
■  پیــام هیات مدیره
■  آشنایی با روند برنامه  ریزی مدیریت راهربدی در موسسه

■  شاد زیسنت بدون بهانه
■  جشنی به مهــربانی شب یلدا

جشنــواره پاییزی
پرونده شماره اول  را تقدیم می کنیم به همه افرادی که از دل و جان در راستای سالمت بیماران مبتال به سرطان و بهبود زندگی 

آنها در موسسه خیریه بهنام دهش پور تالش می کنند، انسان هایی که به راستی ستون های همیشه استوار و عامل تداوم مسیری 
هستند که از سال ها پیش آغاز شد و همچنان ادامه دارد...

فصــل نامه
  داخلی موسســه خرييه

بهنام دهش پور

سال اول، شماره اول، پاییز 1394

پرونده



 معنای لوگوی
موسسه خیریه بهنام دهش پور چیست؟ 

لوگوی موسسه بر گرفته از نام بهنام می باشد و 
طرح آن به شکل روند بهبود در بیماری است این 
لوگو در سمت راست فردی بیمار و خوابیده را 
نشان می دهد که در سمت چپ او فردی ایستاده 
و دست هایش را به نشانه دعا و نمادی از کمک 
باال نگه داشته است؛ مجموع این طرح ها نشانه 
روند بهبود بیماری می باشد. همچنین در سمت 
چپ این طرح یک چشــم که سمبل دیده شدن و 

مراقبت است نیز گنجانده شده است.
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عرضه خدمات درمـانی و پزشکی در سـطح بین المللی به بیماران مبتال به سرطان و 
خانواده آنان، بدون محدودیت سنی، جنسیتی، ملیتی و مذهبی و با هر نوع بیماری سرطان 

و در هر مرحله آن و تجهیز بیمارستان های دانشگاهی- دولتی.
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شاد زیســنت بدون بهانه
با درود به همه شما عزیزان دردآشنا که در طول فعالیت بیست ساله موسسه خیریه بهنام 

دهش پور همواره حامی و همراه ما بوده اید...

سال اول، شماره اول، پاییز 1394

مدیر اجرایي: حسام الدین نراقي
ســـردبیر: مهسا بایگان

ـر پرونده: الهام هدایتي دبی
همکاران این شماره: سروناز بختیاري، پریسا عیني راد، هدي زعیمي

طراحی و صحفه آرایي: مسلم عرب باصري
www.deltasazeh.ir لیتوگرافي و چاپ: دلتاسازه

 باتشکر از کلیه کارکنان و داوطلبان همکار در واحدها مختلف موسسه که ما را در انتشار این فصلنامه یاری نمودند.

تلفن  واحد  روابط عمومي و ارتباطات: 22208797 داخلي 147 و 145
 نشانی دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید لواسانی غربی )فرمانیه (

خیابان شهید جباریان )فروردین(، کوچه مسجدی، کوچه مرمری، پالک 13

فرض کنید در بحبوحه این روزهای زندگی شهری و مشکالتش ناغافل به شما بگویند که 
مبتال به بیماری به اسم سرطان شده اید و...

پیام  ســـردبیر
می دانم که همه شما ممکن است این داستان را قبال جایی خوانده باشید، اما امروز کمی 

با دقت بیشتری این داستان واقعی را مرور کنیم...

حامی معنـــوی مستند من نارص حجازی هستم 
همه همسایه های نزدیک خانه اش می دانستند او هر زمان که بیکار باشد به پارک نزدیک 

خانه شان می رود و با بزرگ و کوچک شروع می کند...

گزارش عملكرد
به مانند ایام پیشین در پاییز 1394 نیز موسسه میزبان بیماران و همراهان آنها بوده است. 

در این بخش گزارش عملکرد این فصل تقدیمتان می شود...

معرفــــی کتاب
می توان ســرطان پستان را شایع ترین و از نظر عاطفی و روانی تاثیرگذار ترین سرطان در 

بین زنان عنوان کرد....

کتابخانه کــودکان 
تحمل رنج بیماری برای کودکان مبتال به ســرطان بستری در بخش و یا سرگردانی در 

فضای بیمارستان در مورد کودکانی که یکی از اعضای خانواده...

من یک داوطلب هستم
جمعی از داوطلبان موسسه خیریه بهنام دهش پور با اهداف انسان دوستانه در تاریخ 14 

آذر اقدام به توزیع بروشورهای اطالع رسانی ...

درخت آرزو هــــا
نمی دانم کدامشان را می توان فرشته نامید، آن شکوفه های زیبایی که با هزار امید و آرزو 

به سراغ درخت آرزو ها می آیند و...

زندگی بدون خرچنگ
ســرطان، بیماری که این روز ها نامش زیاد شنیده می شــود و هر کسی از برخورد با آن 

روایتی دارد...

 آشنایی با بــرنامه مدیریت راهربدی موسسه
از عمده تعهدات همه سازمانهای تجاری و یا غیر تجاری، برنامه ریزی حرکت سازمان در 

جهت دستیابی به اهداف تجاری و...

معـــرفی نگارخانه  بهنام دهش پور
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید! نه تنها به اطراف زندگیمان بلکه به نگارخانه 

موسسه خیریه بهنام دهش پور نباید به چشم یک گالری ...

آشنایی با واحد مددکاری
این واحد پل ارتباطی بیماران با موسســه اســت و مددکاران وظیفه تشخیص میزان و 

چگونگی کمک های نقدی و ...

منایشگاه یاران همیشگی بهنام
نگارخانه موسســه خیریه بهنام دهش پور با هدف معرفــی و ارایه آثار خالق فرهنگی، 

تجسمی در آذر ماه امسال اقدام به برپایی نمایشگاه...

جشنی به شکرانه تندرستی
او سرطان را شکست داد! اما شکست بیماری که اسمش می تواند پشت خیلی ها را بلرزاند 

به راحتی همین یک جمله هم نیست...

جشنی به مهـــربانی شب یلدا
امسال شب یلدا خیلی از ما به رسم دیرینه هر سال، دور هم جمع شدیم و از قدیم ها سخن 

گفتیم، آجیل و میوه خوردیم و به حافظ       خوانی و...

روبان های رنگـــی
آیا تا به حال چیزی درباره روبان های رنگی شــنیده اید؟ روبان هایی که هر کدام با رنگ 

مخصوص به خودش با ما حرف می رند و ...

جشنـــــواره پاييزی
پرونده این شــماره را تقدیم می کنیم به همه افرادی که از 
دل و جان در راستای ســالمت بیماران مبتال به سرطان و 
بهبود زندگی آنها در موسسه خیریه بهنام دهش پور تالش 
می کنند، انسان هایی که به راستی ستون های همیشه استوار 
و عامل تداوم مسیری هستند که از سال ها پیش آغاز شد و 
همچنان ادامه دارد. مســیری که هر سال حامیان و خیرین 

تازه ای را با خود همراه می کند. 

حامیان حقوقی سال 94
واحد حامیان موسســه با شــماره تماس) ٢٢٢٠٨٧9٧  داخلی 144 ( در طول ساعات 

اداری پاسخگوی شما است.
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لیلی بهمن)رضایی(
به داوطلبان: به هدف خود اعتقاد داشته باشید و با 
عشق خدمت کنید.

منیره  پورصادقی)جواهریان(
به بیــماران: با تمام وجود هر کمکی از دستمان برآید 
برایتان انجام می دهیم.

نسرین احتشام دفتری)مشیر(
به پزشـکان و پرسـتاران: از شما ممنونیم زیرا  انسانهای 
واال سرنوشتشان این است که در خدمت بیـماران باشند.

نازنین  دهش پور
به سایر خیـــریه ها وNGOها: ما همه مثل اعضا یک خانــواده 

هستیم و باید دست در دست و با هم قدم برداریم.

شهال    الجوردی)مادر بهنام دهش پور(
به بخش خصوصــی: شما نیز یاری رسان بیمارانی باشید که  در 

پرداخت هزینه های درمان با مشکل مواجه شده اند.

نویده مقدم)جورابچی(
به کارکـــنان: مطمئن باشید مورد لطف خداوند هستید که توفیق کار 

کردن در جایی را دارید که هدفش کمک به دیگران است.

مهرنوش مقبل)خوشخونژاد(
به خیرین و نیکوکاران: از خداوند شاکر باشید زیرا  که در کار بسیار 

پسندیده ای قدم گذاشته اید.

 پيام جمعی از اعضای هيأت امنا
و هیأت مديره

خرد  ظرفیت  از  بهره گیــری 
جمعی و جلب مشــارکت های 
اصــول  از  یکــی  مردمــی 
حاکم بر نحوه مدیریت موسســه خیریه 
بهنام  دهش پور اســت. با همین رویکرد 
بنیانگــذاران از همــان ابتــدا به جلب 
همکاری متخصصــان و معتمدان عرصه 
است  پرداخته  پزشکی  و  اقتصاد  صنعت، 
تا بتواند همواره با اندیشه های سازنده این 
افراد به سوی سازمانی متعالی قدم بردارد. 
اعضا هیات امنا این موسسه خیریه همگی 
داوطلبانه این مســئولیت و سمت را در 
کنار فعالیت حرفه ای خود تقبل کرده اند. 
مسئولیت پذیری  از  نمادی  مشارکت  این 
اجتماعی فعاالن عرصه های نامبرده است. 
مشــتاقیم که بر اســاس اصل شفافیت 
همــگان را با اعضا هیئــت امنا و مدیره 
برنامه های  نهایی  تصمیم گیرنــدگان  که 
موسســه خیریه بهنام دهش پور هستند 
آشــنا نماییم و همچنین پیام آنها را به 

گوش شنوای شما عزیزان برسانیم:
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مـــددکاری

کتابخانه کودکان

نقاهـــتگاه

ارائه خدمات در بخش آنکولوژی و رادیوتراپی 
بیمارستان شهدای تجریش

■ تعداد کل 3/192 مراجعه کنندگان )1/634 زن - 1/558 مرد( ارائه خدمات: تشکیل پرونده، حمایت مالی، 
تامین دارو و تجهیزات، اسکان در نقاهتگاه، مشاوره و راهنمائی، ارجاع به سایر مراکز درمانی و حمایتی

■ تشکیل 258 پرونده مددکاری برای بیماران جدید )67 مورد در بیمارستان امام حسین )ع( و 191 
مورد در بیمارستان شهدای تجریش(

■ پرداخت هزینه دارو و درمان برای 1228 بیمار به ارزش 6/020/059/400 ریال
■ توزیع بن خرید کاال به 53 بیمار به ارزش 108/000/000 ریال

■ اقالم اهدایی غیر نقدی به بیماران به ارزش 181/205/000 ریال

■ ارائه خدمات آموزشی و تفریحی برای 357 کودک در مراکز 
همکار

■ پذیرایــی از 147کودک و نوجــوان در کتابخانه کودکان 
بیمارستان شهدای تجریش

■ اهدای لوازم التحریر و البسه گرم به 270 کودک و نوجوان
■ برآورده شدن 108 آرزو نصب شده روی درخت آرزوها

■ تحویل 42 آرزوی برآورده شــده به کودکان در تهران و سایر 
شهرستانها

■ پذیرش و اسکان 99 بیمار و 94 همراه
■ ارائه 2.272 صبحانه، 2.094 ناهار، 2.233 شام
■ توزیع 60 بسته بهداشتی به افراد اسکان یافته

■ توزیع بیش از 1.318 بسته تغذیه میان وعده )میوه، آجیل، شیرینی و ...(

■  شیمی درمانی سرپایی به 1.332 نفر/مراجع
■  شیمی درمانی بستری به 2.030 نفر/بستری

■  رادیوتراپی سرپایی به 9.278 نفر/بستری

بیمارستان  رادیوتراپی  و  آنکولوژی  بخش  در پذیرش 
شهدای تجریش به بیماران و همراهان

■ توزیع 9/481 ساندویچ صبحانه
■ توزیع 1/173 عدد قوطی شیر

■ توزیع 7/950 عدد میوه

تغذیه رایگان

خالصـه
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باشد...  آن مرد دکتر آرمسترانگ، فوق تخصص مغز و اعصاب در شیکاگو بود. 
فردای آن روز عمل جراحی روی مغز پسرک با موفقیت انجام شد و او از مرگ نجات یافت.  
پس از جراحی پدر نزد دکتر رفت و گفت: از شما متشکرم. نجات پسرم یک معجزه واقعی بود، 

می خواهم بدانم بابت هزینه عمل جراحی چقدر باید پرداخت کنم؟ 
دکتر لبخندی زد و گفت: هزینه عمل ۵ دالر می شد که قباًل پرداخت شده!

حاال بیایید به این فکر کنیم اگر به شما می گفتند شما هم می توانید معجزه بخرید چه کار 
می کردید؟! من در این موسسه انسان هایی را می شناسم که هرچندکم، معجزه می خرند؛ نه 
فقط با پول خود بلکه با حرف هایشان و با خدماتی که به صورت داوطلبانه و رایگان در اختیار 
دیگران قرار می دهند. فصلنامه ای که پیش روی شما است، قرار است از این پس به شما این 
افراد معجزه گر و آنهایی که معجزه می خرند را معرفی کند و شما را هم دعوت کند تا هم  پای 
این جمع قدم بردارید. یکی از همین آدم هایی که می گویم »بهنام دهش پور« است. بهنام 
پســري مهربان، ورزشکار و عاشق دوستانش بود که پس از درگذشت او بسیاري از کارهاي 
خیرش عیان شد. روزي در اثر ضربه  اي به کبدش احساس ناراحتي کرد. با مراجعه به پزشک، 
مشــخص شد که غده  اي در کبد بهنام وجود دارد و پس از انجام آزمایشاتي پزشکان به این 
نتیجه رسیدند که بهنام مبتال به ســرطان کبد است و باید تحت عمل جراحي قرار گیرد. 
در ابتدا بهنام بســیار ناراحت شــد، اما پس از دقایقي گفت: شاید این خواست خداي بهنام 

دهش پور باشد، من باید با این بیماري مبارزه کنم. 
بهنام شــروع به شیمي  درماني کرد. هشت ماه، هفته اي سه روز شیمي درماني کامل در 
بیمارستان و دو روز شیمي درماني کوتاه مدت. پس از هشت ماه و نیم تصمیم بر آن شد که 
عمل کبد انجام شود. بعد از دوازده ساعت عمل، بهنام را به اتاق مراقبت هاي ویژه بردند و در 
آنجا بود که بهنام روي کاغذي بعد از تشکر از پدرش نوشت: دیدي از پا درش آوردم.  به علت 
رشد مجدد غده اي در کبد، باز هم عملي به مدت هشت ساعت روي بهنام انجام شد. در   همان 
هنگام متوجه شدند که ریه  هاي بهنام هم مبتال به سرطان است و روي ریه  ها هم عملي انجام 
گرفت. پس از سه سال درمان در انگلیس، بهنام به آمریکا رفت و آنجا هم مورد عمل جراحي 
قــرار گرفت. در طول مدت درمــان، بهنام به مادر و پدرش مي گفت: »من فکر مي کنم درِد 
نداشتن، کمتر از درد سرطان نیست«. او پیشنهاد داد که مي خواهد براي مردمي که سرطان 
دارند، اما پول ندارند، کاري انجام دهد. بهنام به بازدید خیریه اي در سفارت کانادا رفت و در 

آنجا با تعدادي از بانوان نیکوکار آشنا شد و از آنان خواست که او را در این راه یاري دهند. 
به پیشنهاد پزشک معالج بهنام، وي به بازدید بیمارستان شهدای تجریش رفت در آنجا 
بیماراني را دید که در ساختمان نیمه تمامي براي استفاده از دستگاه کبالت صف کشیده  اند. 

