
■  راه اندازی رسویسIMRT دربيامرستان شهدای تجريش
■  درمان رسطان های چشمی با تجهیز بیامرستان طرفه

■  اپلیکیشن بهنام، ابزار ارتباط مستقيم با شام
■  کاشت نهال امید در بوستان طالقانی توسط بهبود يافتگان

شبــــی با بهنام
پرونده این شماره را تقدیم می كنیم به همه داوطلبان، كاركنان و حامیان حقیقي و حقوقي موسسه. باعث افتخار است كه اعالم كنیم  خیریه 

همراهان و یاوران بسیاری دارد كه قلب تپنده این موسسه را می سازند مثل پدر و مادر بهنام دهش پور عزیز كه همیشه به عنوان بزرگ تر 
خانواده همه به آنها احترام می گذارند، مثل همه   بیمارانی كه در ابتدای راه بیشترشان دل شکسته پا به خیریه می گذراند...

پرونده

فصــل نامه
  داخلی موسســه خرييه

بهنام دهش پور

سال اول، شماره2، زمستان1394



دسترسی آسان بیماران به این مراکز فعالیت کادر متخصص درمانی
ن رایگان بیــماران مبتال به ســرطان
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ارائه خدمات درمانی 
و حمایتی، در سطح 

استانداردهای بین المللی، به 
بیماران مبتال به سرطان و 

خانواده آنان بدون محدودیت 
سن، ملیت، مذهب، جنسیت 

نوع و مرحله بیماری 
سرطان و کمک به تجهیز 

بیمارستان های دانشگاهی

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 
ایســتاده 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 چشم که 

سمبل دیده شدن و مراقبت است نیز گنجانده شده است.

 ماموريت سازمانــی    
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تابلوی یادبود کمک های نقدی

اهدای دارو

درخــت آرزوها

حامی موسسه شویم 

می خواهم داوطلب شوم
قــــلک

کمک های غیر نقدی

روشهای 
 کمک

و همـیاری
$

$
$

QR مخفف عبارت »کدهای واکنش ســریع« )Quick Response Code( است که به صورت مربع شکل بوده و نخستین بار توسط محقق ژاپنی 

ابداع شد. برخالف بارکدهای استاندارد UPC که از خطوط عمودی و اعداد تشکیل شده اند، یک کد QR  نه تنها حاوی اطالعات بسیاری است، بلکه 

می توان به سرعت به اطالعات گسترده ای که در آن وجود دارد، دسترسی پیدا کرد. کدهای QR  توسط نرم افزار و اپلیکشین خاص قابل رمزگشایی 

هستند. هدف اولیه از ساخت چنین کدی، کارکردشان به عنوان نسل جدیدی از بارکدهای UPC بوده است.

کدهای QR راهی سریع برای دسترسی به محتوا از طریق سامانه ی گوشی های هوشمند است؛ و برخالف ارتباطات حوزه ی نزدیک )NFC(، کدهای 

QR فاقد هرگونه اجزای الکتریکی بوده یا نیازی به فناوری سخت افزاری خاصی ندارند. کدهای QR تنها نوعی از کدهای سیاه و سفید است که بر 

روی کاغذ چاپ شده و می توان آن را به کمک گوشی های هوشمند اسکن و رمزگشایی کرد. این برنامه ها به کاربر اجازه می دهد با عکس برداری از کد 

مورد نظر و تبدیل آن به اطالعات معنی دار، به تحلیل محتوای رمزنگاری شده در آن بپردازد. 

کدهای QR چیست؟

ابتال به بیماری مصون بمانیم. با روزی نیم ســاعت فعالیت بدنی متوسط،از ت
الم

 س
ام

پی
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گــــزارش شبی با بهنام
پرونده این شــماره را تقدیم می کنیم بــه همه داوطلبان، 
کارکنان و حامیان حقیقي و حقوقي موسسه. باعث افتخار 
است که اعالم کنیم  خیریه همراهان و یاوران بسیاری دارد 
که قلب تپنده این موسسه را می سازند مثل پدر و مادر بهنام 
دهش پور عزیز که همیشه به عنوان بزرگ تر خانواده همه به 
آنها احترام می گذارند، مثل همه ی بیمارانی که در ابتدای راه 

بیشترشان دل شکسته پا به خیریه می گذراند...

