خرچنگـم بود که 
بایـد اون آرم رو هنـوز داشـته باشـیم. شـروع کردیـم و در عـرض ۴ ماه کار 
آن چنـان بـاال گرفت که مـا همایش بزرگي در سـالن هال برگـزار کردیم. 

 خیلي زود نبود براي همايش؟ 
- یادمـه کـه آذرمـاه بـود و خیلـي سـرد. حتـي سـالن، سیسـتم گرمایـش 
نداشـت. خانـم قـدس بنیان گذار محـک، توی یخبنـدان از تهـران تا زنجان 
اومـده بـودن. بـا پالتـو و اینـا رفته بودیم سـالن. یادمـه خانم قـدس گفتند 

ایـن همـه آدم رو از کجـا جمـع کردید.

 واقعا چطوري جمع کرديد؟
- خـب مـن ارتبـاط داشـتم، هم بـه لحـاظ خانوادگي و هم به لحاظ کسـب 
و کار خودم.کمـک آقـاي حـاج مختار محرمـي پدر خانم بنـده، خیلي تأثیر 
داشـت. خیلیـا به خاطر ایشـون بـه مهرانه اومـدن، مثل حاج آقـاي افضلي، 

مثـل حاج آقـاي حدیدیان

  اينا همه توی اون جلسه اومدن؟
- بلـه تـوی اون جلسـه 600  نفـر بودنـد. پروفسـور ثبوتـي سـخنراني کرد. 
خانـم قـدس، دکتـر مقیمـي، دکتـر فـاح و آدمـاي سـنگین بـازار اومـده 
بـودن. خانـم قـدس مي پرسـیدن اینـارو از کجا آوردین؟ سـه سـاله دارین 
کار مـي کنیـد یا سـه ماهـه؟ گفتـم واال ۴ ماهـه. گفتند من همین جلسـه 
رو  3 سـال بعـد تشـکیل دادم. 50 نفـر اومـده بـودن، اونـام فامیـام بودن 
کـه ازم گلـه نکنـن، و حـاال شـما اینجا یه همچیـن سـالنی رو گرفتین. اون 
جلسـه بـراي مهرانـه خیلـي خـوب بـود. اولیـن نفر هم کـه آقـاي مهندس 
فغفـوري گفتنـد مـن یـه آپارتمـان اهـداء میکنم بـه مهرانـه و بقیه هـم.... 
البتـه بـاز هـم با آقـاي گرانمایـه معتقد بودیـم که ایـن کار آخر ما نیسـت. 
کلیـوي رو سـامان دادیـم اینجا رو هم درسـت مـي کنیم مي ریـم دیابت و 

ام اس و خیریـه هـای دیگـر را هـم درسـت میکنیم.

 يعني با اين رويکرد داشتین کار مي کردين 
- بلـه اینـم آمـاده مـي کنیـم و مي دیم دسـت بقیـه ولي خودمونم اشـراف 
داریـم بـه کار، گفتیـم آخر سـر که این سـه چهارتـاي دیگه رو هم درسـت 
کردیـم، چـون به همشـون اشـراف داریم، مي گیـم حاال با هـم ادغام کنیم 

بشـه یـک خیریه بـزرگ درمانـي برای کمک بـه تمام بیمـاری ها .

 و اين شد آرمان شما !  
- بلـه یـک خیریـه بزرگ چنـد وجهي. این در نظـرم بود تا به این خواسـته 
جامعـه عمـل بپوشـانیم. تـازه قبـل از اون جلسـه هتـل آسـیاي مهرانـه، 

تنهائـي یـک دعـوت دیگـر هـم کرده بـودم کـه نظرم عوض شـد.
 چه چیزي نظر شما رو عوض کرد؟

 - قبـل گـردآوردن افـراد بـه ایـن فکـر مـي کـردم که بـا کمـک گرفتن از 
اعتبـار امثـال حـاج مختـار محرمـي خیریهـاي درسـت مـي کنم کـه همه 
بیمـاري هـا رو بتونـه حمایـت کنـه. روزي بـا حـاج مختـار محرمـي رفتیم 
خدمـت حـاج آقـاي افضلـي. گفتم میخـوام خیریه ای درسـت کنـم. خیریه 
اي واحـد کـه مـردم بـه اونجـا کمک کننـد. و ایـن مرکز بـه همـه بیماران 
نیازمنـد کمـک کنـه. ایشـون گفتنـد ماشـااهلل ماشـاهلل ولـي این دعـوت رو 
کـي مـي خـواد انجام بـده؟ )منظورشـون دعـوت و جمع کردن تیـم خیریه 
بـود(. گفتـم بـه ۴0 نفـر زنـگ زدم. بعضیـا مثـل شـما رو بایـد بـه صـورت 
حضـوری خدمـت مـي رسـیدم و مجـدد تکـرار کردنـد: این دعـوت رو کي 
مـي خـواد انجـام بـده؟ دو ریالی ام افتـاد و رو به آقاي محرمي گفتم پاشـیم 
بریـم. حـاج آقـا افضلـي گفتـن بـرای چی می ریـد؟ من کـه چیـزي نگفتم. 
گفتـم چـرا شـما گفتیـد تـو هنوز خیلـي بچـه اي که بخـواي ایـن کارها رو 
شـروع بکنـي. مـن جوابمـو گرفتـم. گفتـم حـرف حرف حقـه دیگه... شـما 
راسـت مـي گیـد... مـن در حـال حاضـر توانمنـدي ایـن کار رو نـدارم. از 
پیـش ایشـان آمـدم و اقدامـي نکـردم. ولـي هـم چنـان به ایـده اولیـه فکر 
مـي کـردم. بـر همیـن اسـاس هـم هسـت کـه اسـم مـن بیـن موسسـین 
مهرانه نیسـت. اسـم مـن و آقاي گرانمایـه حتي در اولین هیئـت مدیره هم 
نیسـت، چـون معتقـد بودیـم مهرانـه رو هم مي سـازیم واگذار مـي کنیم و 

مـي ریـم سـراغ بعدي.