بهنام تصمیم گرفت که فعالیتش را درآن ساختمان شروع کند.
به همت بهنام و کمک دوستان، بازاري به مدت سه روز برگزار شد و مورد استقبال زیاد 
مردم قرار گرفت. کنسرت پیانویي نیز با کمک دوستان بهنام در فرهنگسراي ارسباران برگزار 
شد، همچنین او به همراه چند تن از دوستانش تصمیم گرفتند که بازار شمعي به مناسبت 
عید در منزلش و در اتاقش به مدت ســه روز برگزار کنند. یکي از دوستان بهنام از او سؤال 
کرد: »آیا فروش یک عدد شمع ارزش آن را دارد که تو بایستي و استراحت نکني؟« و بهنام 
جواب داد: »پول یک عدد شمع، برابر یک لیوان آب است، اگر هرکس یک لیوان آ ب کمک 
کند، دریایي خواهد شد تا به مریض  ها کمک کنیم«  بعد از رفتن دوستانش، او خیلي منقلب 
بود تا صبح پدر و مادرش با بهنام درباره دوستانش صحبت کردند. هنگام اذان صبح، متوجه 
شدند که بهنام به سختي صحبت مي  کند. پدرش با آمبوالنس و پزشک تماس گرفت. بهنام 
با لبخند خانه را ترک کرد و متأسفانه در راه بیمارستان زندگي را بدرود گفت. بهنام همیشه 

از دوستانش مي   خواست تا راه او را ادامه دهند.
 عواید حاصل از این برنامه ها در ســال 13٧۵ زمانی که بهنام دیگر در میان ما نبود به 
همراه سایر کمک های نیکو کاران صرف تکمیل و تجهیز سالن انتظار بخش رادیوتراپی و اتاق 
بازی کودکان شد. از آن زمان تا کنون موسسه خیریه »بهنام دهش پور« با همکاری داوطلبان 
و حامیان و با استفاده از آخرین امکانات و دستاوردهای پیشرفته پزشکی، بهداشتی و فرهنگی 
برای حمایت از بیماران مبتال به سرطان و خانواده های آنان برای گسترش فعالیت های خود 

کوشیده است تا به هرطریق ممکن در عرضه خدمات  درمانی نقش بسزایی ایفا کند. 
حرکت بهنام دهش پور به خانواده و دوستانش معجزه بخشیدن را آموخت و ما نیز تصمیم 
داریم این راه را ادامه دهیم و شما را هم با معجزه های کوچک و بزرگی که در این مجموعه 
اتفاق می افتد آشنا کنیم اما یادمان باشد دست های همه انسانها مثل دست های کوچک همان 

کودک درون قصه و یا بهنام دهش پور می تواند معجزه ببخشد!

سارا هشت ســاله بود که از صحبت پدر و مادرش فهمید برادر 
کوچکش سخت مریض است و پولی هم برای مداوای آن ندارند. 

 پدر به تازگی کارش را از دســت داده بود و نمی توانست هزینه 
جراحی پرخرج برادرش را بپردازد. 

 ســارا شنید که پدر آهسته به مادر گفت فقط معجزه می تواند 
پســرمان را نجات دهد، او با ناراحتی به اتاقش رفت و از زیر تخت، 

قلک کوچکش را در آورد. 
 قلک را شکست. سکه ها را، روی تخت ریخت و آن ها را شمرد. 

فقط پنج دالر!!
بعد آهسته از در عقبی، خارج شد و چند کوچه باال تر به داروخانه رفت. 
جلوی پیشــخوان انتظار کشید تا داروساز به او توجه کند، ولی 
داروساز ســرش به مشتریان گرم بود. باالخره سارا حوصله اش سر 

رفت و سکه ها را محکم رو شیشه پیشخوان ریخت. 
دارو ساز جا خورد و گفت: چه می خواهی؟ 

دختــرک جواب داد: بــرادرم خیلی مریض اســت، می خواهم 
»معجزه« بخرم. قیمتش چقدر است؟ 

داروساز با تعجب پرسید: چی بخری عزیزم؟!!
دخترک توضیح داد، برادر کوچکم چیزی در سرش رفته و بابا 
می گویــد فقط معجزه می تواند او را نجات دهد، من هم می خواهم 

معجزه بخرم، قیمتش چقدر است؟ 
دارو ســاز گفت: متاســفم دختــر جان ولی مــا اینجا معجزه 

نمی فروشیم. 
چشمان دخترک پر از اشک شد و گفت: شما را به خدا، برادرم 
خیلی مریض است و بابایم پول ندارد و این تمام پول من است. من 

از کجا می توانم معجزه بخرم؟؟؟؟ 
مردی که گوشه ای ایستاده بود و لباس تمیز و مرتبی داشت از 

دخترک پرسید: چقدر پول داری؟ 
دخترک پول ها را کف دســتش ریخت و به مرد نشان داد. مرد 
لبخندی زد و گفت: آه چه جالب!!! فکر می کنم این پول برای خرید 
معجزه کافی باشــد. بعد به آرامی دست او را گرفت: من می خواهم 
بــرادر و والدینت را ببینم. فکر می کنــم معجزه برادرت پیش من 

پیام رسدبیر
می دانم که همه شما ممکن است این داستان را 
قبال جایی خوانده باشید، اما امروز کمی با دقت 

بیشتری این داستان واقعی را مرور کنیم:

برای پیشگیری از سرطان نیاز به مصرف مکمل های ویتامین 
و مواد معدنی نیست.
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ـرکارخیـــرم بدار
و بــ

یا ت
خدا

ایا 
خد

   

ـرم بدار     ـرکارخیــ خدایا تو بـــرکارخیـــرم بدار    خدایا خدایا تو بــ

یکی از ویژگی های مشــارکتهای اجتماعی مردم در ایران بر اســاس باورهای دینی و سنت کمک به دیگران و انفاق بوده که با تغییر 
وضعیت کنونی جامعه این فعالیت ها از جریان غیر رســمی، خودجوش، هیات ها به سازمان های مردم نهاد با ساختارهای تخصصی به 

منظور جلوگیری از اتالف نیرو و انرژی و با بیانیه ماموریت و چشم انداز و هدف مشخص در حال تغییر است.
مشارکت اجتماعی افراد جامعه باعث کم رنگ شدن بی تفاوتی ها و خودمحوری و بسیج نیروهای مردمی و توانمند ساختن تک تک 
افراد در تقویت ساختارهای صحیح اجتماعی بوده و همچنان نیروی باز دارنده موثری در جلوگیری از پیشرفت ناهنجاری های جامعه 
خواهد بود. مشــارکت اجتماعی از طریق موسسات مردم نهاد فرایندی است که افراد داوطلبانه و با اراده و عالقه خود مسیر خویش 

را در تاثیرگذاری بهینه در جامعه ای که در آن زندگی می کنند انتخاب می نمایند.
 از وظایف اصلی موسسات عام المنفعه خالقیت و ابتکار روش های جذب مشارکت افراد جامعه است که بتوانند از راه های خالقانه 
بهترین های درون انسان ها را متبلور و رضایت مندی آنها را از کار خوب به صورت نهادینه درآورده و با پاسخگویی شفاف و رعایت اصل 
صداقت در حفظ آن ها بکوشند. تغییر نگاه و نگرش جامعه و ذهن مردم به کار در موسسات عام المنفعه و خیریه چه به صورت موظف 
و یا داوطلب و صرف زمان مفید افراد در این سازمانها از ارزشهای یک جامعه سالم است و این نگاه که هرکس جذب بازار کار تجارت 
نمی شود، به دنبال کار درخیریه است و یا برای وقت گذرانی به صورت داوطلب جذب اینگونه موسسات می شود از باورهای غلط است.

 اصالح این دیدگاه در جامعه به عهده مســئولین، مدیران و بانیان موسســات خیریه است که همیشه بهترین ها را از گروه های 
داوطلب و موظف انتخاب نمایند و با ترویج این تفکر همانند کشورهای پیشرفته که نهایت آرزوی افراد کار در موسسات عام المنفعه 
در کنار امرار معاش زندگیشان که امری اجتناب ناپذیر است، بتوانند در جامعه و اجتماع خود تاثیرگذار و مفید باشند و ترویج کار 
داوطلبی به معنای شناخت و تمرین زندگی اجتماعی از طریق مشارکت در فعالیت های داوطلبانه است. سازمان های عام المنفعه و 
مردم نهاد در هر مقیاس و اندازه و هرمیزان توانایی مالی و منابع انسانی، به اتکاء صداقت و تخصص، باید خود را باور داشته باشند و 

به توان و نیرویشان در اثرگذاری در سیاست های کالن دولت ها در جهت منافع مردم اعتماد کنند. 
موسســه خیریه بهنام دهش پور بر این باور اســت و وظیفه خود می داند که الگوی موفق همکاری و مشارکت اجتماعی افراد را 
با تمام توان خود در  اختیار ســازمان های مشــابه و همکار در شهرستان ها قرار دهد. همچنین در راستای طرح تحول نظام سالمت 
مدنظر دارد تا در تجهیز هرچه بیشــتر بیمارســتان هایی که درمان رایگان بیماری سرطان را انجام می دهند کوشا باشد و درکنار آن 
فعالیت برای درمان های پیشرفته که مشمول تعرفه بیمه نبوده و پیشگیری و تشخیص زودرس بیماری سرطان و کمک به پروژه های 

تحقیقاتی یاری رسان به جامعه و بیماران مبتال به سرطان و خانواده آنان پیگیر باشد. 
برای رســیدن و تحقق این اهداف مثل همیشــه نیاز به حمایت و پشتیبانی معنوی و مالی شما عزیزان داریم و آنچه که تا کنون 

میسر شده است فقط به همت واالی شما نیکان و مردم خوب سرزمین ما بوده که همیشه همراه ما بودید.
دعای خیر بیماران بدرقه راهتان

 با آرزوی سالمت و موفقیت
لیلی رضایی )بهمن(

 خــدایا 
تو بـــرکارخیـــرم بدار

با درود به همه شما عزیزان دردآشنا که در طول فعالیت 
بیست ساله موسسه خیریه بهنام دهش پور همواره حامی 
و همراه ما بوده اید. هر آنچه که در یاری رسانی به بیماران 

مبتال به سرطان و خانواده آنان و تجهیز مراکز درمانی صورت 
گرفته است مدیون اعتماد و پشتیبانی و مشارکت همه جانبه شما 
عزیزان بوده است. 
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یکی از جشــن های دوست داشتنی این موسسه که هر سال به مناســبت طوالنی ترین شب سال برگزار 
می شــود، جشن شب یلدا اســت. برای این که کودکان تحت حمایت موسسه خیریه بهنام دهش پور غم 
نبودن در میان جمع خانواده را از یاد ببرند، جشــن شــب یلدا بخصوص برای کودکان بســتری در بخش 
هماتولوژی اطفال بیمارستان شهدای تجریش و یا آنهایی که در حال درمان هستند با کمک عمو ها و خاله های مهربان 

داوطلب برگزار می شود.تا کودکان با نیرویی تازه به سمت سالمتی قدم بردارند.

کتاب خانه کــودکان تا به امروز با هدف ایجاد محیط و شــرایط بهتر رفاهی 
و گــذران زمان انتظار برای کودکان مبتال به ســرطان و یا همراه بیماران با 
هــدف ارتقای روحیه و ترویج امید در میان آنها، تشــکیل و تاکنون در حال 
ارایه خدمت است. مهمترین خدمات حمایتی این واحد، بازدید روزانه از بخش هماتولوژی 
اطفال، توزیع تغذیه، کتاب خوانی، انجام بازی و ایجاد فضایی شاد، برگزاری جشن های تولد، 
جشــن پایان درمان و تندرستی و جشن های موضوعی، اجرای نمایش های شاد و موزیکال، 
توزیع بســته های هدیه نوروزی و لوازم التحریر، اهدای البسه و پوشاک گرم  به کودکان و 

نوجوانان مراجعه کننده و یا تحت پوشش موسسه خیریه بهنام دهش پور است.
 

با فرا رسیدن پاییز که هوا هر لحظه سردتر می شود و بارش برف و باران و تصور برف بازی و ساختن آدم برفی برای خیلی از ما آدم ها 
لذت بخش اســت؛ این کتاب خانه متفاوت به همت خیرین از ابتدای آبان ماه خرید و توزیع انواع پوشــاک گرم برای 1٢٠ کودک و 

نوجوان را شروع کرده است تا لذت برف بازی و فصل سرما را به کودکان تحت پوشش خود نیز هدیه کند.
این اقدام هر ساله از طریق اهدای مستقیم لباس توسط خیرین و یا خرید لباس از فروشگاه های همکار باتوجه به نیازهای شناسایی شده صورت 
می گیرد. امسال تاکنون هزینه ای به ارزش 1٠٠ میلیون ریال جهت خرید 1٢٠ دست پوشاک زمستانی شامل: کاپشن، پالتو، پلیور و سایر البسه 

مورد نیاز صورت گرفته است. این اقالم با مراجعه کودکان در کتابخانه کودکان خیریه بهنام دهش پور به آن ها اهدا می شود. 

خدمــات کتابخانه کــودکان در بخش 
هماتولوژی اطفال بیمارســتان شهدای 
بهرامــی،  بیمارســتانهای  تجریــش، 
امام حســین)ع( و مرکزطبــی کــودکان بــه طــور 
هماهنــگ و با همــکاری خیریــن و داوطلبان این 
واحد به تمام کــودکان و نوجوانــان مراجعه کننده 
ارائه می شــود؛ همچنین یکی از برنامه های پیش رو، 
برگزاری جشــن عید نوروز برای کودکان و نوجوانان 
تحت حمایت موسســه اســت به همین مناســبت 
 پذیرای هدایای نوروزی شــما نیکــوکاران و خیرین 

گرامی هستیم.

شب یلدا 

خدمات حامیتی 

اهدا لباس گرم

برنامه ی آینده

کتابخانه کــودکان 

نـــوروز
جشــن

خدمات

خیــرین

تحمل رنج بیماری برای کودکان مبتال به سرطان بستری در بخش و یا سرگردانی 
در فضای بیمارستان در مورد کودکانی که یکی از اعضای خانواده آنها و یا خودشان 

مبتال به این بیماری بودند و باید ساعات طوالنی را درسالن انتظار مجموعه برای 
درمان سپری می کردند، یکی از بزرگ ترین مشکالت مراجعه کنندگان به بیمارستان شهدای 

تجریش بود و رفع این مشکل از ابتدای تاسیس موسسه، دغدغه اصلی مسئولین خیریه 
بوده است؛ بنابراین موسسه از سال 1375 اقدام به راه اندازی و تجهیز کتابخانه کودکان به 

عنوان اولین واحد خدماتی- حمایتی موسسه کرد. اینجا کتابخانه ای متفاوت است که نه تنها 
کودکان در آن کتاب می خوانند بلکه با خاله ها و عموهای مهربان کتابخانه، بازی می کنند، یاد 

می گیرند، حرف می زنند، درد و دل می کنند و از نیاز هایشان می گویند.

اشـــاره

واحد کتابخانه کودکان با شــماره تماس )3- 22718182 داخلی 103( در طول ساعات 
اداری پاسخگوی شما است.
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موسســه خیریه بهنام دهش پور با هدف زنده نگه داشــتن امید در دل کودکان تحت 
پوشــش موسســه، آرزوهای واقعی کودکان مراجعه کننده به کتاب خانه کودکان را 
با راهنمایی و مشــاوره اعضای کتاب خانه به این درخت آویزان می شــود. کودکان، 
چشــم انتظار برآورده شــدن آرزو هایشان توسط فرشــته های زمینی هســتند. تمام خیرین و 
نیکــوکاران گرامی می توانند با بــرآوردن این آرزوها، امید را در قلب هــای کوچک بچه ها زنده 
نگه دارند؛ وقتی کودکان به آرزوهای خود می رســند می دانند که آرزوی ســالمتی هم برایشان 
دور از دســترس نخواهــد بــود و با روحیه بهتــری به مقابله بــا بیماری ســرطان می پردازند. 