پـــــــرونده 

■  راه اندازی رسویسIMRT دربيامرستان شهدای تجريش
■  درمان رسطان های چشمی با تجهیز بیامرستان طرفه

■  اپلیکیشن بهنام، ابزار ارتباط مستقيم با شام
■  کاشت نهال امید در بوستان طالقانی توسط بهبود يافتگان

شبــــی با بهنام
پرونده این شماره را تقدیم می كنیم به همه داوطلبان، كاركنان و حامیان حقیقي و حقوقي موسسه. باعث افتخار است كه اعالم كنیم  خیریه 

همراهان و یاوران بسیاری دارد كه قلب تپنده این موسسه را می سازند مثل پدر و مادر بهنام دهش پور عزیز كه همیشه به عنوان بزرگ تر 
خانواده همه به آنها احترام می گذارند، مثل همه   بیمارانی كه در ابتدای راه بیشترشان دل شکسته پا به خیریه می گذراند...

پرونده

فصــل نامه
  داخلی موسســه خرييه

بهنام دهش پور

سال اول، شماره2، زمستان1394
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مدیر اجرایي: حسام الدین نراقي
ســـردبیر: مهسا بایگان
مدیرهنري: مسلم باصري

گرافیست: هدی زعیمی، ساناز طاهرزاده
عکاسان این شماره: آنیتا امامی، سالومه پدرام، محمد حسین اسکویی، 

محمدحسین حسین دوست، امین علی بیگ، نیلوفر فرهادی، هدي زعیمي
با تشکر از کلیه همکاران و داوطلبان  در واحدهای اداری، آموزش، ترابری، تابلوی های یادبود، حامیان و جذب مشارکت های مردمی، قلک، مالی و 

پشتیباني، کتابخانه کودکان، کتابخانه تخصصی، مددکاری، نگارخانه، نقاهتگاه، فناوری اطالعات، داروهاي اهدایي

www.deltasazeh.ir لیتوگرافي و چاپ: دلتاسازه
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 نشانی دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید لواسانی غربی )فرمانیه (
خیابان شهید جباریان )فروردین(، کوچه مسجدی، کوچه مرمری، پالک 13

معرفی کتاب، تبادل تجربیاتپیام رسدبیر
قبل از اینکه بروم ســر اصل مطلب می خواهم برایتان از یک داســتان واقعی بگویم اصال 

بگذارید قرارمان همین باشد هر بار با یک داستان برایتان شروع می کنم...
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 مدیرعامل
با درود و ســپاس بــه همۀ عزیزان همــکار، داوطلب و حامیان مؤسســه خیریه بهنام 

دهش پورکه به همت آنان توانستیم سال 1394 را با کارنامۀ موفقی به پایان برسانیم و...

آشنایی با واحد قلک
قلک های سفالی و پلکســی پس از تولید تحویل انبار موسسه شده و سپس قلک های 

سفالی برای نقاشی توسط داوطلبان در ساختمان نقاهتگاه توسط داوطلبان...

پیام هیات امنا و هیات مدیره
بهره گیری از ظرفیت های خرد جمعی و جلب مشارکت های مردمی یکی از اصول حاکم 

بر نحوه مدیریت موسسه خیریه بهنام دهش پور است...

خالصه عملکرد فصل زمستان
به مانند ایام پیشــین در زمستان 1394 موسســه میزبان بیماران و مددجویان از نقاط 

مختلف کشور بود. خدمات متعددي به ایشان ارائه گردید که شامل...

معنویت درمانی
 شــاید به نظرتان تعجب آور باشد اگر به شــما بگویند خوش اخالق باشید تا مبتال به 

سرطان نشوید...

اپلیکیشن بهنام
حتما شما هم عاشق کمک کردن به دیگران هستید اما شاید زمان کافی برای این کار را 

در اختیار نداشته باشید...

دانشــگاه همــراه و درکنار موسسه خیریه
کمک به همنوعان و دستگیری از نیازمندان بر اساس آموزه  های متعالی اسالم در ژرفای 

فرهنگ و باور مردم نیکوکار ایران ریشه دارد....

کاشت 26 نهال امید به زندگی
ســرطان پایان زندگی نیست. این جمله ای است که بارها ازسوی پزشکان، فعاالن حوزه 

سرطان و بیماران بهبود یافته شنیده می شود...

IMRT رسویس
برای اولین بار در بیمارستان شهدای تجریش، دستگاه شتاب دهنده خطی، دارای سیستم 

درمانی »IMRT« به همت موسسه خیریه بهنام دهش پور به بهره برداری می رسد...