مصاحبه
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 اما شما هنوز در مهرانه هستین !  
 - مهرانـه سـاخته شـد و هرچقـدر خواسـتیم جـدا بشـیم، دیدیـم کـه نه! 
قضیـه عمـق پیـدا کـرده و نتونسـتیم. به همـراه آقـای گرانمایـه انجمن ام 
اس رو هـم بعـداً وارد شـدیم و افـراد رو چیدمان کردیم، انجمـن دیابت هم 
همیـن طـور، بهـروان هـم همیـن طـور. ایـن رو نمي گم کـه بگم مـا انجام 
دادیـم ولـي خـب مـا انجـام دادیـم دیگـه، چیـکار کنیـم؟ بگیـم نکردیـم؟ 

)لبخنـدي از روي محبـت و تواضـع بـر لبانشـان نقـش مـي گیرد(

  انجمـن حمايـت از بیمـاران مبتال به سـرطان اسـتان زنجان به 
کجا رسـید در ايـن زمان ؟ 

- چیدمـان افـراد اولیـه هیئـت مدیـره رو بـا کمـک آقـاي گرانمایـه، خانم 
دکتـر مقیمـی و حـاج کمـال محرمي انجـام دادیـم و در همان جلسـه اول 
کمـک 5 هـزار تومـن را بـه ثبت رسـاندیم. حسـاب بـاز کردیم و بـا 5 هزار 

تومـان کمـک هـا را شـروع کردیم.

 و از همون جلسه، قضیه جنبه سازماني پیدا کرد؟
- بلـه. تـا اون جلسـه مـا شـماره ثبـت را بـه کمـک آقـاي گرانمایـه گرفته 
بودیـم. قبـل از اون نمـي تونسـتیم حسـاب بـاز کنیم یـا اگر کمکـي که به 
مـا مي-کردنـد نمي تونسـتیم دسـت بزنیم )برداشـت کنیـم(. اگرچه کمک 
هـا چشـم گیـر هـم نبـود ولي حسـاب بـاز کردیـم و شـروع کردیم بـه کار 

رسمي.

 اين موضوع ها برمي گرده به بازه بین سال هاي ۸5 الي ۸۶؟
بله 

 چـي باعث شـد که ايـده اولیه اتفـاق نیفته؟ و چـرا ديگه دنبال 
نرفتید؟ کار  اين 

- بـراي ایـن کـه موضـوع سـرطان خیلـي بزرگ بـوده و مـا نمي تونسـتیم 
مثـل بیمـاري هـاي دیگه بهـش نـگاه کنیم.

 يعنـي فکـر مـي کنیـد ممکنه روزي برسـه که شـما بـاز به اون 
کنید؟ فکـر  آرمان 

- نـه دیگـه. االن مـن در طـول ایـن 13 سـال خیلـي تجـارب مفیـدي بـه 
دسـت آوردم. اگـر بـه اون آرمـان کسـي مـي خـواد فکـر کنـه بایـد همراه 
داشـته باشـه. کار جمعـي بایـد انجـام بگیـره. ایـن خیریه هایي که درسـت 
کردیـم، االن هـم بـا کمـال تأسـف یـا خوشـحالي بایـد بگـم کـه دیـدگاه 
هامـون خیلـي هـم فکر و هم ِسـنخ نیسـت. یعني االن نمي تونیـم بگیم که 
حتـي دو تـا خیریـه رو کنـار همدیگه داشـته باشـیم؛ بـراي این کـه اون ها 
جـور دیگـه اي فکـر مـي کننـد. مهرانـه و مهرانه اي هـا جور دیگـري. اصًا 
اون فکـر، فکـر بچگانـه اي بـوده. موضوع سـرطان خیلـي عظیـم و بزرگه و 
مـن بـه جـای این کـه به اون ایـده فکر کنـم االن دغدغه ام اینـه که چطور 

مـي تونـم فرهنـگ مهرانـه رو به کشـور تسـري بدم.
  

  اين موضوع شدني است؟
اگـر االن مدیـر عامـل مهرانـه نبـودم و دسـتم خالـي بـود و اگـر بـه من 5 
سـال مهلـت مـي دادید، مـن کل ایـران را صاحـب مهرانه مي کـردم. یعني 
ایـن توانمنـدي رو در خـودم مـي بینم که بعد از 5 سـال همه اسـتان ها یه 
چیـزي حـاال به هر اسـمي شـبیه این موسسـه  داشـته باشـند؛ دارم به این 
فکـر مي-کنـم کـه این فرهنـگ عظیم و این داشـته کامًا قابل اتـکا رو چرا 

بـه دنیـا معرفي نکنیم؟چـرا دنیا از ایـن تجربه اسـتفاده نکنه؟

 پس اون نگاه هست فقط يک جورايي تکامل پیدا کرده.
- قطعاً اینجوریه.

بدون  و  نظم  بدون  ابتدا  از  که  نبوده  کسي  وثوق  مهندس  پس   
سازمان يافته گي کار کنه؛ انگار هرجا که رفتین سازماندهي شدن، 
چه در انجمن کلیوي، چه در موسسه های ديگه اي که بوديد. اولین 
کاري که کرديد سازماندهي اتفاق افتاده. اين روند سازمانی شدن در 

مهرانه چقدر طول کشید؟ سخت بود يا  سهل؟
- خیلي سخت بود، خیلي سخت )لبخند میزند و کمی مکث میکند (.

 چـون نـام خیریـه روي مهرانه هسـت و خیریه ها معموال به صورت سـنتي 
ایجـاد و اداره شـدندر کشـور مـا، و هرکسـي بـه خیریه پا مـي ذاره، صاحب 
حقـه کـه همـه کار بکنـه. خیلـي هـا مي گن کـه من اومـدم اینجـارو جارو 
کنـم و اینجـا براي من مناسـبه، مـا مي گیم آقا شـما فوق لیسـانس دارید، 
جـارو کردن مناسـب شـما نیسـت براي ایـن کار بایـد کارگر بگیریـم و این 
خـودش رونـد رو طوالنـي مـي کنـه، یا اینکـه فـردی میگه من چـون خیر 
هسـتم پـس کار بایـد بـا نظـر مـن پیش بـره و ایـن شـدنی نیسـت واقعا و 
در نهایـت بـراي ایـن کـه نظـم رو بـه یـک خیریه حاکـم بکنیـم خیلي کار 

. سختیه

به
اح

مص
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  در واقـع دو راهـی بیـن رضايـت بیمـار يـا رضايت افـرادی که 
دارند! فعالیـت 