درخــت آرزو ها عــالوه بــر کتاب خانه کودکان بیمارســتان شــهدای تجریش 
دربیمارســتان های مرکز طبی کودکان، امام حســین)ع( و بهرامی نیز مســتقر 
شــده اســت و در آخرین جمعه هــر ماه نیز در شــهر کتاب فرشــته، میزبان 
خیرین گرامی خواهد بود. از ابتدای ســال 94 تا کنون بیش از 9٠ آرزو توســط فرشته های 
زمینی برآورده شــده اســت؛ شــما هم می توانید از طریق وب سایت موسســه و یا مراجعه 
بــه یکی از محل های اســتقرار درخت آرزو ها نســبت به برآورده کردن آن هــا اقدام کنید. 

زنده نگه داشـــنت امید

درخت آرزوها در شهـــر

درخت آرزو ها

تو فرشته باش خدا بال پرواز ت می دهد.

به غذای کمکی کوداکن زیر دوسال نباید نمک اضافه کنید تا هم به غذاهای کم 
نمک عادت کنند و هم از خطر سرطان به دور باشند.

قلب ها

درشهــر

نمی دانم کدامشان را می توان فرشته 
نامید، آن شکوفه های زیبایی که با 

هزار امید و آرزو به سراغ درخت 
آرزو ها می آیند و خواسته های دلشان را 
با دست های کوچکشان روی قلب هایی 
به درخت آرزو ها می آویزند و به انتظار 

می نشینند و یا آن حامیانی را که می آیند و 
با قلب های بزرگشان این آرزو ها را از روی 

درخت برمی دارند و برآورده می کنند؛ از 
نظر من همه آن ها فرشته اند، چون دل های 

بزرگی دارند و در یک نقطه ای که کتاب خانه 
کودکان نامش را درخت آرزو ها نامیده 

دل هایشان به هم می پیوندد. 

اشـــاره
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درکی اســت که مدیران از شــرکت های رقیب، 
بازار هــا، قیمت هــا، عرضه کنندگان مــواد اولیه، 
سهامداران  بستانکاران،  دولت ها،  توزیع کنندگان، 
و مشتریانی که در سراســر دنیا پراکنده اند دارند 
و این عوامل، تعیین کنندگان موفقیت تجاری در 
دنیای امروز است. پس یکی از مهم ترین ابزارهایی 
که ســازمان ها برای حصول موفقیــت در آینده 
می توانند از آن بهره گیرند مدیریت اســتراتژیک 

خواهد بود. 
ابتدای راه

مهرداد نراقی در اولین روزهای آشنایی خود از 
طرف همکالسی خود، سوسن اکرامی که عضوی 
از هیات امنای موسســه بود، به عنوان مشاور در 
جلسات موسسه حضور پیدا می کند او بعد از اینکه 
تحت تاثیر رســالت سازمانی و اهداف موسسه که 
هنوز به عنوان یک ارگان نوپا شناخته می شد قرار 
می گیرد، با کمــک دیگر اعضا برای یکی از اولین 
پروژه های موسســه که   همان تامیــن هزینه ها و 

 آشنایــی با  روند برنامه ریزی

 مدیــریت راهربدی
درموسسه

از عمده تعهدات همه سازمانهای تجاری و غیر تجاری، برنامه ریزی حرکت سازمان در جهت دستیابی به اهداف سازمانی 
خود است که در نهایت این برنامه ریزی ها باید به بیشینه کردن منافع سازمان کمک کند اگر بخواهیم به زبان ساده تری 

بگوییم درصورتی که شما یک شرکت تجاری باشید باید برنامه ریزی هایتان در جهت صرف هزینه کمتر و در عین حال 
درآمد زایی بیشتر باشد که در انتها منجر به باال رفتن سهم سهام داران و درآمد آنها خواهد بود و اگر شما مجموعه ای غیر تجاری مانند 

خیریه بهنام دهش پور باشید باید به سمتی حرکت کنید که منافع معنوی حامیان و رضایت بهره مندان از خدمات خود را به درستی حفظ 
کنید یعنی مجموعه باید به سمتی حرکت کند که اهداف سازمان و رسالت های آن در زمان معینی تحقق پیدا کند.

مدیریت 
استراتژیک با 
تکیه بر ذهنیتی 
پویا، آینده نگر، 
جامع نگر و 
اقتضایی راه 
حل بسیاری 
از مسایل 
سازمانهای 
امروزی است

مهرداد نراقی فوق لیسانس مدیریت از سازمان 
مدیریــت صنعتی، دکتــرای مهندســی نفت و 
دکترای مدیریت مالی و متخصص مدیریت مالی 
پروژه ای و سازمانی است عمده فعالیت او در زمینه 

شبیه سازی مخازن نفت بوده است.
 او به مدت ٧ ســال در حــوزه نفت جنوب و 
طراحی مخازن مهم نفت ایران مانند مخزن نفت 
اهواز و بی بی حکیمه فعالیت داشــته اســت؛ در 
بسیاری از دانشــگاه های عالی کشور نیز تدریس 
می کنــد اما از همه این مدرک ها و ســمت ها که 
بگذریم او امروز به عنــوان یک داوطلب همراه با 
موسســه خیریه بهنام دهش پــور قدم بر می دارد 
که در این گزارش با اقدامات و مســیری که برای 
تهیه برنامه راهبردی موسسه آغاز شده است آشنا 

می شوید. 
ضرورتهای استفاده از مدیریت

 راهبردی در چیست؟ 
با تعریف های دقیقی که از نوع فعالیت مجموعه 
غیر دولتی در باال آورده شــد و همچنین مفهوم 
مدیریت اســتراتژیک می توان به ضرورت استفاده 
از آن پــی برد. با توجه به تغییرات محیطی که در 
حال حاضر شــتاب زیادی به خود گرفته است و 
پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم بکارگیری 
برنامه ای جامع برای مواجهه با مسایل مطرح شده 

بیش از گذشته ملموس می شود.
 این برنامه جامع چیزی جز برنامه استراتژیک 
نیست. مدیریت اســتراتژیک با تکیه بر ذهنیتی 
پویــا، آینده نگــر، جامع نگر و اقتضایــی راه حل 
بســیاری از مســایل ســازمانهای امروزی است. 
پایه های مدیریت اســتراتژیک بر اســاس میزان 

مدیریت راهبردی به هر سازمان مسیر حرکت به سمت موفقیت را نشان می دهد و  
و ابسطه  به مشارکت همگانی است.

اشـــاره
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تجهیز سالن آمفی تئا تر است برنامه ریزی می کند 
مهرداد نراقی از   همان ابتــدا آتیه موفقی را برای 
موسســه در نظر می گیرد و پیشــنهادی درباره 
برنامه استراتژیک ســازمان ارایه می کند اما پس 
از مدتی فعالیت بــرای ادامه تحصیل به خارج از 

کشور می رود. 
وقتی مهرداد نراقی بعد از 1۵ سال به ایران باز 
می گردد موسسه خیریه بهنام دهش پور تبدیل به 
مجموعه ای بزرگ شــده بود و به عنوان سازمانی 
پذیــرای پیشــنهادها و در حال تغییر شــناخته 
می شــد که نه تنها تعامالت درون سازمانی دارد 
بلکــه به دلیل نــوع عملکــرد و تعامل های برون 
سازمانی اش نیازمند به برنامه ریزی دقیق تری بود 
بنابر این وجود دوباره او برای مدیریت استراتژیک 
مجموعه از اهمیت بسزایی برخوردار بود او امروز 
برای توســعه موسســه برنامه ریــزی می کند تا 
مانند   همان روزهای ابتدایی، موسسه از پایه های 

مستحکمی برخوردار باشد. 

 مزایای بکارگیری مدیریت استراتژیک
در چیست؟ 

مدیریت اســتراتژیک به موسسه این امکان را 
می دهد که به شیوه ای خالق و نوآور عمل کند و 
برای شــکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی 
عمل نکند. این شــیوه مدیریت باعث می شود که 
موسسه دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت هایش به 
گونه ای درآید که اعمال نفوذ نماید )نه اینکه تنها 
در برابر کنش ها، واکنش نشــان دهد( و بدینگونه 
سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل 

درآورد. 
از نظر تاریخی، مزیت اصلی مدیریت استراتژیک 
این بوده است که به سازمان کمک می نماید تا از 
مجرای استفاده نمودن از روش منظم تر، معقول تر 
و منطقی تر راه هــا یا گزینه های اســتراتژیک را 
انتخاب نماید و بدینگونه اســتراتژی های بهتری 
را تدویــن نماید. تردیدی نیســت که این یکی از 
منافع اصلی مدیریت استراتژیک است ولی نتیجه 

تحقیقات کنونی نشــان می دهد کــه این فرایند 
می تواند در مدیریت اســتراتژی ها نقش مهم تری 
ایفا کند. مدیران و کارکنان از طریق درگیر شدن 
در این فرایند خود را متعهد به حمایت از سازمان 
می نمایند.  یکی دیگر از مهم ترین منافع مدیریت 
اســتراتژیک این اســت که موجب تفاهم و تعهد 
هر چه بیشــتر مدیران و کارکنان می شود. یکی 
از منافع بزرگ مدیریت اســتراتژیک این است که 
موجب فرصتی می شــود تا بــه کارکنان تفویض 
اختیار شــود. تفویض اختیار عملی اســت که به 
وســیله آن کارکنان تشویق و ترغیب می شوند در 
فرایندهای تصمیم گیری مشارکت کنند، خالقیت، 
نوآوری و خیال پــردازی را تمرین نمایند و بدین 

گونه اثربخشی آنان افزایش خواهد یافت. 
 فرایند مدیریت استراتژیک موسسه

 شامل چه مراحلی است؟ 
فرایند مدیریت استراتژیک موسسه را می توان 
به چهار مرحله تقســیم نمود: مرحله اول تحلیل 
وضعیت اســت کــه در این مرحله بــه تجزیه و 
تحلیل اهداف بلندمدت، ماموریت سازمان )علت 
 وجودی و اینکه چه هســتیم(، چشم انداز سازمان

)چه می خواهیم باشــیم(، قابلیت های سازمان در 
داخل و خارج از آن می پردازند. 

مرحله دوم تدوین استراتژی موسسه است؛ در 
تدوین استراتژی باید ابتدا مجموعه استراتژی های 
قابل استفاده را لیســت کرده و سپس با استفاده 
از مدل هــای مختلفی کــه در بحث های مدیریت 
اســتراتژیک آمده است و با توجه به نتایج بدست 
آمده در تحلیــل وضعیت که در مرحله اول آمده 
است اســتراتژی بر تر را انتخاب می کنیم. در این 
مرحلــه باید مدیــران میانی و حتــی رده پایین 
ســازمان را نیز مشــارکت داد تــا در آن ها ایجاد 
انگیزش کند.  مرحله ســوم اجرای استراتژی در 
اولویت است که برای اجرای استراتژی ها موسسه 
از ابزار زیر بهره گرفته اســت: ســاختار سازمانی 
متناسب با استراتژی ها، هماهنگ سازی مهارت ها، 
منابع و توانمندی های موسســه در سطح اجرایی، 
ایجاد فرهنگ ســازمانی متناســب با استراتژی 
جدید ســازمان، اجرای موفقیت آمیز اســتراتژی 
به همــکاری مدیران همه بخش هــا و واحدهای 

وظیفه ای موسسه نیازمند است
مرحله آخر ارزیابی استراتژی اجرا شده است که 
برای تعیین حدود دستیابی به هدف ها، استراتژی 
اجرا شده طی ســه مرحله مورد کنترل و نظارت 
قرار می گیرد؛ بررسی مبانی اصلی استراتژی های 
موسســه، مقایســه نتیجه هــای موردانتظــار با 
نتیجه های واقعی، انجــام دادن اقدامات اصالحی 
بــه منظور اطمینان یافتــن از اینکه عملکرد ها با 
برنامه های پیش بینی شــده مطابقــت دارند و در 
  نهایت اطالعاتی که از فرایند ارزیابی اســتراتژی 
به  دســت می آید به گونه ای اســت که عملیات و 
اقدامات را تســهیل نماید و واحدهایی را معرفی 

نماید که نیاز به اصالح دارند.

درموسسه

مدیریت 
استراتژیک 
به موسسه 

این امکان را 
می دهد که به 
 شیوه ای خالق

و نوآور عمل 
کند و برای 

شکل دادن به 
آینده خود به 

صورت انفعالی 
عمل نکند

موسســه در حال حاضر در تهران و چند شــهر دیگر به غیر از تعامل های درون ســازمانی مانند ارتباط 
با واحد های مختلف اداری و حمایتی با واحد هایی در ارتباط اســت که دارای تعامل های برون ســازمانی 
بسیاری می باشند؛ از جمله  این واحد ها می توان قلک، تابلوی تسلیت، مددکاری ، روابط عمومی ، حامیان 
و... را نام برد به همین دلیل موسسه قصد دارد در آینده از نظر جغرافیایی نیز خدمات خود را توسعه 
دهد البته این گســترش جغرافیایی نیاز به برنامه دقیقی برای جهــش مجموعه، از نظر واحد ها و زیر 
مجموعه های هر واحد خواهد بود که قبل از توســعه، مشاورین موسسه در حال برنامه ریزی در جهت 
رسیدن به الگوی بهینه برای داشتن ساختار سازمانی بهتر هستند؛ این برنامه ریزی حد اکثر تا پنج ماه 

آینده به مرحله اجرا درمی آید.

آنچه باید در آینده محقق شود
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این واحد پل ارتباطی بیماران با موسسه است و مددکاران 
وظیفه تشخیص میزان و چگونگی کمک های نقدی و 

غیرنقدی به بیماران را بر اساس معیارهای کار شناسی و 
بررسی وضعیت درمانی، معیشتی و شرایط خانوادگی آن ها عهده 

دار هستند. مددکاری موسسه فعالیت های خود را از سال 1379 با 
تعامل واحد مددکاری بیمارستان شهدا تجریش آغاز نموده است. 

کلیه بیماران و مراجعه کنندگان براساس سیاست ها و استانداردهای 
مصوب موسسه از طریق این واحد مورد حمایت قرار می گیرند. 

بــرای آغاز فرآیندهــای حمایتی، از کلیــه بیماران مبتال 
به ســرطان در اولین اقدام براســاس مصاحبه اختصاصی 
مددکاران موسســه با بیماران و یا همــراه آنها و دریافت 
مدارک و مستندات برای هر بیمار یک پرونده مستقل تشکیل می شود. 
براساس شرایط هر بیمار و با استفاده از استانداردهای حمایتی مصوب، 
بــا دو روش مصاحبــه حضوری و در صورت نیاز بازدید منزل، شــرایط 
هر بیمار مســتقاًل مورد سنجش قرار گرفته می شود. پس از بررسی های 
تخصصی بــرای هر پرونده حداقــل درصد حمایت و میــزان پرداخت 

هزینه های درمان و خدمات جانبی از سوی موسسه تعیین می شود. 

بــه منظور ارایــه خدمات نظام منــد و موثر بــه بیماران 
و افــراد نیازمنــد، واحــد مــددکاری آمادگــی خــود 
را بــرای پذیــرش بیمــاران از ســوی مراکــز درمانــی، 
ســازمان های غیــر دولتــی، خیریــه، پزشــکان و نیکــوکاران اعالم 
مــی دارد. گــزارش روند اقدامات صــورت گرفته برای بیمــاران ارجاع 
 شــده براســاس پیشــرفت روند پرونده ایشــان به فرد ارجــاع دهنده 

ارایه می شود.