اخبار گالری
سه شنبه ۶ بهمن نگارخانه بهنام دهش پور میزبان مراسم تقدیراز هنرمندان مشارکت کننده 

در نمایشگاه گروهی یاران همیشگی بهنام بود...

تجهیز بیامرستان طرفه
یکی از بندهای مهم رســالت سازمانی این موسســه تجهیز و بیمارستان های دولتی و 

دانشگاهی است...

رقص رسطان روی صحنه
به ازای هر بیمار مبتال به سرطان، حداقل 3نفر به شکل مستقیم درگیر هستند و از این 

3نفر، یک نفر تمام قوا و وقت خود را وقف بیمار می کند...

آشنایی با رسطان های چشمی 
یکی از محل هایی که کمتر کسی فکر می کند ممکن است مبتال به بیماری سرطان شود، 

چشم است. اسمش ترسناک است؛ سرطان...

نشانه های رسطان را بشناسید
بیشتر درد ها دلیل وجود سرطان نیستند. دردهایی که مداوم هستند و به دالیل نامشخص 

ایجاد می شوند حتما باید تحت بررسی قرار گیرند...

آشنایی با امور مالیاتی خیریه
موسسه خیریه بهنام دهش پور به منظور توسعه و تقویت مشارکت اجتماعی سازمان ها در 

طول سال جلسات موضوعی مختلفی را با محوریت مسئولیت اجتماعی...

CSR مسئوليت اجتامعی رشكت ها
شما نیز مي توانید به منظور اجراي اصول مسئولیت اجتماعي درسازمان خود با حمایت از 

فعالیت هاي موسسه در این امر بزرگ شریک شوید...
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آرتــو اش)Arthur Ash( قهرمــان افســانه ای تنیــس 
ویمبلــدون به خاطــر خون آلوده ای کــه در جریان یک عمل 
جراحی در سال 19۸3 دریافت کرد، به بیماری ایدز مبتال شد 
و در بســتر مرگ افتاد. او ازسراسر دنیا نامه هایی از طرفدارانش 
دریافت می کرد، یکی از طرفدارانش نوشــته بود: چرا خدا تو را 

برای چنین بیماری ای انتخاب کرد؟ او در جواب گفت: 
هــر روز در دنیــا ۵۰ میلیون کودک بازی تنیــس را آغاز 

می کنند؛ 
۵ میلیون نفر یاد می گیرند که چگونه تنیس بازی کنند؛ 
۵۰۰ هزار نفر تنیس را در سطح حرفه ای یاد می گیرند؛ 

۵۰ هزار نفر پا به مسابقات می گذارند؛ 
۵ هزار نفر سر شناس می شوند؛ 

۵۰ نفر به تنیس ویمبلدن راه پیدا می کنند؛ 
4 نفر به نیمه نهایی می رسند و ۲ نفر هم به فینال... 

و آن هنگام که جام قهرمانی را روی دســتانم گرفته بودم، 
هرگــز نگفتم خدایــا چرا من؟ و امروز هم کــه از بیماری رنج 

می کشم، نیز نمی گویم خدایا چرا من؟ 
 وقتی پاسخ نامه به دست گیرنده رسید او با عجله نامه را باز 
کرد اما پس از خواندن نامه، ساعت ها از جای خود بلند نشد. زیرا 

فهمید باید تغییری بنیادین در نگرش خود بدهد.
 حال می روم ســر اصل مطلب. این داستان را نگفتم تا اگر 
روزی شــما مبتال به سرطان شدید و یا همین حاال گرفتار این 
بیماری هستید الزم بدانید مثل قهرمان ها رفتار کنید! فقط از 
شما می خواهم تا نگرش خود را درمورد بیماری » قابل درمان« 
و نه به گفته اشتباه دیگران »کشنده« تغییر دهید. شاید خیلی 
از ما ســالم باشــیم و تا آخر عمر هم به هیچ بیماری سختی 
دچار نشویم و یا حتی همین حاال بیماری در بدن خود داشته 
باشــیم که از آن خبر نداریم اما خیلی از ما ممکن در موقعیتی 
این چنین قرار گیریم که درِ اتاق معاینه بسته می شود؛ پزشک 
به آزمایش ها نگاهی دوباره می اندازد و با صدایی رسا می گوید: 
»شما سرطان دارید!« شنیدن این جمله برای آنها خیلی سخت 