- بلـه و ایـن، کار را عقـب مي انـدازد، با توجه به این که بیشـتر همکارهایي 
کـه در ایـن خیریـه داشـتیم، آدم هـاي تحصیل کـرده  اي بودن و هسـتن، 
بـاز هـم نهادینـه کـردن نظـم در مهرانـه سـخت بـود. ایـن از اول در تفکـر 
مـن بـود کـه ایـن کار رو بکنـم ولي سـال 85، 86 و 87، مطـرح کردن یک 
همچیـن چیـزي باعـث مـي شـد همـون چنـد نفـري هم کـه بودنـد بروند 
و بگـن کـه مـا اومدیـم اینجـا بـراي خـدا کار کنیـم و شـما به ما مـي گید 
کـه بایـد کار را بـا نظمـي تعریـف شـده انجـام بدید؟! اصـا کار بـراي خدا 
نظـم نمـي خـواد! ایـن بود کـه تقریباً همـه ما همـه کار انجام مـي دادیم تا 
رسـیدیم بـه سـال 89 و مـن دیـدم کـه مهرانـه کم کم بـزرگ شـده و این 
طـور کار کـردن سـمه. قبـًا اگـر نظـم را مطـرح مـي کـردم، مطمئناً سـم 
دیگري بود و باعث متاشـي شـدن خیریه مي-شـد. ولي از سـال 89 شروع 
کـردم بـه ایـن که کـم کـم کارها بایـد کانالیزه بشـه و چه کسـي مسـئول 
کجـا بشـه و چـه کسـي مسـئولیت پیـدا کنـه و اینجـا رو بچرخونـه. ولـي 
بـراي نهادینـه کـردن ایـن کار خیلـي بـه زحمـت افتـادم و باید بگم سـال 
95 نتیجـه داد. مـداوم چـارت نوشـته مي شـد، موفـق نبود یا اگر مي شـد 
بـه صـورت ناقـص، گاهـی نمـي پذیرفتنـد و مـا مجبـور بودیم خیـر را هم 
حفـظ کنیـم تـا این تشـکیات بـه این بزرگـي بچرخد تـا این که در سـال 
95 ایـن قضیـه را نهادینـه کردیـم. در سـال هـاي 93،92 و 9۴کار بانظـم 
انجـام مـي شـد امـا در سـال  95 تبدیل به چارت شـد و نصب شـد بر روي 
دیـوار و گفتیـم کـه ایـن هسـت و جز این نیسـت. همـه پذیرفتند کـه باید 
ایـن چنیـن کار بشـه و ایـن یکي از کارهاي سـخت مهرانه بود که شـاید در 
دنیـا نظیر نداشـته باشـه. شـما برید مطالعه کنیـد، پیدا کنیـد و بیارید یک 
خیریـه ای کـه بـا این وسـعت بخـواد بچرخه و با ایـن تعداد کثـرت آدم ها 
هـر کسـي در یـک کانـال خاصـي فعالیـت کند.. خیلـی ها 10 سـال، 12 و 
یـا 13 سـال اسـت کـه کار مي کنند و ایـن آدم ها همچنـان دوام آورده اند 
و االن هم کسـي هسـت خیلي جوانتره و یک آدم مسـن زیر دسـت ایشـون 
داره کار میکنـه و از کارش هـم داره لـذت مـي بـره .چـون بحـث کوچـک 
و بزرگـي نیسـت بحـث کار خیـره و اگـه بـه نظـم و رونـد مجموعـه احترام 

نذاریـم، نمـي تونیـم کار بـراي بیمار انجـام بدیم .

  در حوزه مديريت مطالعات شما در چه  حد بوده ؟
- ایـن کـه مطالعـه کاسـیک بکنـم و کتـاب هـاي مدیریتـي بخونـم یـا 
مدیریـت خیریـه بخونـم یـا این کـه مطالعه منظم داشـته باشـم بـراي این 
کار، نـه، این-طـور نبـود و ذاتـي بـوده. طبـق نظمـي کـه مـن از کودکـي 

داشـتم، کتاب سـال اول دبسـتانم رو بعد از 52 سـال هنوز هم دارم و تمام 
نوشـته هامـو، دفترهامـو، کارت هـاي ورزشـي و ... رو دارم. طبـق اون نظـم  

فکـر کـردم کـه بایـد ایـن کار رو انجـام بدیم.

  در زندگـي شـخصي خودتـون بـه عنـوان يـک پـدر و مـرد 
خانـواده هـم ايـن نظـم طبیعتـًا بايـد حاکـم باشـه؛ درسـته؟

- بلـه، هسـتش. وجـود سـه دختر پزشـک بـا توجه بـه این که من پزشـک 
نیسـتم، پـدرم پزشـک نیسـت، سـه تا پشـت سـر هـم روي ایـن قضیه بی 
دلیـل نبـوده. یعنـي بـراي بـاز کـردن چشـم بچـه هـام هـم مثل خـودم با 
ایـن کـه در خانـواده ام مسـافرت خارج از کشـور نداشـتم ولـي از اون موقع 
متوجـه شـدم کـه دنیـا خیلي جـاي بزرگیـه، بـراي همین تاش کـردم که 

بچـه هامـو با علـم روز آشـنا بکنم.

 خیلـي از خانـواده هـا هسـتن کـه امکانـات در اختیـار بچـه 
هاشـون مـي ذارن و مـي گن مـا کار کرديم شـما بخوريـد، ما کار 
کرديـم شـما زندگي کنید. ديگه شـما تـالش نکنید تـو زندگیتون 
- نـه، مـن بـه بچـه هـام اگـر بتونـم یـه ذره هم بـه زحمتشـون بنـدازم در 
مـورد موضـوع کار نـه پـول درآوردن، پـول درآوردن یـه چیـز دیگـس، بـه 
زحمـت افتـادن و کار کـردن یـه چیـز دیگـه، خیلـي پـر و بالشـون رو نمي 
گیـرم. بچـه ای کـه 13 سالشـه، بفرسـتي بره خارج از کشـور بـدون حضور 
پـدر و مـادر اونـم دختـر بچـه، خیلي حسـاب کتاب مـي خواد، بی حسـاب 

کتـاب نمیشـه. ایـن کار بـراي پول نیسـت.

 در واقع فرقي بین محیط کار و خانواده نبوده!
- بلـه؛ اون موقعـي کـه زنجـان بچـه ي مـن تـوي آمادگـي انگلیسـي مـي 
خونـد، مـن امروزشـو در نظـر مـي گرفتـم که ایـن باید بـه زبان زنـده دنیا 
آشـنا باشـه کـه بتونـه در زندگیش موفق باشـه. االنـم راضي نیسـتم، میگم 
حداقـل اگر پروفسـور سـمیعي نشـید، یعني به دنیـا تأثیر نذاریـد، واقعاً من 

راضي نیسـتم بـه دنیا بایـد تأثیـر بذارید.