تشکیل پـــرونده

ارجاع به واحد مددکاری 
پیگیــری امور درمانی بیمار در طول دوره درمان، معرفــی و ارجاع فرزندان محصل بیمار 
بــه واحد هزینه تحصیلی )جهت دریافت حمایت تحصیلــی( و یا واحد کتابخانه کودکان 
)جهت دریافت خدمات حمایت روحی-روانی، البســه، لــوازم التحریر( و همچنین اهدای 
دارو و تجهیــزات مصرفــی و درمانــی موردنیاز بیمار در صــورت موجود بــودن، پرداخت هزینه های 
درمانــی و هزینه های ضروری غیردرمانی، آگاهی رســانی و راهنمایی در موضوع بیمه و کمک ســایر 
 مراکز، برای کلیه بیماران تحت پوشــش و خانواده ایشــان از وظایف ثابت مددکاران موسســه خیریه

 بهنام دهش پور است. 

خدمات نقدی و غیر نقدی

در راســتای توســعه خدمات حمایتی از سوی موسسه، 
عالوه بر نمایندگان مددکاری مستقر در بخش رادیوتراپی 
بیمارســتان شــهدا تجریش، واحد مــددکاری از مهرماه 
1391 در بیمارســتان امام حســین)ع( نیز مســتقر و در این مرکز نیز 
خدمات خود را مســتقیما به بیماران ارایه می نماید. همچنین در تعامل 
با ســایر ســازمانهای مردم نهاد و خیریه، هم اکنون خیریه ای در شهر 
بیرجند )اســتان خراســان جنوبی( با هماهنگی این واحد اقدام به ارایه 
خدمات حمایتی و تامین هزینه های غیردرمانی به بیماران در این استان 

می نماید. 

توســــعه خدمات

آشنایی با واحد مددکاری

سنجش

اشـــاره

تعامل

پیگیرینظام مند

 واحد مدداکری موسسه از مهرماه ۱۳۹۱ در بیمارستان امام حسین)ع(
نیز مستقر و در این مرکز نیز خدمات خود را مستقیما به بیماران ارایه می نماید.

واحد مددکاری باشــماره تماس )3-22718082 داخلی 104 و 119 ( درطول ساعات اداری 
پاسخگوی شما است.
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او سرطان را شکست داد! اما شکست بیماری 
که اسمش می تواند پشت خیلی ها را بلرزاند 

به راحتی همین یک جمله هم نیست. ماه ها و 
سال ها طول می کشد و با درد و رنج و خرج بسیاری 

نیز همراه است؛ البته درست است که با غم و درد 
شروع می شود و با رنج بسیاری نیز همراه است، اما 

 هنگامی که به نقطه پایان می رسد، شما را از
کرم ابریشم بودن به پروانه ای زیبا تبدیل خواهد 
کرد. وقتی یک نفر از بیماری سرطان نجات پیدا 

می کند، بدون شک می توان او را قهرمان دانست چه 
بسا این قهرمان ها کم سن و سال هم باشند. اینجا 

جایی است که برای این عنوان   قهرمانی جشن گرفته 
می شود، جشنی به شکرانه شکست خرچنگ و گذر 

از بیماری سرطان. هر چند وقت یک بار با کمک 
خیرین برای جمعی از کودکان بهبود یافته از بیماری 

سرطان که تحت پوشش موسسه خیریه بهنام 
دهش پور بوده اند، جشنی به شکرانه سالمتی برگزار 
می شود. در 16 مهر ماه امسال مصادف با روز جهانی 

کودک، مثل همیشه نیرو های داوطلب کتاب خانه 
کودکان دست به دست هم دادند و از مقاومت این 

کودکان در مقابل بیماری سرطان تقدیر کردند. 

در جشــن تندرستی کتابخانه کودکان 6٠ کودک که به همراه والدین خود حضور داشتند به تماشای 
نمایش های شــاد و موزیکال نشستند، با هم مســابقه اجرا کردند و سپس گروه هنری تاک با اجرای 
نمایش های شاد بزبز قندی و گرگ مهربان دوباره بچه ها و همه حاضرین در سالن را به دنیای شاد کودکی 
دعوت کرد. دیگر در آن بین خبری از درد های شبانه بیماری نبود، خبری از چشم های نگرانی که هر لحظه به دنبال 
سرنگی قایم شده در دست پرستار باشد یا منتظر فردا که مجبور شود یک روز دیگر را با غریبه ای به نام سرطان در 
زندگی اش آغاز کند، امروز آن ها دست در دست هم حلقه ای درست کرده اند و تندرستی خود را به نمایش گذاشته اند. 

یادم هســت هر وقت به همراه داوطلب ها یی که برای بازی با کودکان به بخش هماتولوژی بیمارستان 
شــهدای تجریش می رفتم از دور رفتارشــان را با آن ها زیر نظر داشــتم. داوطلب ها تمام سعی خود 
را می کردنــد تــا به روی لبهای کودکان بیمار لبخند بنشــانند. کودکان بیمار حــرف می زدند، بازی 
می کردنــد و گاهــی هم شــوخی می کردنــد؛ نمی گویم بچه هــا نمی خندیدند امــا دردی که پشــت خنده آن 
بچه هــا بــود را به خوبی حس می کــردم؛ امروز اما وقتی به چهــره آن ها نگاه می کنم لبخند  آنهــا واقعی و از ته 
دل اســت، بخصوص حاال که فهمیده اند قهرمان اند آن هم در جنگ بین مرگ و زندگی؛  در جشــن تندرســتی 
امســال کــه با همیاری مدیریــت مجموعه فرهنگی- هنری تهران  واقع درســینما ایران برگزار شــد از خیرین و 
یاوران همیشــگی کتابخانه کودکان و داوطلبین این واحد توســط خانم شــهال الجوردی )مادر بهنام دهش پور( 
نیز تقدیر و تشــکر بعمل آمد تا آن ها نیز بدانند در ســاختن این قهرمان های کوچک ســهمی بزرگ داشــته اند.

هرن منایی از سالمتـــی

لبخندی از ته دل 

جشنی به شکرانه تندرستی

هرسال  در چند نوبت به مناسبت بهبود کوداکن مبتال به سرطان جشني به نام 
تندرستي توسط کتابخانه کوداکن برگزار مي شود.

اشـــاره

هنـــــر

جشــــن
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آیا تا به حال چیزی درباره روبان های رنگی 
شنیده اید؟ روبان هایی که هر کدام 

با رنگ مخصــوص به خودش 
با مــا حرف می زنــد و هر رنگی 

نماد موضوعی اســت، از انواع 
سرطان ها گرفته تا تالش برای 
صلح و بهزیستی.  شما قرار 
یک  یاد  آنها  بادیدن  است 
بیماری خاص بیفتید یا حس 
کنجکاوی تان تحریک شود 
اطالعاتی  کسب  درصدد  تا 

درباره ایــن نمادهای رنگی 
برآیید. سازمان های خیریه و یا 

مراکز تحقیقاتی، برای هر بیماری 
یک روبان رنگی را به عنوان یک نماد 

و یا نشانه معرفی می کنندرایج ترین 
کاربرد روبان های رنگــی »آگاهی دادن 

درباره بیماری ها و ســالمت عمومی« است.

روبان صورتی
این روبان پس از روبان قرمز، مشهورترین 
روبان رنگی و نماد آگاهی بخشــی درباره 
سرطان پســتان و نیز سرطان های دوران 
کودکی اســت. اســتفاده از این روبان به 
معنای هشــدار برای انجــام معاینه های 
منظم پســتان و مراجعه پزشــک زنان، 
از نخستین ســال های بلوغ است. از این 
روبان اگر با رنگ آبی همراه شــود تبدیل 
به نماد سرطان التهابی سینه و تالش برای 
پیشــگیری از مرگ ومیر اطفال می شود. 

روبان آبی
آبی تیره یعنی هشدار برای آرتروز و مخالفت 
با سواســتفاده از کــودکان و اعتیاد آنها و 
آبی روشــن، نماد سرطان پروستات، سقط 
جنین، اختالالت تغذیه ای و تیروئید است.
روبان آبي کمرنگ نیز نماد بیماري دیابت است.

روبان خاکسرتی
ایــن روبان حرف های زیــادی برای گفتن 
دارد و نماد هزار و یک نوع بیماری اســت. 
مثل ســرطان ریه، بیماری هــای لنفاوی، 
آلژری  مغــزی،  تومورهای  و  ســرطان ها 
در کــودکان، ناتوانی در تکلــم و دیابت.

روبان سیاه
شــاید اولین چیزی که با دیدن رنگ این 
روبان به ذهن می رســد نماد ســوگواری 
باشــد اما بــرای آگاهی بخشــی درباره 
مالنوما که شــایع ترین نوع سرطان پوست 
اســت ازاین روبان اســتفاده می شــود.

روبان نقره ای
کســانی که ایــن روبان را به لباسشــان 
می آویزنــد می خواهند درباره ســکته و 
اعتیاد دوران ســالمندی هشــدار دهند.

روبان سبز
سبز، رنگ زندگی است و به طور حتم اولین 
معنای آن می تواند طبیعــت و حفاظت از 
محیط زیست باشــد، اما بد نیست بدانید 
از روبان ســبز به عنوان نماد افسردگی در 
دوران کودکی، سرطان خون، سرطان کبد، 
از دســت دادن فرزند نیز استفاده می شود. 
همچنین برای ادای احترام به اهداکنندگان 
مغز اســتخوان و رانندگــی بی خطر هم 
این روبان مورد اســتفاده قــرار می گیرد.

روبان زرد
این رنگ ذاتاً یک رنگ هشدار دهنده است 
و استفاده از آن یعنی هشدار برای سرطان 
کبد، مثانه است و نیز نماد مبارزه با خودکشی 
مخصوصاً خودکشــی نوجوانان اســت.

روبان نارنجی
از این روبان برای مبارزه با گرســنگی در 
جهان، اهمیت دادن به ســالمت کارگران و 
بیماري MS اســت همچنین براي توجه به 
می شود. استفاده  نیز  فرهنگ ها  گوناگونی 

روبان سفید
ناگفته پیداست که این رنگ یادآور صلح و 
آرامش در دنیاست، اما این روبان عالوه  برخالف 
رنگ طلح طلبانه اش معانی دیگر نیز دارد؛  از 
جمله قطع خشونت علیه زنان، بیماری های 
ریوی و سرطان استخوان. روبان سفید اگر 
طیف نقره ای بگیرد. درباره پارکینســون و 
کودکان کم توان ذهنی هشــدار می دهد. 

روبان قرمز
شاید کمتر کسی باشد که این روبان را جایی ندیده باشد و درباره اش چیزی نداند. روبان قرمز یا همان نماد حمایت از 
مبتالیان به ایدز، شناخته شده ترین روبان رنگی است. البته کار این روبان فقط اعالم حمایت از بیماران HIV مثبت 
و تالش برای پیشگیری از ابتالی دیگران نیســت، بلکه برای بیماری قلبی و سوءمصرف مواد مخدر نیز از این رنگ  
اســتفاده می شود. البته اگر این روبان به رنگ قرمز تند باشد، نماد بیماری آنوریسم مغزی و اختالالت عروقی است.

د که در پروژه  ایي تحت عنوان 
روبان قرمز اولین روباني بو

د در شهر نیویورك که 
ي  توسط عده اي هنرمن

اید ز تجسم

 خود را بر اثر این بیمار ي 
بسیاري از دوستان و نزدیاكن

ي شد. آنها این روبان را نمادي 
اده بودند معرف

از دست د

 موضوع مقابله 
ر دادند و اکرهاي هنري با

از گروهشان قرا

را منتشر کردند.
بیماري ایدز  

اشـــاره

روبان های رنگـــی

افزایش مصرف نمک به ویژه مصرف غذاهای شــور و نمک ســود شده، شورها و کنسروها ممکن است 
موجب ایجاد سرطان معده شوند.

موسســهخیریهبهنامدهشپور
مجموعه فرهنگی ورزشی رفاهی تالش 
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ببینــد و  بخوانیــد  بخــش  ایــن  در 

پرونده این شماره را تقدیم می کنیم به همه 
افرادی که از دل و جان در راستای سالمت 
بیماران مبتال به سرطان و بهبود زندگی آنها 
در موسسه خیریه بهنام دهش پور تالش می 
به راستی ستون های  انسان هایی که  کنند، 
همیشه استوار و عامل تداوم مسیری هستند 
که از سال ها پیش آغاز شد و همچنان ادامه 
دارد. مسیری که هر سال حامیان و خیرین 
تــازه ای را با خود همــراه می کند. مجتمع 
تا  از هفتم  فرهنگی،  ورزشی، رفاهی تالش 
دهم مهرماه مملــو از داوطلب هایی بود که 
همیشه اولویتشــان اطالع رسانی درمورد 
پیشگیری از بیماری ســرطان بوده است؛ 
بهنام  خیریه  بازارچه های  و  جشــنواره  ها 
دهش پور، در طول ســالیان گذشته همواره 
بهترین فرصت بــرای برگزاری کمپین های 
اطالع رسانی و معرفی خیریه بوده است. اما 
این بار نیز جشنواره پاییزی امسال همراه با 
بهانه ای تازه بود بــرای فرصت دوباره با هم 
بودن، دست در دســت هم دادن و تامین 
هزینه دارو و درمان بیماران مبتال به سرطان؛ 
این جشــنواره فرصتی بود برای یادآوری 
پیمانی که برای یاری رساندن به همنوعان 
خود در پیشگاه قلبمان بستیم. همنوعانی 
بیماری، چند  که شاید به واســطه حضور 
صباحــی از جریان عــادی زندگی روزمره 
خود فاصلــه گرفته اند، اما شــادی و امید 
به بهبودی حق و ســهم همه آنها اســت. 

موسســهخیریهبهنامدهشپور
مجموعه فرهنگی ورزشی رفاهی تالش 

كمپني اطالع رسانــــی
 میهـــامنان
قلك شكان جشنواره

کودکان در فضای شاد 
جشنواره

جشنـــــواره پاييزی
ده

رون
پ
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حضور مهر و شادی  در جشنواره پاییزی  موسسه 

درخت آرزو ها

پاییز امسال نیز همچون سال های گذشته به همت یاوران و حامیان همیشگی موسسه، سفره نیکوکاری و احسان برپا شد. جشنواره 
پاییزی امسال با هدف »تامین هزینه دارو و درمان بیماران مبتال به سرطان« که تحت حمایت موسسه هستند و با حضور گرم و 

پر شور خیرین و نیکوکاران در مجتمع فرهنگی، ورزشی، رفاهی تالش از هفتم تا دهم مهرماه برگزار شد.
 ســتاد برگزاری جشــنواره که شامل پرسنل و داوطلبان و یاران همیشگی موسسه هستند، با تالش های شــبانه روزی خود اقدام به برپایی و تجهیز 
غرفه ها در فضای جشــنواره کرده و همه چیز از چند ماه قبل برای برگزاری فضای مهر و دوســتی و اســتقبال از انســان های نوع دوست و نیکوکار 
فراهم شــد. حامیان مالی جشنواره در هر طرف مجموعه دیده می شدند که در غرفه های خود با استقبال گرم از میهمانان مشغول معرفی محصوالت 
خود بودند. غرفه های کافه رئیس، پوبر، حلوا     شــکری عقاب، آوان  دکور، چای مانی، کیف و کفش دنیلی، آژانس تبلیغاتی 36٠درجه، چای تشــریفات، 
شــرکت زیمنس از یک طرف و گلیا گالری، بســتنی کاله، شــکالت فرمند، مانتو ریس، آشــپزخانه حســینیه اوین، کلینیک دامپزشکی آران، لوازم 
آرایشــی و بهداشــتی کدلی و لیراک، کاپریس، کافه مکث، گالری پرســته، لیلی کالکشــن و هوجی تویز از طرف دیگر که همه و همه حامیان مالی 
جشــنواره پاییزی امســال بودند. در گوشه و کنار ســالن های مجموعه تالش همچنین، غرفه هایی از قبیل مواد غذایی، رســتوران ها، سوپر مارکت، 
صنایع دســتی، شــیرینی، غذاهای خانگی، کافی شاپ، پوشــاک، جواهرات، زیور آالت، لوازم بهداشتی و آرایشــی و به ارایه محصوالت خود و ارتباط 
 با بازدیدکنندگان و خیرین می پرداختند. همچنین در راســتاي همکاري با ســازمان هاي غیر دولتي موسســه میزبان چهار ســازمان غیر دولتی و 
عام المنفعه بود از جمله خانه ای برای آینده، کودکان فرشته اند، خیریه عمل و جامعه نیکوکاری یاوری سبز بود که فرصت حضور در جشنواره را داشتند.