است. برای شما چطور؟
اگر شــما جزو دسته سوم هســتید و یا باور دارید بیماری 
و گرفتاری فقط در خانه همســایه ها را نمی زند اگر در چنین 
موقعیتی قرار گرفتید الزم نیســت مثل قهرمان ها رفتار کنید 
کافی است تغییری در نگرش خود به زندگی بدهید. ابتدا باید 
بدانید پیشــگیری امری تاثیر گذار در ابتال به بیماری ها است و 
نکته مهم دقیقا همان زمانی است که پزشک می گوید شما مبتال 
به بیماری سرطان شــده اید. اکثر مردم پس از شنیدن چنین 
خبری دچار یأس و درماندگی می شوند. بخشی از این احساسات 
مربوط به ماهیت مرموز بیماری سرطان است و بخشی دیگر به 
دلیل ناآگاهی در مورد پیشــرفت های اخیر پزشکی و چگونگی 
برخورد با این بیماری ایجاد می شــود. برخی بیماران مبتال به 
ســرطان هیچ وقت در رابطه با چنین افکاری با پزشــک معالج 
خود صحبت نمی کنند چون فکر می کنند این صحبت ها موجب 
تغییر شیوه درمانی می شود که پزشک برای آن ها در نظر گرفته 
اســت. البته این عقاید کامال نادرست هستند و ثابت شده که 
بهبود اوضاع روانی بیمار موجب بهبود پاسخ به درمان و نیز باال 
رفتن کیفیت زندگی او خواهد شد. نیازهای روحی روانی هر فرد 
متفاوت اســت. این نیاز ها بسته به سن، میزان روابط احساسی 
با خویشــاوندان و دوســتان و نیز نوع شخصیت افراد مختلف، 
متفاوت هســتند. مثال جوان ۲۵ ساله ای که مبتال به سرطان 
شــده، خود را با هم سن و سال هایش مقایسه می کند که سالم 
و سرحال زندگی می کنند اما اشتغال ذهنی بیمار سرطانی ۷۵ 

ساله روی وضعیت زندگی خود پس از ابتال به این بیماری است. 
فرزندان بیمار ۷۵ ساله احتماال زندگی مستقل خود را دارند و 
حتی ممکن است همسر این فرد هم فوت کرده باشد. به همین 
دلیل بیماران با سن باال معموال نگران این مساله هستند که هیچ 
کسی را ندارند تا از آن ها نگهداری کند. به هر حال با تمام این 
تفاوت ها سرطان روی همه مبتالیان و نزدیکان آن ها آثار روانی 
متعددی به جای می گذارد و باید بدانیم احساســاتی مثل غم و 
ناامیدی در چنین موقعیتی کامال طبیعی هستند. زندگی پس 
از ابتال به سرطان هیچ گاه مثل زندگی قبلی فرد نخواهد بود اما 
این به آن معنا نیست که زندگی با ابتال به این بیماری متوقف 
می شــود. باید به کمک تیم درمانی مشکالت روانی فرد به طور 

هم زمان با مشکالت جسمی فرد درمان شوند. 
برای حفظ روحیه چه کار کنیم؟ 

پس از تشخیص سرطان، احساسات مختلفی مثل استرس، 
اضطراب، ترس و افســردگی به بیمار هجــوم می آورند. حتی 
درمواردی که فرد بهبود می یابد، ممکن است آثار روانی بیماری 
همچنان پابرجا باقی بماند. بــرای مقابله با این عوارض مهم و 
ناخواســته، ابتدا بهتر اســت بگوییم امروزه بیش از 9۰ درصد 
بیماران مبتال به ســرطان بهبود پیــدا می کنند البته بعضی از 