مصاحبه
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  و ايـن يه جورايي انگار تسـري پیـدا کرده در مهرانـه،  روز اول 
قانـع نبوديـد و گفتیـد بـراي آينده بـزرگ تـر بايـد کار و برنامه 

ريـزي کرد.
- بلـه و بایـد تـاش کـرد، واقعـاً مـن اینـو جـدي مـي گـم. بـه بچـه هـام 
مـي گـم تـا پروفسـور سـمیعي کـه در دنیـا یه چهـره شـناخته شـده موثر 
در سرنوشـت آدم-هاسـت. اگـر ایشـون نشـید من خیلـي راضي نیسـتم به 
ایـن کـه یـک پزشـک عمومي بشـید یا یـه پزشـک متخصص کـه توي یک 
گوشـه ای از ایـران بخوایـد کار کنیـد. البتـه کـه چقـدر بـه ایـن برسـن یا 

دیگه... نرسـن 

 يعنـي آقـاي مهنـدس وثـوق عمـاًل در ذات خـودش آدمیـه که 
دوسـت داره انسـان افـق هـاي بـزرگ رو فتح 

- بلـه یعنـي اگـر بپذیریـم کـه ما خلیفـه و نماینـده خداییـم در زمین، این 
کـه چیـزي نیسـت، ما بایـد خیلـي کارهاي بـزرگ تـر بکنیم. خیلـي، ولي 
بـاور نمـي کنیـم، چـون بـاور نمـي کنیـم که خلیفـه خداییـم، بـه کارهاي 
کوچـک تـر قانـع مي شـیم یا مثـًا گلـه و شـکایت زندگیمونو پر مـي کنه.

 مـن در  اين سـال ها شـاهد بـودم که از زماني که شـما سـاکن 
تهـران هسـتید و طـی هفتـه  گاهـی 3 بـار در هفتـه يا 2 بـار در 
هفتـه رفـت و آمـد دارين بـه زنجـان. با وجـود مسـیر طوالني، و 
رفـت و آمدي کـه معمـوالً خودتون رانندگـي مي کنیـد، از تهران 
هـم که میايـن خب طبیعتـًا ترافیـک، رفـت و برگشـت، دوري از 
خانـواده، هیـچ وقـت نشـده تـوی اين سـال ها خسـته بشـید يا 
بـا خودتـون بگیـد کـه خـب حاال بسـه، يـا يه خـورده بـه خودم 

اسـتراحت بـدم؟ يا مسـائل ايـن چنیني.
- مـن هـر روز کـه مـي رم و برمـي گردم، من هـر هفته که مـي رم و برمي 
گـردم، اصـًا احسـاس خسـتگي نمـي کنـم. بـراي ایـن کـه اون هدفي که 

بـراي خـودم ترسـیم کـردم هنـوز یه سـري از افق هـاش مونده.

 پس سختي های اين راه برای شما پذيرفته شده است؟
- بلـه پذیرفتـه شـده. مـن خسـته نمـي شـم بگـم کـه بـا اتوبـوس رفتم یا 
بـا ماشـین اومـدم خسـته شـدم. صبح مي رسـم زنجـان، 5/8 صبح جلسـه 
شـروع میشـه، 5/8 شـب جلسـه تمـوم میشـه. فردا صبـح هم جمعه باشـه، 
سـاعت 5/7 در ورزش صبحگاهـي مهرانـه ام. بـراي این کـه اون آدم ها هم 
بایـد انگیـزه بگیـرن، یعنـي اگر ایـن آرمان و هدف واال باشـه، خسـتگي که 
تـوش جـا نـداره ، امـا وقتـي کـه بعضـي مواقـع نامایمـات میـاد بـه لحاظ 
روحـي خسـته مي شـم. جسـمم نه، فقـط به لحـاظ روحی، اما بایـد در این 
مسـیر اسـتقامت کـرد تـا بـه اون فتـح قلـه ای که در نظـر گرفتیم برسـیم. 
اگـر خودمـم نرسـم، مطمئنـم کـه جوونـاي مهرانـه آنقـدر تـوی ایـن کوره 
پختـه شـدند کـه مهرانـه رو قطعـاً بـه اونجـا هدایت مـی کنند. بـاز مي گم 
بزرگتـر ببینیـم، اون الگـو شـدن براي دنیاسـت. هر وقت دیدید کـه دنیا در 
مقابـل شـما داره سـر تعظیـم فرود میـاره، بدونید که به سـر منـزل مقصود 

رسـیدید واال بایـد تـاش کرد.

 زندگی رو چطور تعريف میکنید؟
- )اندکـی مکـث میکنـد و بـا قاطعیـت میگویـد(از دیـد مـن زندگـي یـک 
مرحلـه از یـک تاریـخ طوالنـي چنـد ده میلیـون سـاله هسـت کـه یـک 
قسـمتش اینجـاس و مـا اومدیـم بـراي ایـن قسـمتمون طبـق تعریفـي که 
قـرآن مـي کنـه امتحـان پـس بدیـم، خـدا ببینـه کـه ایـن قوانینـي کـه 
گذاشـته مـا چقـد تـوان جذبـش رو داریـم و چقـدر بـه اون خوبـاش عمل 
مـي کنیـم و از بـداش خودمونـو دور نگه می داریـم والسـام. زندگي تاریخ 
فـردي هـر کسـي هسـت، هـر چقـدر بتوني تـوی این تاریـخ فـردي موثرتر 
واقـع بشـي به حال خـودت، خونوادت، جامعـه ات، تاریخت مانـدگار خواهد 
بـود. یـه عده میـان معمولـي زندگي مي کنـن و وقتي که رفتـن یه مجلس 
ترحیـم، خداحافـظ، رفـت. ولي یـه عده میـان در این تاریخ کوتاهشـون آن 
چنـان تأثیـر مـي گذارنـد که قـرن ها اسـمش، حرکتش، منشـش، سـاري 

و جاري هسـت .

به
اح

مص
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 در  اين رفت و آمدها و خستگي هاي بعضا  روحي، معموالً به چي 
پناه مي بريد؟ بعضیا مي گن ما شعر مي خونیم، بعضیا مي گن کتاب 

مي خونیم، موسیقي گوش مي ديم، شما چیکار مي کنید؟
- مـن موسـیقي گـوش مـي دم، موسـیقي اصیل ایرانـي، با این کـه ردیفا و 

...نـت هـا رو نمي شناسـم امـا خیلي آرومـم مي کنه 

  بیتـی در بیـن قطعاتـی کـه گـوش میدين هسـت کـه يادتون 
باشـه و تـوی اون لحظـه  هـاي سـخت  حرف دل شـما باشـه؟

هزار جهد بِکردم که ِسر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش ُمیسرم که نجوشم

که اسـتاد شـجریان هـم خونده و کاملم خونـده )کامل را بـا تاکیید میگوید 
منظـورش از کامـل به معنای حد اعای کار اسـت(

کـه افتخـار دارم تابلویـی بـا ایـن مضمـون از مـرادم سـرکار خانـم قدس با 
امضـای اسـتاد محمدرضـا شـجریان به یادگار داشـته باشـم.