از پله های ورودی مجموعه که باال می رفتیم درختی کوچک اما 
پربار که روی آن پرشده بود از قلب های کوچک قرمز رنگ، نظر 

هر بازدیدکننده ای را به سوی خود جلب می کرد.
 نزدیک تر که می شــدیم بــر روی هر قلب که از درخت آویزان شــده بود، 
اســم کودکی دیده می شد که از فرشته های مهربان آرزویی را طلب می کرد. 
خیلی ها در جشــنواره از فرصتی که در اختیارشــان قرار گرفته بود استفاده 
کردند و تبدیل شــدند به فرشــته های مهربان زمینی که آرزوی قلب های 
کوچک کودکان مبتال به ســرطان را برآورده می کردند و به آنها برای مبارزه 

با بیماریشان امید بیشتری می دادند. 
یکی از بهترین اتفاقات جشنواره امسال برآورده شدن تمامی آرزوهای نوشته 
شــده کودکان بر روی درخت بود. طبق گــزارش »کتابخانه کودکان خیریه 
بهنام دهش پور« تا آخرین روز جشــنواره تمامــی آرزو های کودکان تحت 
حمایت این موسســه که شامل اســباب بازی های رنگارنگ ، عروسک های 
زیبا و... بود توســط خیرین برآورده شد و دیگر هیچ آرزوی برآورده نشده ای 

بر روی درخت باقی نماند. 

یکی از بهترین 
اتفاقات جشنواره 
امسال برآورده 
 شدن 
تمامی آرزوهای 
 کوداکن
 بر روی 
درخت آرزوها بود.

این بار نیز موسسه  
در راستاي  
مسئولیت  اجتماعی  
 میزبان
 چهار سازمان غیر 
 دولتی و 
عام المنفعه بود

حامیـان

آرزوها

آلودگی میکروبی از طریق مصرف غذای نا سالم عامل مهمی در 
ایجاد سرطان معده است.
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قلک شکان

اکران فیلم »کچل، چاق، سیبیلو«

به واسطه کمک های نقدی نیکوکاران 
کــه در قلک های بهنــام گردآوری 
می شــود؛ همه ســاله قســمتی از 
هزینه های جاری بیماران تحت پوشــش موسسه 

تامین می شود. 
در ســومین روز از جشــنواره پاییــزی، برنامه 
قلک شکان به همت نیکوکاران موسسه در سالن 

آمفی تئا تر مجموعه تالش برگزار شد.
 قلک هایی که با دســتان پرمهر یاوران همیشگی 
بهنــام نقاشــی و با رنگ هــا و طرح هــای زیبا 
آذین بندی شــده و توســط نیکوکاران پر شــده 
بــود و در ایــن مراســم بــا حضــور بینندگان 
شکســته و هزینــه های جمــع آوری شــده، 
 صــرف هزینه های دارو و درمــان بیماران مبتال 

به سرطان می شود.

جشــنواره پاییزی امســال، میزبــان جمع کثیــری از دولتمردان، 
هنرمندان و ورزشکاران بود که طی 4 روز برپایی جشنواره با حضور 

گرم خود مورد استقبال موسسه و بازدید کنندگان قرار گرفتند.
 از جملــه این مهمانــان می توان از بزرگمهر حســین پور، فاطمــه معتمد آریا، 
ایرج نوذری، احســان روزبهانی، ســام نوری، بنیامین جهرمــی، آراد آریا، آناهیتا 
همتی، صالح میرزا آقایی، امیرحســین مدرســی، محمد هادی فدوی، علی زند 
 وکیلــی، عبدالرشــید عبدالکریــم و فرهاد مجیــدی و همچنین گــروه بمرانی

 نام برد. 
از دیگر بازدید کنندگان جشنواره، دکترربیعی )وزیر رفاه، کار و تعاون اجتماعی(، 
دکتر کمره ای )ریاست پردیس فنی دانشگاه تهران( و دکتر نوروزی )معاون طرح 

و برنامه سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح( بودند. 

جشنواره امسال فضایی شــاد و هیجان انگیزی را بخصوص 
برای کودکان رقم زد. یاوران مهربان موسسه در »شهر کتاب 
فرشــته« با حمایت شرکت »لِگو« برنامه های جذابی را برای 
کــودکان تدارک دیده بودنــد. فیلم خاطره انگیز »پاتال« که در ســالن 
آمفی تئا تر پخش شــد، اجرای نمایش عروســکی و همچنین مسابقه ای 
هیجان انگیز برای کودکان و شــاهنامه خوانی دختری کوچک، شــور و 

نشاط خاصی را برای آن ها و خانواده هایشان به ارمغان آورد. 

جشنواره پاییزی 
امسال، میزبان 
جمع کثیری 
از دولتمردان، 
هنرمندان و 
ورزشاكران بود

قلک های 
 موسسه  
زمینه ای است 
 برای 
رویش امیدی 
دوباره در دل 
بیماران مبتال به 
سرطان

میهامنان جشنواره

کودکان در فضای شاد جشنواره
آرش شهبازی یکی از داوطلبین قدیمی موسسه است. فیلم کوتاه 
و مستند »کچل، کپل، ســیبیلو« در خصوص آرزوهای کودکان 
مبتال به ســرطان از ساخته های این یاور عزیز بود که در روز سوم 
و همچنین در مراســم اختتامیه به نمایش درآمد و مورد استقبال زیاد بازدید 
کنندگان قرار گرفت. آرش که خودش از بهبود یافتگان بیماری ســرطان است 
در این فیلم روند بیماری و همه دغدغه ها و مشکالتی که در راه درمانش پشت 

سر گذاشته بود را به روایت و زبان تصویر کشید. 

قـــلک

استقبال

مستندکــودك
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يادی از گذشته

خلـــق نقاشی جنگ

گـــروه »مبرانی« و اجرای موسیقی شاد 

ســیامک خازنی یک گرافیســت خوش 
قلب اســت که در این جشــنواره همراه 
داوطلب های موسسه با استفاده از توانایی 
هنری خود یک اثر نقاشــی را به صورت زنده در مدت 

چهار روز در جشنواره اجرا کرد.
 او چند وقتی بود که بر روی پروژه ای با موضوع جنگ 
کار می کرد که پیشنهاد حضور در جشنواره را دریافت 
کرد و از صمیم قلب پذیرفت، وســایل مختصر کارش 
را به جشــنواره آورد و یک تابلو با تکنیک ترکیبی از 
روان نویس، خودکار و مداد را در غرفه آوان دکور پیاده 
کرد. در روز پایانی اثر طراحی شده توسط او به مزایده 

گذاشته شد.
 قیمت پایه این اثر دو میلیون تومان بود که در مزایده 
با قیمت پنج میلیون تومان به فروش رســید و تمامی 
عواید حاصــل از فروش آن به موسســه خیریه بهنام 

دهش پور اختصاص یافت. 

پخــش زنــده قطعــه موســیقی »بخنــد« گــروه بمرانــی از اتفاقــات مبتکرانــه، جالب و 
پرشــور این جشــنواره بــود. گروه بمرانی بــرای اولین بــار در عرصه کاری خــود به صورت 
 پخــش زنده ایــن قطعه موســیقی را برای بیمــاران و نیکوکاران یک ســازمان مــردم نهاد

اجرا کرد. این گروه  قطعه بخند را در محل نقاهتگاه و با حضور جمعی از بیماران ساکن و داوطلبان موسسه 
اجرا و همزمان صدا و تصویر آنها به صورت زنده برای بازدیدکنندگان حاضر در مراســم اختتامیه جشنواره 
پخش شد. این اجرا که با همکاري آژانس تبلیغاتي36٠درجه، شرکت »شاتل« و »آپارات« برگزار شد، مورد 
اســتقبال بازدیدکنندگان جشنواره قرار گرفت.  گروه بُمرانی از سال 13٨٨ با انتشارکارهای خود در فضای 
مجازی فعالیت خود را از کافه ها آغاز نمود. در ادامه درکنار گروه های تئاتر قرار گرفت. بُمرانی هر چند وقت 

یک بار کنسرت های خیریه نیز برگزار می کند.
 ایــن گــروه از جمله گروهای نوپای موســیقی اســت که اخیرا طرفداران بســیاری به واســطه ســبک 
جدیــد و رابطــه صمیمی اش بــا مخاطب برقرار کرده اســت. روند ســاخت قطعه » بخنــد « که به طور 
اختصاصــی برای موسســه خیریه بهنام دهش پور ســروده شــده اســت ســه هفته به طــول انجامید. 
بهــزاد عمرانــی خواننــده و گیتــار ریتم، مانــی مزدکی ســازدهنی، جهانیــار قربانی گیتــار الکتریک، 
 آرش عمرانــی پیانــو، کیبــورد، کیــارش عمرانی گیتار بــاس و آبتیــن یغماییــان درام و کاُخن اعضای

گروه بُمرانی هستند.

نقاشــي

بخنــــد

حداکثر نمک مجاز برای هر نفر در طول روز یک قاشق مرباخوری است که شامل نمک اضافه شده در 
هنگام طبخ و نمک مصرفی برای میوه ها است.
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پایان جشنواره و  حرکت به سوی آینده

کمپین اطالع رسانــی
در راســتای اطالع رسانی کمپین آموزشی»بیشتر 
بدانیم، بهتر بمانیم« در خصوص عموم سرطان ها 
روز  آخریــن  در  پســتان  ســرطان  خصوصــا 
جشــنواره برگزار شــد. جمعی از داوطلبان واحدهای آموزش 
و روابط عمومی با حضور در غرفه های اطالع رســانی با  توزیع 
بروشــورهای آموزشــی، پذیرای بازدید کننــدگان بودند و در 
کنار ارائه اطالعات در خصوص روش های پیشــگیری و درمان 
سرطان، به معرفی خدمات قابل ارایه در موسسه خیریه بهنام 

دهش پور نیز پرداختند. 

مراســم اختتامیه و تقدیر از حامیان موسســه با حضور دو  هنرمند محبوب، بهاره 
کیان افشــار داوطلب قدیمی و همیشگی موسســه و همچنین بهرام رادان سفیر 
ســالمت موسسه برگزار شد. در آخرین ســاعات پایانی مراسم، قرعه کشی بزرگ 

جشنواره پاییزی نیز برپا شد و جوایز ارزنده ای به برگزیدگان اهدا شد. 
جشــنواره پاییــزی  امســال به یاری خداونــد مهربان و حمایــت یاران و یاوران همیشــگی 
موسســه که بــدون زحمات شــبانه روزی آن هــا برپایی موفق ایــن برنامه ممکــن نبود، با 
هــدف »تامیــن هزینــه دارو و درمان بیماران مبتال به ســرطان« برگزار شــد و درســاعات 
پایانــی دهــم مهرماه به کار خود پایــان داد. در پایان جشــنواره داوطلبان، یــاران و یاورانی 
را می دیدی که چهره هایشــان شــاید خســته امــا لبخند رضایت بر لبانشــان نقش بســته 
 بــود. جالب این بــود که »برگزاری پر شــور جشــنواره بعــدی« دغدغه و حرف مشــترک

همه  شان بود.
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علی  زند وکیلـــی  خواننده

امیرحسین مدرس  هنـــــرمند

حضـــور پرشور مردم در جشنـــواره دکرت نوروزی  معاون طرح و برنامه سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

رضا بنفشه خواه   بازیگــــــــرفاطمه معتمد آریا   بازیگــــــر

اجرای برنامه شاد برای کودکان 

برای جلوگیری از ابتال به سرطان برچسب غذاها را ازنظر نمک موجود بررسی کنید و همیشه انواع کم 
نمک و بی نمک را انتخاب کنید.
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دل نوشته ها

امیر حسین رستمی   بازیگــــــر

قلک های بهنام   رویش امیدی دوباره

فــــــرهاد مجیدی   فـــــــوتبالیستصالح میرزا آقایی   بازیگـــــــــــر

دکرت ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتامعی
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فریدون حقی یکی دیگر از   همان آدم هایی اســت که 
معجزه را به چشــم دیــده، او چندین بار معجزه را هدیه 
گرفته و حاال به یکی از افرادی تبدیل شــده که خودش 
معجزه سالمتی را هدیه می دهد. در حیاط بیمارستان با 
نگاهش بچه های بیمار را د نبال می کند  و اد امه می د هد:  
»شــاید  باور نکنید  بعد از 16 بار مردن و زنده شدن االن 
د یگر از مرد ن نمی ترســم... « دلیلش هم برمی گردد به 
روزهایــی که هیچ وقت از یاد  نمی برم، روزهایی که هرجا 
می رفتم، هرکاری می کرد م یک غریبه هم مثل ســایه پا 
بــه پای من می آمد ؛ روزهایی که برای زند گی نفس نفس 
می زد م و غریبه د ست اند اخته بود  د ور گرد نم تا اذیتم کند. 

بیماری های کوچک را نیز جدی بگیرید
نزد یــک خانه فرید ون د رمانگاه کوچکی بود  که پد ر و 
ماد رش بار ها به خاطر ضعف و تنگی نفس پسرشان به آنجا 
سر زد ند  و هر بار جواب فقط یک جمله بود : نگران نباشید . 
پسر شما فقط سینوزیت د ارد ! نتیجه این تشخیص اشتباه 

ســه  ماه مد اوم سفکســیم 4٠٠ خورد ن برای فرید ون ٨ 
ساله بود؛ خودش می گوید : »شاید  اگر آن همه سفکسیم 
نمی خورد م بیماری ام اینقد ر تشد ید  نمی شد . اما کم کم کار 
به جایی رســید  که حتی د ر مد رســه هم با اینکه خیلی 
جنب وجوش ند اشــتم کم می آورد م و نمی توانستم این 
طرف و آن طرف بــروم، مخصوصا زنگ ورزش«.  هرقد ر 
که زنگ ورزش برای بقیه همکالســی های فرید ون وقت 
تفریح و بازی و هیجان بود،  برای او تبد یل شــد ه بود  به 
یک کابوس؛ »هنوز پاییز تمام نشد ه بود ، من همیشه زنگ 
ورزش یک گوشه می ایستاد م و بقیه را نگاه می کرد م. اما آن 
روز معلم ورزشمان خیلی جد ی گفت که من هم باید  مثل 
بقیه بچه ها د ور حیاط بد وم. فکر می کرد  د روغ می گویم که 
نمی توانم و حالم بد  است. پرسید : مگر چه بیماری  د اری؟ 
من هم به گفته پزشک د رمانگاهمان گفتم سینوزیت د ارم. 
معلم مان هم گفت سینوزیت که چیزی نیست. تنبلی نکن 
بد و! همین شد  که شروع کرد م به د وید ن د ور حیاط. یک 

د ور... ٢ د ور...، د ور ســوم حس می کرد م که د نیا د ور سرم 
می چرخد . یک د فعه افتاد م وسط حیاط. پشت سرهم باال 
می آورد م، طوری که حتی معلم هایمان هم ترسید ه بود ند . 
زنگ زد ند  پد رو ماد رم آمد ند  مد رسه و من برای نخستین 