راهنمایی های زیر ممکن است مفید واقع شوند: 
ناراحتی کامال طبیعی است 

 نزدیکان بیمار و تیم درمانی باید به او اطالع دهند که از این 
به بعد احساسات روانی ناخوشایندی را تجربه خواهد کرد. البته 
مهم تر از این اطالع رسانی آن است که بیمار بداند این احساسات 
کامال طبیعی هستند و نوعی واکنش  به بیماری وی محسوب 
می شــوند. و پس از دوره درمان همه چیز به حالت اول خود باز 
می گردد. بیمار باید یاد بگیرد که الزم نیســت مثل قهرمان ها 
رفتار کند و از اضطراب و ترس یا افسردگی خود شرمنده باشد 
چون حتی سرسخت ترین افراد هم در چنین موقعیتی نیازمند 
گفتگــو با دیگران در مورد بیماری خود هســتند. اگر چه آگاه 
کردن بیماران می تواند نقش مهمی در ثبات روحی آن ها داشته 
باشد اما شرط کافی برای انطباق با شرایط جدید نیست. به بیان 
دیگر هر فرد مبتال به ســرطان باید ارتباطی منظم با گروه های 
روان درمانی و نیز روان پزشــک خود داشــته باشد. شرکت در 
چنین جلساتی این امکان را به بیمار می دهد تا با مشکالت روانی 
که در ســیر بیماری برایش ایجاد می شوند برخوردی درست و 

حساب شده داشته باشد. 
احساسات خودتان را می توانید با فعالیت های هنری 

بروز دهید 
ابراز احساســات از طریق کارهای هنری باعث سبک شدن 
بار هیجانی فرد می شــود. عکاسی، نقاشی، نواختن موسیقی یا 
هر نوع فعالیت هنری دیگر کمک بزرگی به فرد بیمار می کنند. 
این شیوه بیان احساسات به فرد اجازه می دهد تدریجاً به آرامش 

روحی دست پیدا کند. 
از تجربیات دیگران استفاده کنید 

بعضی از بیماران  مبتال به سرطان که بهبود یافته اند یا برخی 
نزدیکان  آنها مقاالت و کتاب هایی در مورد داستان زندگی خود و 
نحوه برخورد با این بیماری منتشر کرده اند. مطالعه این تجربیات 
برای فردی که مبتال به ســرطان شده بسیار سودمند است. در 
واقع، این احســاس که بیماری ســراغ افراد دیگری هم رفته و 
آشنایی با برخوردهای مختلف در برابر این بیماری، فرد را قادر 

به مقابله بهتری با آن می کند.
در انتها همه چیز به باور خودتان باز می گردد کافی است 

باور داشته باشید که شما از سرطان قوی تر هستید.

پیام رسدبیر
قبل از اینکه بروم سر اصل مطلب می خواهم 
برایتان از یک داستان واقعی بگویم اصال بگذارید 
قرارمان همین باشد هر بار با یک داستان برایتان 
شروع می کنم گاهی اوقات ما انسان ها وقتی 
شاد هستیم و به موفقیت می رسیم، معتقدیم 
استحقاق پیروزی را داشته ایم و تالش های 
خودمان است که به نتیجه رسیده. اما وقتی که 
نتیجه دلخواه مان به دست نمی آید یا به مشکلی 
بر می خوریم که خودمان قادر به حل آن نیستیم 
به یاد خدا می ا فتیم و همه چیز را در دست 
او می بینیم و از خدا می پرسیم چرا شکست 
خوردم؟ چرا چیزی که می خواستم نشد ؟ چرا این 
اتفاق افتاد و چرا برای من؟ 

با حفظ وزن مناســب از ابتال به بیماری  پیشگیری کنیم. ت
الم

 س
ام

پی
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با آرزوی سالمت وشادمانی برای 
یکایک شماعزیزان

لیلی رضایی

با درود و سپاس به همۀ عزیزان همکار، داوطلب و حامیان مؤسسه خیریه بهنام دهش پور که به همت آنان توانستیم 
سال 1394 را با کارنامۀ موفقى به پایان برسانیم.

این امر با حمایت و اتکا به نیروى انسانى، معنوى و مالى  همۀ عزیزان دست اندرکار و تالش بى وفقۀ آنان صورت گرفت. همچنین 
این موفقیت حاصل تعامل و همکارى با مراکز درمانى دانشگاهى خصوصا دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى و بیمارستان هاى 

تحت پوشش که با اجراى طرح نظام تحول سالمت میزبان خیل عظیمى از بیماران، خصوصا بیماران مبتال به سرطان بود. 
امید اســت که با تقویت هرچه بیشــتر زیر ساخت هاى درمانى و بهره مندى مستمر از امکانات مؤسسات مردم نهاد و خیرین در 
ارتقا کیفیت و کمیت درمان، مدیریت بهینه اجراى تعهدات ســازمان هاى بیمه گر، تصحیح قوانین موجود، توجه بیشــتر به امر 
برنامه ریزى فراگیر و ملى درکنار اجراى اقدامات موثر درحوزه آموزش، بهداشــت، پیشــگیرى، تشــخیص و درمان زود هنگام 
بیمارى ســرطان و ارتقا فرهنگ جامعه نســبت به این بیمارى باشیم.امید است با همراهى شما بتوانیم گام هاى مؤثرى در حوزۀ 