اگـر ايـن آتش نبـود که به جـان مـن و شـما و بقیه افتـاد، خیلي 
وقـت پیـش آدم بـا يک گله بايـد میرفـت، خیلي وقت پیـش بايد 
مـي رفتم، اين آتیشـیه که مـارو به گلسـتان ابراهیم مي رسـونه، 
ايـن غزل سـعدی براي مـن خیلي آرام بخش و انگیزشـي هسـت 
و هنـوز هـم کـه هنـوزه انگیزه مـي گیرم که ايـن مسـیر رو دارم 
ادامـه مـي دم تـا جائـی کـه خداوند منـو از ايـن قضیه بخـواد به 
هر شـکلي محـروم کنـه. خـدا نیـاره اون روزو ولي اگـر ببینم که 
ديگـه نمي تونـم و موثر واقع نیسـتم و يا نمیشـه، ديگـه اون روز 
خیلـي خـودم رو شـماتت نمي کنـم. براي ايـن کـه اون کاري که 
مي خواسـتم بکنـم، تقريبـًا ۶0 – 70 درصـد خدا بهـم لطف کرده 

و  انجـام شـده و خدا را شـاکرم از ايـن بابت .

 انشاهلل که تنتون سالم و سايه شما در مهرانه مستدام .
ممنونم از شما، انشاهلل که خوشبخت باشین .

مصاحبه
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کانِثـی)2015-1977(،  پـال  زندگینامـه  می شـود«  هـوا  نفـس  »وقتـی 
رزیدنـت جراحـی مغز و اعصاب هندی-آمریکایی اسـت که در آخرین سـال 
دوره آموزشـی اش متوجـه می شـود دچـار سـرطان ریـه اسـت. ایـن کتـاب 
شـرح روزهای سـخت بیماری و رویارویی وی با این بیماری دشـوار اسـت. 
او بـا بیـان احساسـات تکان دهنده خود در ایـن کتاب، توجه بسـیاری را در 
جهـان بـه روایـت زندگـی خـود جلـب کـرد. در طول ایـن کتـاب،  او تاش 
می کنـد بـه ایـن سـؤال پاسـخ دهـد کـه چـه چیـز باعـث می شـود زندگی 

ارزش زیسـتن داشـته باشد .
پـال کانتـی بعـد از 10 سـال تـاش بـه هـدف خـود بـرای جـراح مغـز و 
اعصـاب شـدن نزدیـک شـده اسـت. او در ایـن داسـتان از یـک دانشـجوی 
سـاده ی پزشـکی، بـه یـک جـراح مغـز و اعصـاب مطـرح در بیمارسـتان 
فارغ التحصیلـی،  بـه  مانـده  مـاه  چنـد  ولـی  می شـود.  تبدیـل  اسـتنفورد 

متوجـه می شـود بـه سـرطان ریـه مرحلـه ی چهـار مبتـا شـده اسـت.
کتـاب "وقتـی نفـس هوا می شـود" شـرح حـال خودنوشـتی اسـت که در 
دو فصـل بـه شـرح زندگـی او پیـش از ابتـا بـه بیمـاری و پـس از آن بـی 
وقفـه تـا مـرگ می پـردازد. پـال کانتـی زندگینامـه اش را از نوجوانی آغاز 
می کنـد. وقتـی که سـعی میکنـد میان عایقش یکـی را برگزیند. عشـق به 
ادبیـات و طبابـت! ابتـدا سـری به دنیـای ادبیـات می زند اما پـس از چندی 

بـه طبابـت که پیشـه ی آبـا و اجـدادی اش اسـت؛ روی می آورد.
هـر دو فصـل کتـاب در بیمارسـتان روایـت می شـود؛ امـا ایـن نقـش پـال 
اسـت کـه در فصـل اول و دوم تغییـر می کنـد. در فصـل اول او جایـگاه یک 
پزشـک را دارد و بـرای مـا از حـال و هـوای رزیدنتی جراحی مغـز و اعصاب 
می گویـد. از بیم هـا، امیدهـا، داسـتان زندگـی بیمارانـی کـه گاه سـامت 
خـود را بازیافته انـد و گاه تسـلیم دردهـا و رنج هـای ناگزیـر شـده اند. در 
ایـن فصـل، پـال در زمینه روانشناسـِی نحوه ی برخورد پزشـک بـا بیمار نیز 

مطالـب مفیـدی ارائـه می دهد.
امـا در فصـل دوم کتـاب پـال متوجـه بیمـاری اش شـده و از تـاش هایش 

بـرای غلبـه بـر آن مـی نویسـد. او بـه عنـوان یـک پزشـک تمـام زیـر و بم 
هـای بیمـاری اش را مـی دانـد و اینجاسـت کـه می تـوان گفـت گاه آگاهی 

آزاردهنـده خواهـد بود. 
یـک روز او پزشـکی اسـت که بـه افراد در حـال مرگ کمـک می کند و روز 

بعـد مبـارزی اسـت که تـاش می کند زنـده بماند. 
او در پی مفاهیمی اسـت که زندگی را معنی و مفهوم ارزشـمند بخشـد! در 
پـی پاسـخ بـه این سـوال کـه: وقتی با مـرگ روبه رو می شـوید، چـه چیزی 
زندگـی را سـزاوار زیسـتن می کنـد؟ وقتـی آینـده از جلوی چشـمان شـما 

محـو می شـود، چـه می کنید؟ 
اسـت  بـودن  زنـده  نفـس هـوا مـی شـود« در خصـوص  کتـاب »وقتـی 
همچنیـن بـه ایـن حقیقت می پـردازد که علـم و دانش همیشـه حرف آخر 
را نمی زنـد و گاهـی بـرای رسـیدن بـه جـواب سـواالت ما کارسـاز نیسـت.

پـال کانتـی هـم ادبیـات و هـم علـم پزشـکی را دنبـال می کـرد. درنهایت 
وقتـی کـه فهمیـد زندگـی  اش رو بـه پایـان اسـت و فرصتـی نمانـده تـا به 

هـردو کار بپـردازد، ادبیـات را انتخـاب کـرد.
او می گویـد: »دانـش هرگـز تنهـا در یـک نفر جمع نمی شـود؛ بلکـه، دانش  
مـا از روابطـی به دسـت می آیـد کـه بـا همدیگـر و در ارتباطمـان بـا دنیـا 
به وجـود می آوریـم و حتـی ایـن دانـش هـم هیچ وقـت کامل نخواهـد بود.»