بار آمد م مرکز طبی اطفال«. 
اولین قدم در مرکز طبی کودکان

هفته آخر آذر ماه ســال ٨1؛ این   همان تاریخی است 
که فرید ون برای نخســتین بــار از د ر مرکز طبی اطفال 
گذشت؛ یعنی همین جایی که امروز ایستاد ه، »البته چند  
روز قبل از بستری شــد نم د ر بیمارستان، به اصرار پد رم 
د کتر د رمانگاه برایم آزمایش خون نوشت که اتفاقا جوابش   
همان روزی که د ر مد رســه حالم بد  شد  آماد ه شد . هنوز 
یاد م نرفته که د ر آزمایش CBC بد ون استثنا همه عد د ها 
با ماژیک هایالت شد ه بود ؛ گلبول های سفید ، گلبول های 
قرمز، هماتوکریت، پالکت ها...؛ مثال هموگلوبین من ۵ بود  
د رحالی که اند ازه نرمال بین 1٢تا 1٨اســت. د ر این مد ت 

فرض کنید در بحبوحه این روزهای زندگی شهری و 
مشکالتش ناغافل به شما بگویند که مبتال به بیماری 
سرطان شده اید و شاید مدت زیادی زنده نباشید! 
اگر بگوییم همه که اغراق کرده ایم اما شاید 80 درصد ما 

با اضطراب و نگرانی بسیاری روبرو می شویم و بعد 
هم کار و زندگیمان را تعطیل می کنیم و زانوی 

غم بغل گرفته، منتظر مرگ می نشینیم. اما 
در میان   همان 20درصد امیدوار، هستند 
افرادی که با وجود بیماری ســختی که 
به سراغشان  اوج جوانی  خیلی زود در 
آمده نــه تنها نا امید نشــده اند، بلکه 
امروز جزو افراد موفــق این جامعه به 
حســاب می آیند. در واقع این افراد از 

نقطه ضعف و یا مشکلی که به سراغشان 
آمده راهی برای پیشــرفت خودشــان 

ســاخته اند. شاید بهتر باشــد شما هم با 
زندگی فردی آشنا شوید که به قول خودش 

16 بار مرد و زنده شــد اما حاال او خودش 
بــرای زنده ماندن دیگــران تالش می کند. 
واحد آموزش موسســه با همــکاري گروه 
مهرنیــا در 21 مهر برنامه ای بــه نام »هم 
بیماران  برای  را  یافتگان«  بهبود  با  نشینی 
مبتال به سرطان که در بیمارستان شهدای 
تجریــش در حال درمــان بودند برگزار 
کرد. در ابتدای برنامه مرجان  محمدیان 

بالیني  روانشناسي  ارشــد  کارشناس 
و دکتر فریدون حقی در مورد شــاد 
زیســتن بدون بهانه و تاثیر امید به 
زندگی، معنویت و شادی در بهبود این 
بیماری صحبت کردند؛ دراین همایش 

که با هدف بــاال رفتن میزان امید و انگیزه 
در بیماران مبتال به سرطان برگزار شد، بیماران با 

دو تن از بهبــود یافته های موفق به تبادل و انتقال 
تجارب خود پرداختند که در اینجا بهتر دانســتیم 
تا شما را هم با زندگی یکی از این افراد آشنا کنیم؛ 
باشد که اهداف و موفقیت های او نیز انگیزه ای باشد 
برای سالمت زندگی شما دوستان گرامی موسسه.

بدون بهانه
شاد  زیســنت 

اشـــاره
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عالوه بر ضعف و بی حالی، مهمان ناخواند ه فرید ون عالئم 
د یگری را هم به او نشان د اد ه بود ؛ »کم کم کبد  و طحالم 
بزرگ شــد ه بود ، طوری که هفته اولی که د ر بیمارستان 

بستری شد م شکمم به طور غیرطبیعی بزرگ شد .
 از   همــان روز اول د ر بخش خون بســتری شــد م؛ 
آزمایش هــای زیــاد ی د اد م. بار ها از مــن آزمایش مغز 
اســتخوان گرفتند  اما تشخیص قطعی ای برای بیماری ام 

ند اد ه بود ند« . 
اولین معجزه »مهر پدری« 

 د ر یکــی از روزهایی که فرید ون و خانواد ه اش منتظر 
جــواب آزمایش ها و تشــخیص بیمــاری او بود ند ، حال 
فرید ون از همیشــه بد تر شــد  و کارش به ICU کشید ؛ 
»د قیقــا ٢٠روز د ر ICU بســتری بــود م. از این ٢٠روز 
1۵روز د ر کمــا بود م و از طریق لولــه تنفس می کرد م. 
چون هموگلوبینم خیلی پایین آمد ه بود ، خیلی ها امید  به 
برگشتم ند اشتند  به طوری که به خاطر کمبود  تخت خالی 
د ر ICU کاد ر پزشــکی آن روز ها، د ستور ترخیص من از 
ICU را د اد ه بود ند  اما از کاد ر پرستاری افراد ی بود ند  مثل 

پرستار عذرا ملکی که مخالفت کرد ه بود ند.
 نکته جالب اینجاســت که 4 روز بعد  از اینکه د ستور 
قطع لوله های تنفســی من را د اد ه بود ند  حالم بهتر شد  و 
از ICU به بخش خون منتقل شــد م.«  اما فکر می کنید  
چه چیزی مثل یک معجزه د ســت فرید ون را گرفت و او 
را از میانه راه زمین و آســمان بــه زمین برگرد اند ؟ بهتر 
اســت جواب را از د هان خود  فرید ون بشنوید ؛ »با اینکه 
د ر آن حالــت د رک د رســتی از اتفاقاتی کــه د ر اطرافم 
می افتاد  ند اشتم اما یک لحظه حس کرد م که پد رم کنار 
تختم اســت و با من صحبت می کند . حتی حرف هایش 
را کامــل به یاد  نمی آورم امــا می د انم می گفت: فرید ون، 
من یک بــار فرید ونم را)منظور پدرم برادر بزرگترم بودکه 
قبل از من فوت شــده بود( از د ســت د اد ه ام نمی خواهم 
تو د ومی باشــی.« نتیجه د قیقا چیزی بود  شبیه معجزه؛ 
 حال فریدون آنقدر خوب می شــود کــه با پای خودش

به بخش می رود.
تشخیص بیماری

روزهای سال برای فرید ون و خانواد ه اش اگرچه سخت 
اما تند  و تند  گذشتند  تا اینکه فرید ون د ر مرد اد ماه سال 
٨٢ و بعد  از ٨ ماه بســتری بود ن د ر مرکز طبی کود کان، 
به پیشنهاد  پزشک معالجش، راهی بیمارستان گلستان 
نیروی د ریایی می شود   تا اینکه بعد از ٨ ماه د کتر پروانه 
وثوق تشــخیص قطعی ای برای بیماری اش د اد ؛ »لنفوم 
هوچکین!« فرید ون برای د رمان این بیماری عجیب بار ها 
و بار ها به پزشک مراجعه کرد ه بود  و جواب های مختلفی 
هم گرفته بود ؛ از ســینوزیت گرفته تا نقرس! تشخیص 
نهایی اما جمله ای بود  که قطعا هیچ کسی د وست ند ارد  از 
زبان یک پزشک بشنود : »فرید ون سرطان د ارد!   »شنید ن 
این جمله 3 کلمه ای برای خانواد ه فرید ون قطعا ســخت 
بود اما او یکی از خوشبخت ترین بچه های بیمار بود چون 
خانواد ه اش مثل کوه پشــتش بود ند  و هیچ وقت هم او را 

تنها نگذاشتند. 
شکست خرچنگ

فرید ون 3 سال تمام با سرطان جنگید  تا اینکه باالخره 
جمله ای را که د وســت د اشت از زبان د کتر مهرور شنید : 

»تــو خوب شــد ه ای.« بازهم حس متفــاوت یک جمله 
3 کلمه ای؛ »حســش د قیقا مثل تولد  د وباره بود ... فقط 
خد ارا شکر می کرد م که از این د وره گذشتم. من هیچ وقت 
سرطانم را پنهان نکرد م، االن هم همه جا می گویم که 3 
سال از بهترین روزهای بچگی ام را سرطان د اشتم و آنقد ر 
قوی بود م که آن را شکست بد هم. باورکنید  این مبارزه از 

افتخارات من است.« 
معجزه دوستی 

تقویم زند گــی فرید ون به اینجا که می رســد  یعنی 
تابستان ســال ٨4 رنگ د یگری می گیرد ؛ رنگ روزهایی 
طالیــی و پر از امید ؛ »د ر روزهایی که بیمارســتان بود م 
نمی توانستم مد رســه بروم و فقط امتحان های آخر سال 
را می د اد م اما از وقتی که خوب شــد م تصمیم گرفتم به 
قولی که به خود م و د وســتم میالد د اد ه بود م عمل کنم. 
او از من بزرگ تر بود . وقتی د ر بیمارســتان بســتری شد  
اول د بیرستان بود  و ســرطان خون پیشرفته د اشت. اما 
هیچ وقت یــاد م نمی رود  کــه با   همان حــال و بیماری 
د رحالی که د کتر ها گفته بود ند  یک ماه بیشتر زند ه نمی ماند  
بازهم د رس را   رها نمی کــرد می گفت: فرید ون قول بد ه 

هرکد اممان زند ه ماند یم آنقد ر د رس بخوانیم که خودمان 
بتوانیــم راه د رمان این بیماری را پید ا کنیم یا حد اقل به 
بچه هایی که مثل خودمان هستند  کمک کنیم«. فرید ون 
هیچ وقت فکر نمی کرد  که یک قول ساد ه به یک د وست 

که خیلی زود  از د نیا رفت آیند ه او را رقم بزند
 تغییر راه زندگی

فریــدون روز انتخاب رشــته د ر د بیرســتان با اینکه 
تصمیم جد ی  برای اد امه تحصیل د ر رشته تجربی ند اشت، 
ناخــود آگاه یاد  میالد  می افتد؛ یاد  قولش؛ یاد  همه روزهایی 
که د ر بیمارستان بستری بود  و رشته تجربی را انتخاب کرد  
فرید ون قبل از این، د وئل مرگباری را پشــت سر گذاشته 
بود  و حاال گذشــتن از سد  کنکور برای او کار سختی نبود ؛ 
»روزهای زیاد ی با جد یت د رس خواند م تا اینکه سال 91با 
رتبه 4٨ د ر رشته پزشکی د انشگاه علوم پزشکی تهران قبول 
شد م؛ اما چون به پرســتاری هم عالقه زیاد ی د اشتم و د ر 
د وران بیماری ام محبت زیاد ی از کاد ر پرستاری د ید ه بود م 
مخصوصا خانم ملکی، پرستار باسابقه و مهربان مرکز طبی 
کود کان، تصمیم گرفتم که به احترام ایشــان و شغلشــان 
د ر هر د و رشــته به صــورت همزمــان د رس بخوانم چون 
معتقد م این د و رشــته از هم جد ا نیستند . چند ماه هم به  
عنوان د انشجوی پزشکی و پرستاری، هم د ر انستیتو کنسر 
بیمارســتان امام خمینی )ره( و هم د ر مرکز طبی کود کان 

حضور داشتم«.

بخشش معجزه 
حاال فرید ون روپوشی سفید رنگ پوشید ه ؛ کافی است 
چشــم هایش را ببند د  تا برای بیماران کم سن و سال این 
اتاق، د استان پسری را بگوید  که یک روز روی همین تخت 
توی همین اتاق بســتری بود. قبول کنید  که هیچ کس 
بهتر از فرید ون حال این بچه هــا را نمی فهمد  وقتی که 
می گویند پا هایمان انگار حس ند ارند ، تکان نمی خورند ؛ راه 
نمی روند . وقتی که عرق سرد  می نشیند  روی پیشانیشان 
و زبانشان خشک می شود . وقتی که نخستین قطره د اروی 
شــیمی د رمانی وارد  رگ د ست شان می شود،  خودشان را 
به د ر و د یوار می زنند ؛ صد ایشــان اوج می گیرد  و تنشان 
می لــرزد . همه ایــن صحنه ها برای او آشناســت... حاال 
13سال بعد  اســت و فرید ون حقی بازهم مثل آن روز ها 
راهروی بلند  بخش خون را باال و پایین می کند . اما این بار 
د یگر خبری از بیماری اش نیست؛ او اینجاست تا همراه و 
یاور بچه های کوچکی باشد  که شرایطی مثل گذشته او د ارند .
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سرطانی که تو را از ما گرفت
ناصر حجازی متولد ٢3 آذر ماه 13٢٨ در شــهر تهران 
بود، درخشــش ناصر حجــازی در دوران بازی و کســب 
افتخارات بســیار که حضــور در جام جهانــی و المپیک 
همراه با قهرمانی های بســیار در عرصه باشــگاهی و ملی 
در قاره آســیا نمونه هایی از آن بوده اســت، باعث شــد تا 
فدراســیون بین المللی تاریــخ و آمار فوتبــال در انتخاب 
برترین های قرن بیســتم، حجازی را دومین دروازه بان برتر 
 قرن قاره آســیا و چهل و یکمین دروازه بان شایسته جهان 

معرفی نماید.
 افتخارات و قهرمانی های ناصرحجازی در عرصه مربیگری 
با باشگاه محمدان بنگالدش آغاز شد و در باشگاه استقالل 
که مهمترین آن کسب نایب قهرمانی جام باشگاه های آسیا 
بود، ادامه یافت و با صعود به مرحله نیمه نهایی جام حذفی 

کشور اسلواکی با تیم دی استرادا خاتمه یافت.
 او در تاریخ ٢ خردادماه 139٠ به دلیل ابتال به بیماری 
ســرطان از دنیا وداع کرد تــا دو روز بعد چهره محبوب و 
تحصیلکرده فوتبال ایران در میان خیل عظیمی از جمعیت 

در قطعه نام آوران به خاک سپرده شود.

شصت و ششمین تولد بدون او
آغاز اکران فیلم مستند » من ناصر حجازی هستم « در گروه 
سینماهای هنر و تجربه تحت عنوان » آیین دیدار « همزمان با 
زادروز بهترین دروازه بان قرن آسیا در موزه سینما با همکاری 
»موسسه خیریه بهنام دهش پور« و با حضور جمعی از اعضای 
خانواده مرحوم ناصر حجازی، اصحاب رسانه، فوتبالیست ها و 
عوامل تولیــد کننده فیلم از جمله نیما طباطبایی)گارگردان( 

همه همسایه های نزدیک خانه اش 
می دانستند او هر زمان که کارخاصی 

نداشته باشد به پارک نزدیک 
خانه شان می رود و با بزرگ و کوچک 

شروع می کند به فوتبال بازی کردن. گاه 
گداری هم که می دید بچه ای استعدادی 

در همان بازی ها از خود نشان می دهد او 
را به باشگاه ها معرفی می کرد. وقتی هم با 

توپ نبود با یک صندلی در پارک روبه روی 
خانه اش می نشست و همیشه می گفت هوای 

اینجا دلپذیرتر از گوشه چهار دیواری خانه 
است. او که حاال به یک اسطوره برای مردم 

و عالقه مندان به فوتبال شناخته شده بر 
اثر بیماری سرطان از میان دوست دارانش 
رفته است اما به همت همین عالقه مندان 

مستندی از زندگی این مرد دوست داشتنی 
ساخته شده و در اکران خصوصی به نمایش 
در آمد یکی از حامیان معنوی این فیلم مستند 

»موسسه خیریه بهنام دهش پور« است.