پیشگیرى، درمان، کنترل و تحقیقات سرطان در سال پیشرو داشته باشیم. 
به جرات مى توان گفت ســرمایه گذارى مالى و معنوى ســازمان هاى مردم نهاد در کنار اهداف اختصاصى این مؤسسات در حوزۀ 
آگاهى هر چه بیشــتر مردم نســبت به توصیه هاى ســالمتى در زمینه هاى جســم و روان و تشــخیص زود هنگام و بهداشــت و 

محیط زیست در بلند مدت نقش سازنده و فعالى در سالمت جامعه برعهده خواهد داشت. 
امیداســت با حفظ و پررنگ کردن نقش مردم و کمک هاى مردمى و فعالیت هاى داوطلبانه بتوانیم جامعه اى ســالم و شادى را به 

کمک هم بسازیم. 
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بهمندهشپور
به بیماران:
هیچ گاه امید خود را از دست ندهید و به فضل پروردگار 
ایمان داشته باشید.

مهرانترابپرهیز
به داوطلبان:
مهم ترین هدف و نیت ما کمک به بیماران مبتال به سرطان 
است که در راستای آن  همواره قدم برداریم.

فرزانهذوالفقاری)مترجمیخداداد(
به بخش خصوصی:
 کمک کردن و سهیم شدن در کارخیر جزئی
 از مسئولیت اجتماعی هر مجموعه خصوصی و غیر خصوصی است ما بایددر 
تحقق این رسالت کوشا باشیم.

مهردادمترجمیخداداد
به نیکوکاران و خیرین:
  هدایاي شما بزرگواران به صورت شفاف  در زمینه های مشخص
برای نیازمندان هزینه می شود.

دكترحسینمدنی
به پزشکان وکادر درمانی:
  با خلوص نیت در خدمت بیمار باشید
 و از امکانات و علم خود در جهت درمان بیماران استفاده کنند.

بهره گیرى از ظرفیت هاى خرد 
جمعى و جلب مشارکت هاى 

مردمى یکى از اصول حاکم بر 
نحوه مدیریت موسسه خیریه 

بهنام دهش پور است. با همین 
رویکرد، بنیانگذاران از   همان 

ابتدا به جلب همکارى متخصصان 
و معتمدان عرصه صنعت، اقتصاد 

و پزشکى پرداخته اند تا بتوانند 
همواره با اندیشه هاى سازنده 

این افراد به سوى سازمانى 
متعالى قدم بردارند.

اعضا هیات امنا و مدیره همگى 
داوطلبانه این مسئولیت و سمت 
را در کنار فعالیت حرفه اى خود 

تقبل کرده اند. این مشارکت 
نمادى از مسئولیت پذیرى 

 اجتماعى فعاالن این
 عرصه ها است. 

مشتاقیم که بر اساس اصل 
شفافیت، همگان را با اعضا 

هیئت امنا تصمیم گیرندگان 
نهایى برنامه هاى موسسه خیریه 

بهنام دهش پور آشنا کنیم و 
همچنین پیام آن ها را به گوش 

شنواى شما عزیزان برسانیم:

 پيام جمعی
 از اعضای
 هيأت امنا

و هیأت مديره

با مصرف شیرین کننده های طبیعی )مانند عسل،خرما، شکرقهوه ای و...( سالمتی خود را تضمین کنیم. ت
الم

 س
ام

پی
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مـــددكاری

كتابخانهكودكان

رایگان تغذیه

نقاهـــتگاه

خدماتبخشآنکولوژیورادیوتراپی
دربیمارستانشهدایتجریشوامامحسین)ع(

هزینهتحصیلی

■ تعداد کل مراجعه کنندگان به مددکاری مستقر در بیمارستان شهدای تجریش، امام حسین)ع( 
وسایر شهرستان های تحت پوشش : 4971 نفر/مراجعه )2.642 زن و 2.329 مرد(

■ تشکیل 271 پرونده مددکاری برای بیماران جدید )93 مورد در بیمارستان امام حسین)ع( ، 
151 مورد در بیمارستان شهدای تجریش  و  27 مورد در شهرستان بیرجند( 