افـکار او در مـورد پزشـکی و بیمـاری، زندگـی و مـرگ واقعـا قابـل تأمـل 
هسـتند و کتـاب خـود زندگی نامـه ی او مـورد تحسـین منتقـدان ادبـی 

زیـادی قـرار گرفتـه اسـت.
بی شـک مـرگ بـه عنوان مهم ترین مسـاله و پرسـش بشـر در طـول تاریخ 
هنـوز و هم چنـان ذهـن مـا را بـه خود مشـغول کـرده اسـت. نحـوه مواجه 
بـا مـرگ و پذیـرش یـا عـدم پذیرش آن، داسـتانی همیشـگی اسـت که در 
هنـر بیشـترین نمـود را داشـته اسـت. کانثـی نیـز در کتـاب خـود، مواجه 
شـخصی اش بـا مـرگ را بـه خوبـی بـه تصویـر کشـیده اسـت. پـال کانتی 

یکـی از بی شـمار افـرادی بـود کـه به جنـگ سـرطان رفت.

معرفی
کتــاب

وقتی نفس هوا می شود
پال کالنثی

رمانی که روايت می کند چه چیز باعث می شود زندگی ارزش زيستن داشته باشد
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امــروزه افزایــش جمعیــت و نیــاز بــه تکنولوژی هــای جدیــد جهــت 
فــرآوری غــذا از یــک ســو، و تغییــر ذائقــه و تمایــل بــه مصــرف 
فســت فود ها از ســوی دیگــر موجــب شــده اســت، شــیوه تهیــه و تولیــد 
ــد.  ــر یاب ــی تغیی ــن و صنعت ــه شــیوه های نوی ــای ســنتی ب ــذا از روش ه غ
ــی  ــات ناش ــری از ضایع ــول و جلوگی ــدگاری محص ــش مان ــم افزای علیرغ
ــای  ــای تکنولوژی ه ــه از مزای ــیمیایی ک ــی و ش ــاد میکروب ــل فس از عوام
جدیــد محســوب می شــود؛ طــی بکارگیــری ایــن روشــها  مــواد مضــری 
ــدازد. ــر ان ــه خط ــان را ب ــامت انس ــد س ــه می توان ــوند ک ــد می ش تولی

ــواد  ــرآوری، در م ــه طــی ف ــواد مضــری اســت ک ــه م ــد از جمل آکریل آمی
ــال 2002  ــار  در س ــن ب ــه اولی ــاده ک ــن م ــد. ای ــود می آی ــی بوج غذای
توســط دانشــمندان سوئیســی در چیپــس ســیب زمینی شناســایی شــد؛ 
در فرآینــد ســرخ کــردن ســیب زمینــی در دمــای بــاال ایجــاد مــی شــود. 
  2A از نظــر کمیتــه بین المللــی تحقیقــات ســرطان، ایــن مــاده در گــروه
ــرای  ــی ب ــواهد کاف ــدارک و ش ــه م ــت ک ــدان معناس ــن ب ــرار دارد و ای ق

ــود دارد. ــان وج ــرطان زایی آن در انس ــال س احتم
ــه ســیب زمینی و غــات )حــاوی  ــر پای ــا در غذاهــای ب آکریل آمیــد عمدت
مقادیــر بــاالی اســیدآمینه آســپاراژین و قندهــای احیاکننــده( و در طــی 

واکنــش میــارد )قهــوه ای شــدن غیرآنزیمــی( ایجــاد 
ــای  ــوال در دم ــش معم ــن واکن ــود. ای می ش

ــورت  ــم ص ــت ک ــاالی 120 و  رطوب ب
ــرایط در  ــن ش ــه ای ــرد ک می گی

فرآیندهایــی از جمله ســرخ 
کــردن، برشــته کــردن، 

و  کــردن  تُســت 
کــردن  تنــوری 

ــت. مهیاس

ــل آمیــد در فرآیند هــای  از آنجــا کــه آگاهــی از مکانیســم تشــکیل آکری
ــد آن  ــش تولی ــرل و کاه ــد در کنت ــی می توان ــواد غذای ــازی م ــاده س آم
کمــک شــایانی نمایــد در ذیــل بــه راهــکار هایــی بــرای کاهــش آن اشــاره 

می شــود:
1( ســیب زمینی را حتمــا در دمــای بــاالی 6درجــه ســانتی گــراد 
نگهــداری نماییــد چراکــه در دمــای کمتــر از 6 درجــه ســانتی گــراد بــر 
اثــر تجزیــه نشاســته، قندهــای احیاکننــده در آن افزایــش یافتــه و موجــب 

ــردد.  ــش می گ ــدت واکن ــش ش افزای
2(  در خال هــای ضخیم تــر بــا توجــه بــه ســطح تمــاس کمتــر، آکریــل 

آمیــد کمتــری تشــکیل می شــود.
3(  بــا چنــد دقیقــه آب پــز کــردن خال هــا قبــل از ســرخ کــردن )آنزیــم 

ــد. ــری(، تشــکیل آکریل آمیــد کاهــش می یاب ب
۴( ایجــاد رنــگ زرد طایــی در هنــگام ســرخ کــردن کافیســت و متمایــل 

شــدن رنــگ بــه قهــوه ای بــه معنــی تولیــد آکریل آمیــد بیشــتر اســت.
ــرای مثــال کیک هــا نیــز کنتــرل دمــای  5( در غذاهــای حــاوی غــات ب
پخــت بســیار موثــر اســت. کاهــش دمــای پخــت در مراحــل پایانــی کــه 
ــد  ــد آکریل آمی ــش تولی ــه در کاه ــش یافت ــر کاه ــت خمی ــزان رطوب می

موثــر اســت. 
بــا توجــه بــه اینکــه کــودکان مصــرف کننــده 
هســتند؛  محصــوالت  ایــن  اصلــی 
ارایــه  والدیــن در  اســت  الزم 
ــه ای  ــت تغذی ــوی درس الگ
خــود  کــودکان  بــه 
دقــت کافــی داشــته 

ــند .   باش

سرخ کردنی ها هم می توانند سرطان زا نباشند !

منبع : نشریه استاندارد کدکس بین الملل  شماره 09/32/۴1 )ضمیمه۴(
*دکتر مهناز طبیبی آذر- استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

ی
عموم
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ــی 2017  ــیگان در 25 م ــگاه میش ــه دانش ــی ک ــر پژوهش ــاس خب براس
ــان باشــد  ــه ای از درم ــد شــکل ماهران ــر می توان منتشــر کــرده اســت، هن