حامی معنوی مستند من نارص حجازی هستم 
امیــر رفیعی)تهیه کننــده(، خسرونقیبی)نویســنده( و نیاز 
افشین کیا)سرمایه گذار( برگزار شد؛ چند نسل از فوتبالیست های 
کشور از هم بازی های ناصر حجازی تا شاگردان سال های دور و 
نزدیک او به دیدن مستند »من ناصر حجازی هستم« آمدند. 
از پیش کســوت هایی چون همایون بهزادی و حســین کالنی 
و نصراهلل عبداللهــی گرفته تا جواد نکونام کاپیتان تیم ملی و 
تعدادی از بازیکنان گذشــته و حال باشگاه استقالل در شب 
برفی دوشــنبه ٢3 آذرماه به موزه ســینما آمده بودند.  جواد 
یحیوی مجری مراسم بود. یحیوی در ابتدای مراسم به تقارن 
این شب با شصت و ششمین سالگرد تولد مرحوم ناصر حجازی 
اشاره کرد و گفت حجازی برای ما همیشه زنده است. جمله ای 
که با تشــویق و دســت زدن حضار همراه شد. یحیوی ناصر 
حجازی دروازه بان اسطوره ای استقالل و تیم ملی را انسانی ویژه 
با تالشی ویژه و داستانی قابل توجه در زندگی توصیف کرد و 
از جمعیتــی که با وجود ترافیک و بارش برف و باران در تهران 
خودشــان را به سالن موزه ســینما در تجریش رسانده بودند، 
تشکر و اظهار امیدواری کرد »همه بدگمانی ها و تنگ نظری ها 
را کنار بگذاریم و این فیلم را به عنوان یادگاری تاریخی از این 

اسطوره فوتبال ایران حفظ کنیم.«

اشـــاره

دقت کنید که گوشت کاماًل پخته شود تا باکتریها و انگل های مضر آن از بین بروند اما 
از پخت زیاد آنها اجتناب کنید.
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لحاظ نمودن درمان های روان شناختی برای بیماری های مزمن پزشکی در کنار 
خدمات درمانی همواره تاکید شده است. امروزه رفتاردرمانی گروهی، درقالب 
گروه های درمانی شناختی و رفتاری روشــی نوین برای مقابله با انواع استرس 
از سوی متخصصین روان شناسی توصیه می شود. کتاب »آموزش آرامسازی و 
مدیریت اســترس برای زنان مبتال به سرطان سینه« با بررسی عوامل به وجود 
آورنده اضطراب و استرس ناشی از طول درمان و مراحل بعد از آن، ضمن معرفی 
روش درمانی گروهی، گامی موثر در جهت کاهش افسردگی، اضطراب و تاثیرات 
منفی ناشــی از طول درمان در بیماران مبتال به سرطان پستان برداشته است. 
روان شناسان، مددکاران و پزشکان آنکولوژیست که با بیماران مبتال به سرطان 
در ارتباط هستند را می توان مخاطبان اصلی و گروه هدف مورد نظر نویسنده این 
کتاب عنوان کرد. این کتاب آموزشی در دو جلد مرتبط )کتاب راهنمای درمانگر 
و کتاب کار مراجع( تالیف و ترجمه شــده است. در این کتاب روش و محتوای 
آموزشی-کاربردی برگزاری 10 جلسه درمانی گروهی )به مدت 120 تا 150 دقیقه( 
در گروه های 3 تا 8 نفره ارائه شده است. مطالب آموزش داده شده در این پکیج 

درمانی به قرار زیر است: 
  جلسه اول: منطق مدیریت استرس. 

  جلسه دوم: استرس و آگاهی. 
  جلسه سوم: ارتباط افکار و هیجانات و شناسایی تحریفات شناختی. 

  جلسه چهارم: جایگزینی افکار منطقی. 
  جلسه پنجم: سبک های مقابله ای )بخش اول(.

  جلسه ششم: سبک های مقابله ای )بخش دوم(.
  جلسه هفتم: حمایت اجتماعی. 
  جلسه هشتم: مدیریت خشم. 
  جلسه نهم: آموزش ابرازگری. 

  جلسه دهم: جمع بندی
روش ارائه شــده در این کتاب توسط دکتر مایکل آنتونی و جمعی از همکاران 
ایشان برروی تعدادی از بیماران مبتال به سـرطان پسـتان و پروستات و تعدادی 
از بیماران مبتال به ایدز، بررســی و توصیه شده اسـت. این کتاب توسط عطیه 
سفرزاده و رعنا کرمی دانشــجویان دکتری روان شناسی بالینی ترجمه شده 
است. روش پیشنهاد شده این کتاب در میان گروهی از بیماران مبتال به سرطان 
پستان در بیمارستان مصطفی خمینی به صورت عملی مورد آزمایش قرار گرفته 
است. این روش عالوه بر کاهش اســترس و آموزش مهارتهای اجتماعی گروه 
درمانی شناختی رفتاری در درمان مشکالت دیگر نیز موفق عمل کرده است، از 
جمله کاهش اثر افسردگی، کاهش اضطراب عمومی، کنترل خشم، کنترل درد، 
شکل گیری و ارتقای توانایی های والدین، برطرف کردن و حل مشکالت ناشی از 
طالق را نیز در پی داشته است.  امید است با استفاده از این کتاب بتوانیم گامی 

هرچند کوچک در راستای خدمت رسانی به این بیماران برداشته باشیم.

 زنان مبتال  به رسطان سينه اسرتس برایآموزش آرامسازی و مديريت 

كتاب راهنامی درمانگر

معرفــــی کتاب

اشـــاره

می توان ســرطان پستان را شــایع ترین و از نظر عاطفی و روانی 
تاثیرگذار ترین ســرطان در بین زنان عنــوان کرد. افراد مبتال به 
این بیماری نســبت به دیگر انواع ســرطان ها مدت طوالنی تری 
با بیماری و عوارض کوتاه و بلند مدت آن مانند برداشــت کامل و یا ناقص 
پستان، شیمی درمانی، رادیوتراپی و هورمون درمانی مواجه می شوند، به 
طوری که تشــخیص و درمان این سرطان موجب بروز مشکالت هیجانی، 
عاطفی و درماندگی روان شناختی عمیقی در این بیماران می شود. از این 
پس هر بار با هدف توسعه سطح دانش و آگاهی عمومی، یک کتاب موثر 
در حوزه بیماری ســرطان را به شــما معرفی خواهیم کرد. این بار کتاب 
»آموزش آرامسازی و مدیریت استرس برای زنان مبتال به سرطان سینه« 
به مخاطبان و عالقمندان به روشــهای درمانی گروهی معرفی می شود. 
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داوطلب های موسســه خیریه بهنام دهش پور در آخر نیز از احســاس خود به عنوان داوطلب برای ما پیغام فرســتاده اند. پیامی که به انســان های دیگر 
می گوید داوطلب ها هر گاه بخواهند می توانند اطرافشان را تغییر دهند چون ابتدا دید خودشان عوض شده است:

نیرومند تر از رسطان
ب هستم

ک داوطل
من ی

  آیــدا دربندی:  داوطلب بودن من به این دلیل اســت 
که فکر می کنم وظیفه هر انســانی اســت که به شکرانه 
دارایی هایش در حد توان خود بــه نیازمند ها کمک کند.

  زهرا فالح پور:  فقط می خواهم دیگران بدانند همیشــه 
نیکوکار بودن و کمک کردن به دارایی مالی نیاز ندارد و می شود 
از وقت و انرژی خود هم در راه کار خیر سرمایه گذاری کنیم.

  ســینتیا غازاریان:  هنگامی که به یک فرد دیگر کمک 
می کنم احســاس می کنم آن لحظه از وجود خودم رضایت 
دارم که توانسته ام به نوعی مفید باشم و این حسی است که 
هیچ جای دیگر نمی توان تجربه ای مانند آن را احساس کرد.

  نغمه نصیری:  گاهی وقت ها آدم ها باید به درون خودشان 
رجوع کنند و آن وقت است که هر انسانی می فهمد انسان ها 
همه باید در کنار یکدیگر باشــند و دســت هم دیگر را 
بگیرند تا احســاس کنند برای جامعه خود مفید هستند.

  مینو توکلــی:  خیلی از بیماران 
مبتال به سرطان بیش از حمایت مالی، 
نیاز دارند تا بدانند تنها نیستند. باید 
بدانند که ما در کنارشــان هستیم.
رســاندن  اینجا  در  بودنــم  دلیل 
همین پیغام به این انســانها است.   میــالد کریمیان:  من از وقتی بــه عنوان یک داوطلب 

در کنار بیماران هســتم حس می کنم نــه تنها می توانم 
برای بیمــاران مبتال به ســرطان قوت قلب باشــم بلکه 
حاال امیــد را در زندگی خــودم نیز احســاس می کنم.

  فهیمه بدخش:  زمانی که می توانید دستی را بگیرید پس 
باید این کار را انجام دهید، اینکه در گرفتن دست یک نفر 
شریک باشی و لبخند یک انسان دیگر را ببینی با ارزش ترین 
هدیه ای است که در یک روز یک آدم می تواند به خودش بدهد.

بــه مناســبت روز جهانی 
داوطلب جمعی از داوطلبان موسسه خیریه 

 بهنام دهش پور با اهداف انســان دوستانه در تاریخ
14 آذر اقدام به توزیع بروشــورهای اطالع رسانی درباره 

بیماری سرطان کردند؛ همچنین آنها با توزیع شیرینی بین بیماران 
و همراهان آن ها در بیمارستان شهدای تجریش از آنها عیادت کردند، 

پای صحبت هایشان نشستند و فضایی به دور از تنهایی و ناامیدی را 
بوجود آوردند؛ این ها   همان انسانهایی اند که عالوه بر درد های خودشان 
در زندگی، درد بیماران مبتال به سرطان را نیز حس می کنند و از هر راهی 
که بتوانند برای حمایت از این بیماران تالش می کنند. این بار آن ها به 
بهانه روز جهانی داوطلب آمده اند تا در زندگی خودشان و دیگران 

تغییر ایجاد کنند تا به خودشــان یادآوری کنند که عضوی از 
یک پیکر ند و به درد عضوهای دیگر هم اهمیت می دهند 

و به بیماران مبتال به ســرطان یادآوری می کنند که 
می توان از ســرطان هم قدرتمند تر بود و 

آن ها در این راه تنها نیستند.

 واحد منابع انســانی موسسه با شماره تماس )22208797  داخلی 8-142 (در طول ساعات 
اداری پاسخگوی شما است.
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زندگی بدون
جدا از اینکه بخار و ذرات ناسالم ناشی از شکستن المپ های کم 
مصرف، فضای خانه را آلوده کرده و باید با دستکش آن را جمع کرد، با 
هر بار روشن شدن این المپ ها هوای تنفسی خانه با گاز ناسالم داخل 
این المپ ها آلوده می شود. تا حد امکان سعی کنیم از المپ های ال ای دی استفاده 
کنیم این نوع از المپ ها عالوه بر اینکه از المپ های کم مصرف مقدار کمتری 
انرژی مصرف می کنند، در صورت شکستن برای سالمتی انسان ضرری ندارند. 

انتشار ترکیب های فرمالدهید از نئوپان و دیگر چوب های فشرده، 
ترکیب شیمیایی پارچه ها و رنگ های بودار از دیگر عوامل سرطان زا 
در خانه هستند. به جای اســتفاده از موارد مذکور می توان برای 
چیدمان منزل از وســایل ساخته شده از چوب طبیعی درختانی مانند گردو، 
بامبو، آلبالو و... و برای پرده ها از الیاف نخی استفاده کرد؛ همچنین رنگ کردن 
منــزل با رنگ های بی بو از راهکارهای دور ماندن از عوامل ســرطان زا اســت. 

روی صبحتمان با شــما است که هنوز 
آلوده نشــده یا به تازگی آلوده شده اید. 
دخانیات، یکی از مهم ترین عوامل ابتال 
به سرطان دستگاه تنفسی، خون و گوارش است. از هر 
فرصتی برای تحرک بدنی استفاده کرده و بگذارید بدن 
تحرک کافی برای سوخت و ساز مناسب داشته باشد.

تحقیقات نشان می دهد نزدیک به 
9٠٠ نوع ترکیب شیمیایی مسموم 
کننــده در ترکیب لوازم آرایشــی 
وجود دارد که از جمله شاخص ترین آن ها می توان 
به پارابن هــا، فتاالت هــا، آنتی باکتریان ها، مواد 
معطر ٢٠و4 دی اگزان، هیدروکوئینون، ذرات نانو 
و فرمالدئید اشــاره کرد. بیشتر این مواردی که 
نام برده شد در لوازم آرایشی مانند رژ لب، الک 
ناخــن، ریمل، کرم های صــورت، ضدآفتاب ها، 
دئودورانت ها  به کار می رود؛ این مواد مســتقیم 
و یا غیر مستقیم وارد گردش خون شما می شود 
و در طوالنی مدت باعث بوجود آمدن سلول های 
سرطانی در بدن شما خواهد شد. بنابراین تا حد 
ممکن از ایــن ترکیب ها کمتر اســتفاده کنید. 

اســتفاده از ضدعفونی کننده های شــیمیایی به ویژه انواع قوی 
آن هــا مانند قــارچ کش هــا و از بین برنده هــای کپک ها، خطر 
ابتال به ســرطان پســتان در زنان را دو برابــر افزایش می دهد. 
تنهــا پاک کننــده و ضدعفونی کننده ســالم، آب و صابون اســت؛ بنابر این 
ســعی کنیم برای شســت شــو و ضد عفونی کردن وســایل خانواده تا حد 
امکان از مواد طبیعی مثل ســرکه ، آب لیمو و یا جوش شیرین استفاده کنیم. 

 سامل روشن شوید

طبیعی تزیین کنید

 با دقت انتخاب کنید

 کمرت بشویید

سرطان، بیماری که این روز ها نامش زیاد شنیده می شود و هر کسی از برخورد با آن روایتی دارد. روایتی که 
یا خودش شاهد آن بوده یا درباره آن شنیده است. اضافه شدن کلمه »سونامی« هم به »سرطان« 
بار نگرانی ها را در این زمینه بســیار بیشتر کرده است؛ کلمه ای که از هجوم بزرگ بیماری ای خبر 
می دهد که مقاومتی سخت را می طلبد. این پرسش ها که آیا واقعا در معرض سونامی سرطان قرار داریم؟ 
آیا راه مقابله ای هم با ســرطان وجود دارد؟ آن هم در شــرایطی که در ریه بسیاری از ما هوای آلوده در 

رفت و آمد است؛ وضعیت بهداشــتی آب در بسیاری از شهر ها نامطلوب است، اثرگذاری پارازیت بر سالمت یک 
روز تایید و روز دیگر انکار می شــود؛ آمار مصرف دخانیات هر لحظه باال می رود، شــیوه تغذیه بسیاری از ما 

ناسالم شــده و فعالیت بدنیمان کاهش یافته اســت، موضوعاتی هستند که از این پس در 
خبرنامه موسســه خیریه بهنام دهش پور به آن ها پاسخ خواهیم داد؛ اما در ابتدا مهم 

این اســت که بدانیم چه راهکار هایی برای جلوگیری از ابتال به بیماری ســرطان 
وجود دارد. در این شــماره ابتدا به شما می گوییم که از کدام موارد دوری کنید: 

خرچنگ
 از دود، دور شوید

عوامل  ایجاد کننده التهاب مثل استرس ممکن است 
خطر سرطان را افزایش دهند و عوامل اکهنده التهاب 

مثل مصرف رژیم غذایی سالم به ویژه میوه و سبزیهای 
تازه در اکهش انواع سرطان موثر است. 

اشـــاره

المپ

چیدمان

بهداشتي

آرایشي

دخانیات
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چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید! نه 
تنها به اطراف زندگیمان بلکه به نگارخانه موسسه 
خیریه بهنام دهش پور نباید به چشم یک گالری 
عادی نگاه کرد؛ »دوست دارم هنر دوستان و حتی مردم 

عادی اگر می خواهند یک اثر را برای زیبایی منزل و یا 
محل کارشان استفاده کنند و یا حتی آنهایی که به طور 

تخصصی تر، آثار هنرمندان معروف را جمع آوری می کنند، 
 بدانند اگر قدمی به سوی نگار خانه بهنام دهش پور 

بردارند برای سالمتی یک انسان نیز قدم برداشته اند 
بنابراین با دید متفاوتی به دیدن این نگارخانه بیایند« 

 این ها صحبت های از ته قلب سرپرست نگارخانه
بهنام دهش پور برای شماست.