■ پرداخت هزینه دارو و درمان برای 1549 بیمار
■ اهدای بن خرید خواروبار و کاال به 259 بیمار

■ اهدای 225 بسته خواربار به 225 مددجو
■ اهدای اقالم اهدایی به 374 مددجوی تحت پوشش )303 تن ایرانی و 71 تن اتباع غیرایرانی(

■ برگزاری 4 جشــن اختصاصی و ارایه خدمات آموزشی و تفریحی 
برای 340  کودک در مراکز همکار

■ اهدای بسته نوروزی )شامل البسه، کفش ، هدیه نوروزی و ...(  به 
250 کودک و نوجوان

■ برآورده شدن 30 آرزوی نصب شده روی درخت آرزوها )8 مورد در 
بیمارستان شهدای تجریش، 12 مورد در مرکز طبی کودکان و 10 مورد 

در بیمارستان بهرامی(

■ پذیرش و اسکان 214 مراجع )110 بیمار و 104 همراه(
■ ارائه 2763 صبحانه، 2646 ناهار، 2736 شام برای بیماران ساکن

■ توزیع 120 بسته بهداشتی به افراد اسکان یافته
■ توزیع بیش از 2769 بسته تغذیه میان وعده )میوه، آجیل، شیرینی و ...( 

■ شیمی درمانی سرپایی : 1496 نفر/ مراجعه کننده
■ شیمی درمانی بستری : 2253 نفر/ مراجعه کننده

■ رادیوتراپی : 8739 نفر/ مراجعه کننده
■ شیمی درمانی سرپایی بیمارستان امام حسین)ع( : 2802 نفر/ مراجعه کننده

 ■ پرداخــت کمــک هزینه تحصیلی بــه 113 نفر از فرزندان تحت پوشــش
)23 دانش آموز دبستان، 51 دانش آموز دبیرستان و 39 دانشجو(

توزیع صبحانه و میان وعده در پذیرش بخش آنکولوژی و رادیوتراپی 
بیمارستان شهدای تجریش به بیماران و همراهان

■ توزیع 8850 ساندویچ صبحانه   ■ توزیع 913 عدد شیر پاکتی
■ توزیع 9720 عدد میوه                 ■ توزیع 130 کیلوگرم آجیل

■ توزیع 134 بسته خرما
■ توزیع 680 لیوان ژله و 63 لیتر عرقیجات سنتی

مددکـــاری
کـــودکانکتابخانه 

رایــــگانتغذیه

نقاهتــــگاه

رادیو تراپیانکــولوژی و 
تحصیليهزینه 

خالصـه
عملکرد

فصل 
زمستان
1394

هزینه های بخش درمانی 14,041,237,837 

هزینه های حمایتی 12,681,331,300  

هزینه های پژوهشی-تحقیقاتی 505,200,000  

توسعه و تجهیز بیمارستانهای دانشگاهی   11,581,213,197   

ریال
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امید به زندگی
 قوی تر از سرطان است

نماینده روابط عمومي موسسه خیریه بهنام دهش پوردرباره 
این ایده و چگونگی شــکل گیری آن می گویند: »متاســفانه 
درجامعه ما باورهای غلطی درخصوص بیماری سرطان وجود 

دارد. 
بسیاری از مبتالیان و خانواده ها با شنیدن نام سرطان همه 
امید و انگیزه خود را برای ادامه زندگی از دســت می دهند، 
درحالــی  که این بیماری به مانند ســایر امراض دوره درمان 
دارد. البتــه رونــد درمانی این بیماری به نســبت طوالنی و 
پرهزینه است، ولی با این همه تعداد قابل توجهی از مبتالیان 
به قطع درمان و بهبودی کامل می رسند ولی کسی این افراد 
را نمی بیند.  درکشور ما عموم مردم حتی اقشار تحصیل کرده 
ابتال به این بیماری را مساوی با پایان زندگی و مرگ می دانند، 
چون در بین اقوام و آشنایانشان مواردی از مرگ ومیر به دلیل 
ابتال به این گروه از بیماری ها را مشــاهده کرده اند، اما کمتر 
کســی از تعداد قابل توجه بهبودیافتگان خبر دارد. به همین 
دلیــل هم ما ســعی داریم با ایــن اقدام تابوهــا و باورهای 
 غلــط جامعه و بیمــاران مبتال را درخصوص بیمارســرطان