ــد. ــک کن ــف کم ــنین مختل ــردم در س ــه م ــد ب ــه می توان ک
هنــر درمانــی یــک ابــزار قدرتمنــد اســت کــه شــامل اســتفاده از راه هــای 
ــای  ــود عملکرده ــز بهب ــن و نی ــم و ذه ــام جس ــرای التی ــان، ب ــری بی هن
شــناختی و ادراکــی اســت. هنــر درمانــی بــه وســیله ی تحریــک حافظــه 
بــرای رویارویــی بــا موجودیــت زندگــی و مــرگ در بیمــاری هــای جــدی 
از قبیــل ســرطان، و بیــان بصــری بعضــی از احساســات عمیــق پنهانــی، از 
قبیــل تــرس و امیــدواری، اســتفاده شــده اســت. از طریــق هنــر درمانــی 
زمانــی کــه بیمــاران مبتــا بــه ســرطان دچــار کوتــاه ســخنی )کــم حرفی( 
ــه ای  احساســات خــود  ــدون داشــتن مهــارت حرف ــد ب می شــوند می توانن
را بیــان کننــد. هــدف اولیــه آشــکار ســاختن احساســات و بهبــود روحیــه 
بیمــار اســت. همانطورکــه روانــکاو جانــگ میگویــد، "اظهــار خوشــحالی ، 

اظهــاری ســازنده )بهبــود دهنــده( اســت.
ــگ  ــی، رن ــون نقاش ــی چ ــه هنرهای ــراز خاقان ــی و اب ــی، تجل هنردرمان
آمیــزی ، مجســمه ســازی، موســیقی و ... همــراه بــا گفتگــو درمانــی اســت 
کــه می توانــد بــه تقویــت خودآگاهــی و خــود ارزشــی افــراد کمــک کــرده 

و اضطــراب، فشــار و اســترس را کاهــش دهــد.
 پژوهشــگران در ســالهای اخیــر دریافتــه انــد کــه هنــر درمانــی بــرای حــل 
مشــکات جســمی گوناگــون و ســامتی بــدن در مــوارد بســیاری مفیــد 

اســت از جملــه ایــن مــوارد:
 کاهش درد و نشانه های فشار و استرس

 بهبود کیفی زندگی بیماران و تقویت تحمل درد 
ــا شــرایط و نشــانه هــای ترســناک بیمــاری  ــار آمــدن ب ــه کن  کمــک ب

ــودکان  در ک
 کاهش استرس و اضطراب کودکان مبتا به آسم

 برانگیختن کارکرد ذهنی بزرگساالن مبتا به زوال عقل 
 کاهش افسردگی در بیماران مبتا به پارکینسون

ــات  ــراد از فشــارهای ناشــی از هیجان ــی شــود اف ــی باعــث م ــر درمان  هن
ــری از  ــث درک بهت ــوند و باع ــا ش ــا ره ــیب ه ــا و آس ــران ه ــخت، بح س
ــراز  ــه از راه اب خــود، حــس ســامتی بیشــتر، غنــی کــردن زندگــی روزان
ــوان گفــت  ــی شــخصیتی شــود. می ت ــه دگرگون ــا تجرب ــر و ی ــه هن خاقان
»هنردرمانــی« رویکــرد مفیــدی بــرای ســامت ذهنــی و جســمی اســت.

هنردرمانــی مبنــی بــر ارتبــاط متقابــل میــان ذهــن و جســم بــوده و یکــی 
ــًآ  ــی تقریب ــر درمان ــای هن ــن اســت. فعالیت ه ــت از ذه ــای مراقب از راه ه

ــرد: ــه کار می گی ــا را ب ــز م ــای مغ ــه بخش ه هم
لــوب پیشــانی - مربــوط بــه حــل مســئله اســت و نیازمنــد تفکــر پیچیــده 

و تمرکــز
بروکا- حین گفتگو با درمانگر فعال می شود

ــی  ــال م ــی فع ــق تداع ــه حافظــه اســت و از طری ــوط ب ــی - مرب گیجگاه
شــود

ــق ایجــاد  ــد مــدت اســت و از طری ــه حافظــه بلن ــوط ب هیپوکامــپ - مرب
ــا اثــر هنــری فعــال مــی شــود تداعــی ب

ــا صــدا حیــن  ــگ ی ــی، رن ــق بویای ــی از طری منطقــه حســی - حــس های
ــه مــی شــود ــه کار گرفت فعالیــت هنــری ب

»هنردرمانــی« بــه مــا کمــک مــی کنــد کــه از بخــش هــای ناخــود آگاه 
ــد  ــک می کن ــا کم ــه م ــز ب ــی نی ــم. گاه ــره بگیری ــتر به ــان بیش ذهنم
ــم و  ــخیص دهی ــتند را تش ــی هس ــه ذهن ــد توج ــه نیازمن ــی ک چیزهای
می توانــد باعــث تغییــر الگوهــای فکــری بــی فایــده شــود. در طــول دوره 
درمــان ممکــن اســت بــه دلیــل تحمــل فشــار و اســترس بــه هوشــیاری 
بیمــار آســیب وارد شــود و ایــن مهــم نیازمنــد تقویــت و مراقبــت اســت. 
ــه داشــتن بحــران خاصــی  ــازی ب ــی نی ــر درمان ــردن از هن ــره ب ــرای به ب
ــت  ــی مراقب ــی نوع ــر درمان ــت هن ــه در حقیق ــان نیســت، بلک در زندگیم
پیشــگیرانه بــرای ســامت ذهنــی اســت کــه می توانــد باعــث خودشناســی 

ــر از ســامت ذهنیمــان شــود. بیشــتر و مراقبــت درســت ت

هنر درمانی و مراقبت از ذهن

ی
وم

عم
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اجرای گروه سرود کریم اهل بیت، برای بیماران ساکن مهمانسرا-روز عاشورا

اخبار
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آخرین هم اندیشی مدیران اجرایی مهرانه در دوران کرونا در زنجان

ار
خب

ا

در  مهرانـه  دفاتـر  اجرايـی  مديـران  و  روسـا  جلسـه 
شهرسـتان ها در تاريـخ 23 خـرداد در زنجـان برگزار شـد.

ایـن جلسـه ها هر سـه ماه یک بـار به میزبانـی یکی از دفاتـر مهرانه 
در شهرسـتان های نماینـده برگـزار می شـود و در آن مشـکات و راه 
کارهـای بهبـود کیفیـت ارائه خدمـات به بیمـاران مبتا به سـرطان 
توسـط مدیـران دفاتـر و مدیرعامـل مهرانـه مـورد بررسـی و تحلیل 

می گیرد.  قـرار 
کمیته شهرسـتان مهرانه از سـال 92 آغاز به کار کرد و هم اکنون با 
مدیریـت حـاج بهـروز کاوندی فعالیت خـود را ادامه مـی دهد. هدف 
از تشـکیل ایـن کمیتـه مدیریـت دفاتـر مهرانـه در شهرسـتان های 
دارای دفتـر نمایندگـی بوده اسـت تا از این طریـق مدیریت بیمارانی 
کـه بـه زنجـان مراجعـه می کنند بـا کیفیـت باالتری صـورت گیرد و 