از نظر من او یکی دیگر از افرادی است که در 
این موسسه با معجزه  بخشش سر و کار دارد. 
هجده ســال پیش بود که دست سرنوشت 
نفیســه امدادی را با موسسه خیریه بهنام دهش پور آشنا 
کرد، او از ابتدا با خیریه های گوناگونی به صورت داوطلبانه 
همکاری می کرد اما به راســتی هیچگاه نمی دانســت که 
دقیقا به کدام خیریه تعلق دارد؛ پدرش به بیماری سرطان 
مبتال شــد همین بهانه ای شد تا پای او برای همراهی پدر 
به بیمارستان شهدای تجریش باز شود. در بین صحبت ها 
از زبان دکتر مدنی پزشــک معالج پدرش شنید خیریه ای 
برای حمایت از بیما رهای مبتال به ســرطان در ساختمان 
رادیوتراپی و آنکولوژی بیمارستان شهدای تجریش مشغول 
به کار است. موضوع خیلی برایش جدی نبود عالوه بر آن 
همکاری با خیریه های دیگر وقتی برایش نمی گذاشــت تا 
این که بعد از گذشت چند وقت پدرش بر اثر سکته قلبی 
دار فانی را وداع گفت؛ همین اتفاق باعث جرقه ای شد که 

دوباره به یاد خیریه بهنام دهش پور بیفتد. 

آثــار هنری کــه درآمد حاصــل از فروش 
آنها برای درمان بیماران مبتال به ســرطان 
خرج می شــود، برای بیماران حکم معجزه 
را خواهد داشت و نفیســه امدادی برای آن که از طریق 
ایــن آثار بتواند به صورت مداوم بــرای بیماران مبتال به 
ســرطان معجزه بخرد پیشــنهاد راه اندازی یک گالری 
همیشگی را به موسســه مطرح کرد و با موافقت اعضای 
 هیات مدیره از 9 خرداد 1393 نگارخانه بهنام دهش پور

شروع به کار کرد.

آشنایـــی با خیریه 

نگارخانه ای برای همیشه 
از هجده سال پیش نفیســه امدادی شروع کرد به 
جمع کردن معجزه برای سالمتی بیماران مبتال به 
سرطان؛ او هر ساله در فرهنگسرای نیاوران و یا حتی 
منزل خودش با کمک خیرین دیگر نمایشگاه های را برگزار می کرد 
حاال او همپای موسســه قدم بر می دارد. یکی از نمایشــگاه هایی 
که با همکاری »محک« برپا شــد نمایش صد نقاشی، یک هدف 
عاشــقانه بود همچنین او توانست با کمک دیگر داوطلبین اولین 
آکشــن)حراج آثار هنری(  را که توســط یک خیریه انجام شد با 

همکاری گالری شیرین برای اولین بار در ایران برپا کند. 

تاکنون نمونه هایی از آثار هنرمندان بسیاری در 
این نگارخانه به نمایش درآمده اســت که تمام 
و یا بخشــی از عواید حاصــل از فروش آن آثار 
صرف درمان بیماران مبتال به سرطان می شود. در شماره های 
بعدی  با اســاتید شاخصی که با نگارخانه همکاری داشته اند 
آشــنا خواهید شد این نگارخانه هر ســال با هدف ارایه آثار 
خالق فرهنگي، هنري و تجسمي اقدام به برپایه نمایشگاه هاي 
گروهي و یا انفرادي مي نماید اگر دوســت داشته باشید  شما 

نیز می توانید هنرتان را در این نگارخانه به نمایش بگذارید.

گالری از جنس انسانیترشوع معجزه خریدن

 معـــرفی نگارخانه
 بهنام دهش پور

جــــرقه

همكاريآکشـــناستارت

اشـــاره

نگارخانه بهنام دهش پور با شــماره تماس ) 22208797  داخلی 111 (در طول 
ساعات اداری پاسخگوی شما است.
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نگارخانه موسسه خیریه بهنام دهش پور با هدف معرفی و ارایه آثار خالق 
فرهنگی، تجسمی در آذر ماه امسال اقدام به برپایی نمایشگاه گروهی آثار 

نقاشیخط و نقاشی بر روی تخم شترمرغ کرد، این نمایشگاه در ساعت 16 روز 
27 آذر افتتاح و تا ساعت 19 روز اول دی ماه 1394 ادامه داشت.

 در روزهای ســرد زمســتانی وقتی به دفتر مرکزی موسســه 
خیریه بهنــام دهش پور می آیید؛ درب گالری که باز می  شــود 
تابلویی بــا زمینه قرمز رنــگ که از دور می خواهید لمســش 
کنید ناخوداگاه شــما را به طرف خودش می کشاند قدم پیش 
می گذاریــد تا این اثر زیبا را از فاصلــه نزدیک تری ببینید حاال 
بجز رنگ قرمز برجســته خط هایی به رنگ ســبز و طالیی به 
چشــمتان می آید:»همــه خفتند و من دلشــده را خواب نبرد   
همه شــب دیده من بر فلک استاره شــمرد« همین بیت های 
زیبای موالنا که با نقش و خطوط زیبا آمیخته شــده ســرمای 
چنــد لحظه پیــش را از ذهنتان بیرون خواهد بــرد اگر هم تا 
آن لحظه احســاس گرما را نداشته باشــید خانم مهربانی که با 
شــیرینی و لبخند به اســتقبالتان می آید ناخوداگاه شما را به 
 لبخنــد وا می دارد و گرمای دلپذیر نگارخانه را به شــما هدیه

می دهد.

  اولین اثری که به شما معرفی کردیم متعلق به استاد علی رضا 
سعادتمند است؛ نمونه هایی از این دست آثار نقاشیخط و نقاشی 
بر روی تخم شــترمرغ از روز جمعه ٢٧ آذر در نگارخانه بهنام 
دهش پور به نمایش گذاشته شد در این افتتاحیه که با استقبال 
بسیاری خوبی از طرف عالقه مندان به هنر همراه بود اساتیدی 
از جمله ناصــر عزیزی، محمد هادی فدوی، ســیامک خازنی، 
عبدالحمید پازوکی، رضا بانگیز، ســپهر بختیاری، آتیال ســابو، 
مهشید رحیم تبریز، الهه پنجه باشی و پونه اوشیدری به همراه 
آثار خود در نگارخانه حضور داشتند و خیلی از آثارشان که تمام 
و یا بخشی ازعواید آن به خیریه بهنام دهش پور تعلق می گیرد 

به فروش رفت.
بخشــی از عواید حاصل از آثار نقاشیخط و تمام عواید حاصل از 
آثار نقاشی بر روی تخم شترمرغ صرف حمایت از بیماران مبتال 
به سرطان شد. همچنین نمایشگاه نقاشی بر روی تخم شترمرغ 
در ســال 93 نیز در همین گالری برگزار شــد و آثار هنرمندان 
با امضای خود آنها بر روی کار به فروش رســید و تمامی عواید 
حاصــل از آن نیز صرف هزینــه دارو و درمان بیماران مبتال به 

سرطان شد.

آخـــرین منایشگاه پاییزی

 نمونه هایی از آثار نقاشی خط و نقاشی بر روی تخم شترمرغ از روز جمعه ۲۷ آذر در ناگرخانه 
بهنام دهش پور به نمایش گذاشته شد.

اشـــاره
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همه چیز از یک پیشنهاد ســاده و بی تکلف آغاز شد. قرار شد در 
آســتانه نزدیک شدن به 3٠آذر و شــب یلدا به عنوان یک سنت 
زیبا در فرهنگ ایرانیان، شادی هایمان را در این شب با بیمارهای 
بزرگســال و کودکان با یک بسته کوچک شامل انار، تکه ای شیرینی، مقداری 
آجیل و آب پرتقال یا شــیر تقســیم کنیم. فکرش را هــم نمی کردیم از این 
پیشــنهاد ساده تا این حد استقبال شــود، با طرح این موضوع که جمع آوری 
این بسته ها هزینه زیادی نیاز ندارد، شــروع کردیم. وقتی به خودمان آمدیم 
بادکنک هــا آماده بود و بخش کودکان تزیین شــده. معلوم بود هنوز جشــن 
شــروع نشــده بچه ها فهمیده بودند خبری در راه اســت، این را از قیافه های 
شــوق زده آنها می گویم که تا قبل از ظهر بیشترشــان بی حوصله و یا خواب 
بودند. ســالن آمفی تئاتر موسســه هم برای ورود بزرگترها آماده شــده بود.

یک پیشنهاد ساده

امسال شب یلدا خیلی از ما به رسم دیرینه هر سال، دور هم 
جمع شدیم و از قدیم ها سخن گفتیم، آجیل و میوه خوردیم و 

به حافظ       خوانی و شاهنامه خوانی پرداختیم. شب یلدای امسال هم 
مانند سال های قبل، فرصتی بود تا بار دیگر به دیدار بزرگ ترهای فامیل 
برویم و دیداری تازه کنیم. در این میان اما، گروهی هم بودند که دوست 

داشتند بلندترین شب سال را کنار خانواده هایشان باشند، زیر سقف گرم 
خانه ای که دیوارهایش از عشق و محبت ماالمال است اما به دلیل بیماری 

که ناخواسته گریبان گیرشان شده است، چنین فرصتی را نداشتند. 
بیماری که بزرگ و کوچک هم نمی شناسد وقتی پایش به زندگی فردی 
باز شود بیشتر خوشی های زندگی را از یادش می برد؛ کودکانی که حتی 

در این شب زیبا و پرهیجان باید بر روی تخت های بیمارستان برای 
زندگیشان بجنگند و سهم آنها از شب یلدا شاید رفت و آمد پزشک و 
پرستار به کنار تختشان باشد و گاه و بی گاه تعویض درد آور سرمی که 

به دست و پایشان است که با حجم زیادی از دارو پر و خالی می شوند و 
یا بزرگ ترهایی که در این شب باید برای نوه هایشان قصه بگویند و اهل 
فامیل را دور خودشان جمع کند اما تا نیمه های شب تنها چشمشان به 

آسمان این شب خواهد بود.
 همه این تعریف ها یعنی دیدن صورت هایی که لبخند را به صورت هایشان 
می خشکاند و حسرت را در دل های کوچکشان بارور می کند برای عده ای 
قابل تحمل نیست هرچند آنها با این بیماران نسبت خاصی هم ندارند اما 

همه جمع شدند تا به بهانه شب یلدا، شادی های کوچک خود را با این 
افراد تقسیم کنند؛ مهربانی های کوچکی که دنیا دنیا رنگ و شادی به 

زندگی پررنج این بیماران مبتال به سرطان می دهد.

جشنی 
به مهـــربانی

شب یلدا 
اشـــاره

بي تكلف

حبوبات به ویژه ســویا حاوی مواد مفید ضد ســرطان به ویژه ایزوفالون ها هستند که 
خاصیت ضد سرطانی دارند.
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قلب من برای تو، لبخند تو برای من

برای بزرگ ترها هم... 

کادوهــا و بســته بندی های رنگارنــگ و مختلف کنــار هم چیده شــده اند، آجیل هایــی که با روبان هــای زیبا گره 
زده شــده و در کنار کتاب های داســتان قرار گرفته اســت شــیرها و آب میوه ها هم به تعداد همه روی میز منتظر 
نشســته اند، قرار اســت این بسته های هدیه به دست کودکانی برسد که شرایط مناســب باهم بودن در خانه خودشان 
را ندارنــد. کتاب خانه کودکان موسســه از روزهــای قبل همه فضا و لــوازم پذیرایی را حاضر کرده بودند و تنهــا مانده بود گروه 
خیریــه آرتیمــان که به دعوت کتاب خانه کودکان به جشــن آمدند و شــروع کردند به اجرای بازی های گروهــی مثل پانتومیم، 
شعرخوانی دســته جمعی و شوخی با بچه ها؛ همه این ها به همراه موسیقی شــادی که پخش می شد، لب های کودکان را هر لحظه 
به لبخند بیشــتری وا می داشــت. گروه آرتیمان یک گروه خیریه از افرادی است که شادیهایشــان را با کودکان بیمار ویا نیازمند 
تقســیم می کنند خیلی ســاده با لباس های دزدان دریایی و دلقک  ها می آیند و یک شــب را برای کودکان به یاد ماندنی می کنند.

همه ما به عنوان انســان باید همیشــه افراد نیازمند را گوشه ای از ذهن خود داشــته باشیم و هرازچندگاهی حمایت از 
آنها را  به شــکل تلنگر به خود یادآوری کنیم. البته مهم اســت بدانیم همه انسانها نیاز مالی ندارند بعضی از آنها مثل 
بیماران بســتری در بیمارستان بیشــتر از هزینه به قوت قلب برای ادامه راه ســالمتی نیازمند هستند و خیریه بهنام 
دهش پور برای نیاز روحی این افراد در شــب یلدا دست به دســت داوطلب های خیریه برای بیماران بستری در بخش رادیوتراپی و 
آنکولوژی بیمارســتان شهدای تجریش جشنی را به سادگی یک لبخند در ســالن آمفی تئاتر موسسه برگزار کرد؛ جشن با معرفی 
مختصری از خدمات موسســه آغاز شــد. بعد از آن امیر حسین جهانی به روی ســن رفت و با نوازندگی تار و همخوانی تصنیف های 
قدیمــی ایرانــی به همراه بیماران فضای گرم و صمیمی را بین افراد به وجود آورد. نوبتی هم که بود دیگر نوبت یکی از ســنت های 
معروف شــب یلدا یعنی فال حافظ بود که توسط موسسه خریداری و بین همه حضار توزیع شد. مریم رحیمی که عضوی از انجمن 
حافظ خوانی سرای محله داوودیه است نیز برای بیماران چند غزلی را خواند و فال هایشان را تعبیر کرد. رضا سرمدی هم با تعریف 
قصه هایی از شــاهنامه فضــای خاطره انگیزی را برای همه به وجــود آورد در پایان نیز از بیماران با کیــک و آجیل و انار پذیرایی 
شــد، همچنین در ســاختمان نقاهتگاه نیز جشنی دیگر برگزار شــد و چقدر چهره هایشــان با زمان ورود به جشن تفاوت داشت!

اجرای بازی های 
گروهی مثل پانتومیم، 
شعرخوانی دسته جمعی و 
شوخی با بچه ها همراه 

موسیقی شادی 
که پخش می شد، 

لب های کوداکن را هر 
لحظه به لبخند بیشتری وا 

می داشت

در ساختمان 
نقاهتاگه نیز 
جشنی به 

مناسبت طوالنی 
ترین شب 

سال برای 
بیماران و 

همراهان آنها 
برگزار شد 

 شب
نشینی

میهمانی



با سپاس از حامیان حقوقی موسسه

ر

مسئولیت اجتماعی سازمان ها )Corporate Social Responsibility(، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان های بخش خصوصی در راستای حفظ، مراقبت و کمک به 
منافع عمومی جامعه ای که در آن فعالیت دارند انجام می دهند. سازمان های عالقمند به حمایت از فعالیت های موسسه می توانند این اقدامات را در قالب روشهای مختلف همچون: 
حمایت ماهیانه و مستمر از فعالیتهای عمومی و یا موضوعی از قبیل تامین هزینه دارو و درمان بیماران، هزینه تغذیه رایگان، تامین تجهیزات درمانی و مصرفی موردنیاز بخشهای درمانی 

و حمایتی، برآورده نمودن آرزوهای کودکان، دریافت قلکهای بهنام در فضای منزل و محل کار و یا سایر روشهای پیشنهادی میتواند صورت پذیرد.

خیرین و نیکوکاران )حقیقی و حقوقی( میتوانند در راستای اجرایی نمودن مسئولیت اجتماعی سازمانی خود، موسسه خیریه بهنام دهش پور را به روشهای مختلف یاری نمایند. 
واحد حامیان در طول ساعات اداری با شماره 22208797 داخلی 144 آماده پاسخگویی و راهنمایی شما نیکوکاران گرامی است.
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