نیـاز بیمـار بـه طی مسـافت برای گرفتـن خدمات کمتر شـود.
همـان طـور کـه می دانیـد خدمـات کلینیکـی مهرانـه بـرای تمامی 
بیمـاران مبتـا بـه سـرطان ایران رایـگان اسـت، اما پرداخـت هزینه 
دارو و درمـان بـرای بیماران شـهرهایی اسـت که مهرانه در آن شـهر 
دفتـر فعال دارد. در همین راسـتا مهرانه در تمامی شـهرهای اسـتان 
زنجـان شـعب فعـال دارد تـا فاصلـه نزدیـک تری بـا بیمـاران مبتا 
به سـرطان و خانواده-هایشـان در تمام اسـتان داشـته باشـد. مهرانه 
در شـهرهای هـم جـواری کـه به دلیـل کوتاهـی مسـیر و نزدیکی با 
زنجـان از قدیـم بـرای درمـان بـه ایـن شـهر مراجعـه کرده انـد نیـز 

دفاتـری جهـت پـی گیـری امـور بیمـاران آن شـهر دایر کرده اسـت 
کـه تحـت نظارت اسـتان زنجان و بـا مدیریت خیرین آن شـهر اداره 

می شـود.
اولیـن شـعبه مهرانـه کـه خارج از شـهر زنجـان فعالیت خـود را آغاز 
کـرد، خرمـدره و آخریـن شـهر ارمغـان خانـه بـوده اسـت. اکنـون 
مهرانـه دارای 15 دفتـر، خـارج از شـهر زنجـان اسـت و از همیـن رو 
جلسـه هـای روسـا و مدیـران اجرایـی هر سـه مـاه یک بار بـا هدف 
بررسـی وضعیـت عملکـرد دفاتـر و هم فکـری جهت بهبـود خدمات 
برگـزار می شـود که این نشـان از راسـتای حرکتـی و مدیریت انجمن 
مهرانـه دارد کـه همـواره طی این سـال ها کوشـیده اسـت در مسـیر 
بهبـود کیفیـت ارائه خدمات بـه بیماران باشـد و هرگـز بنیان گذاران 
بـاور نداشـته اند کـه بـه هـدف رسـیده اند و معتقدند که همـواره باید 

کار کـرد و پیـش رفت!
در نهایت شـهرهای بیجار، تکاب و میانه سـه شـهری هسـتند که به 
دلیـل داشـتن شـرایط ذکر شـده هزینـه دارو و درمان بیمـاران آن ها 
بـا حمایـت مالـی مردمان همان شـهر تحت پوشـش مهرانه هسـتند.

فعالیـت  مشـغول  مهرانـه  شـعب  شـهرهای  در  بزرگـواری  خیریـن 
هسـتند تـا چـرخ مهرانـه از حرکت بـاز نایسـتد و در راه رضـای خدا 
رضایـت بیمـار و خانواده هایشـان نیـز فراهـم گـردد و این نمـادی از 

اسـت. مسـوولیت پذیری 
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شــیوع ویــروس کوویــد 19 باعــث متوقــف شــدن بخــش اعظمي از مراســم 
و مناســک اجتماعــي مــا شــد، امــا اکنــون بعــد از گذشــت حــدود یــک 
ــه صــورت  ــا ب ــاي ضــروري م ــت ه ــه،  بســیاري از فعالی ــن واقع ســال ازی
مجــازي در جریــان اســت و برخــي نیــز بــه تعویــق افتــاده اســت. یکــي از 
مهــم تریــن گردهمایي-هــاي اجتماعــي مــا،  برگــزاری مجلــس ســوگواری 
ــیر  ــدار، در مس ــواده داغ ــه خان ــم ب ــم دردی و تأل ــار ه ــا اظه ــا ب ــت ت اس
ــه احســاس ســوگ همراهــي شــان کنیــم. برپایــي مجلــس ترحیــم  تجرب
ــز از دســت  ــه عزی ــي اســت ب ــدگان و اداي احترام ــراي بازمان تســکیني ب
ــن روزگار  ــرایط را در ای ــم ش ــن مراس ــزاري ای ــدم برگ ــال، ع ــه. و ح رفت

بــراي خانــواده هــاي داغــدار دشــوار کــرده اســت. 
از همیــن رو مهرانــه در راســتاي حمایــت از بیمــاران مبتــا بــه ســرطان 
شــرایطي را فراهــم آورده اســت تــا خانــواده هــاي داغــدار بتواننــد مراســم 

ترحیــم عزیــز درگذشــته شــان را بــه صــورت مجــازي برگــزار نماینــد.

بــراي اطاعــات بیشــتر و رزرو ســالن بــا شــماره 33326030-02۴ تمــاس 
حاصــل فرمائیــد .

 

ســرکار خانــم دکتــر مینــوش مقیمــی؛ ریاســت محترم 
هیــات مدیــره مهرانه، در گذشــت مــادر بزرگوارتــان بانو مینو 
هندســی را خدمــت حضرتعالــی و بازمانــدگان معــزز تســلیت 
ــرای  ــات و ب ــو درج ــه عل ــرای آن مرحوم ــوده؛ ب ــرض نم ع
شــما خیــر نســتوه و خانــواده محتــرم علــی الخصــوص پــدر 
 گرامیتــان از در گاه ایــزد منــان صبــر مســئلت مــی نماییــم. 

مراسم یاد بود مجازی

انا هلل وانا الیه راجعون

mehraneh.live
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دوتـا  1  دوتـا  2 

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

تلفن: 15-33781912-024      نمابر)فکس(: 024-33781916
 کمیته بانوان: خیابان پروین اعتصامی، روبروی دبیرستان کوثر، پالک 3

تلفن: 33777028
 دفتر بنر: زنجان، میدان 15 خرداد، روبروی بهزیستی، نبش خیابان 

نواب صفوی
تلفن: 33326030

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

تلفن: 021-66913701
 کمیته قلک: خیابان صفا،کوچه نهضت ) قزلباش(

تلفن: 33468100
تلفن واحد کلینیک: 024-33054106-7

گروه نشریه:
تحریریه: مینا میرزانجفی، زهرا رجبی، 

علیرضا علیخانی
ویراستار: لیال یوسفی

عکاس: بهرام بیات، فرزانه محمودی، 
مائده زعفری، مهدی الماسی

طراح: محمد خدادادی
سردبیر: علیرضا علیخانی

1122
شماره جاری بانک تجارت

بانک ملی:  0104915097000
شماره کارت بانک ملی:  6037991199510854

بانک رفاه:  3500035000
بانک ملت:  440300812

شماره حساب های انجمن مهرانه

telegram.me/mehranehcharity
instagram.com/mehraneh_charity

خیرین بزرگوار در حال شمارش مبالغ قلک ها

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