تغییر دهیم.«

 هیچ کس به اندازه مبتالیان بهبودیافته بیماري ســرطان 
نمی تواند در تغییر باورهای موجود در مورد سرطان و امکان 
درمــان قطعی و بهبــودی کامل مبتالیان بــه این بیماری، 
موفق و تأثیرگذار باشــد. به همین علت بیســت و شش نفر 
از مبتالیان بهبودیافته روز پنجشــنبه ششــم اسفند ماه در 
بوستان طالقانی تهران دور هم جمع شدند و هریک درختی 
را با نام خود کاشتند تا نمادی باشد از امید و ادامه زندگی در 

بین بیماران مبتال به سرطان. 
بیســت و شــش نفری که روزی به مانند سایر مبتالیان 
به ســرطان روی تخت بیمارســتان ها درگوشــه و کنار این 
شهر شیمی درمانی و رادیوتراپی می شدند؛ همان ها که روند 
درمانی ایشــان در برخی از موارد به ۸ تا 9 ســال هم رسیده 
است و در این سال های ســخت درمان، مشکالت زیادی را 

پشت سر گذاشته اند. 
افــرادی کــه هزینه های بــاالی درمان، کمبــود دارو و 
تجهیزات، روند طوالنی درمان، از دســت دادن هم اتاقی ها، 
پچ پچ هــای درگوشــی و نگاه هــای پــر از ابهــام و تردید 
درخصوص بهبودیشــان، هیچ کدام نتوانســت کوچک ترین 
 خللــی در اراده آنهــا بــرای شکســت دادن ایــن بیماری

به وجود آورد.

٢6 نهال

سرطان پایان زندگى نیست. این جمله اى 
است که بارها ازسوى پزشکان، فعاالن 
سازمان هاى مردم نهاد و بیماران بهبود یافته 
شنیده مى شود. ولى باز هم عموم جامعه از 
شنیدن نام سرطان و ابتال به این گروه از 
بیمارى ها واهمه دارند و سرطان را مساوى با 
مرگ و پایان زندگى مى دانند. اما در این میان 
کم نیستند مبتالیانى که با قدرت و اراده خود 
توانستند از چنگال این بیمارى رها شوند و 
با بهبودى کامل و قطع درمان به زندگى عادى 
خود بازگردند. به ویژه این که درچند  سال اخیر 
پیشرفت هاى زیادى درحوزه درمان بیمارى 
سرطان حاصل شده است. پیشرفت هایى 
که مى تواند نوید دهنده روزهاى بهتر براى 
مبتالیان به سرطان و خانواده هاى آنها باشد، به 
 شرط آن که قبل از هرچیز این نگاه 
غلطى که سرطان را مساوى با مرگ و پایان 
زندگى مى داند، در بین مبتالیان، خانواده هاى 
 آنها و عموم مردم تغییر کند. گزارش
امیر حسین خواجوى ازروزنامه شهروند 
منتشر شده  را در ادامه مى خوانید:

میوه ها و سبزیجات تازه جایگزین مناسبی برای میان وعده های کودکان هستند. ت
الم

 س
ام

پی

در بوستان طالقانــی کاشته شد   امید
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 همکاری که  روزی خودش به سرطان مبتال بوده
یاور مختــاری یکــی از همین افراد اســت. یکی 
از بیست وشــش نفری کــه چند ســالی را دریکی از 
بیمارســتان های تهران در بســتر بیماری، با سرطان 
دســت وپنجه نرم می کرد و درنهایت موفق به شکست 

این بیماری شد.
 یــاور که اکنون به عنوان یکــی از نیروهای موظف 
در موسسه خیریه بهنام دهش پور به هم دردانش کمک 
می کند، درباره روزهای بیماریش می گوید: »1۸سالم 
بود که دچار دو بینی شــدم، به چند پزشک متخصص 
مراجعــه کــردم و درنهایت به من گفتنــد که تومور 
بدخیمی در ســر من رشــد کرده و باید جراحی شوم. 
 ســال 13۸۲ بود که در بیمارستان بستری شدم و ۶ 
ماه پس از جراحی، رادیوتراپی و برق گذاشــتن برای 
خشک شدن این تومور را شروع کردم، در آن ایام بسیار 
ناامید و بی انگیزه بــودم و فکر می کردم که هر لحظه 
به مرگ نزدیک تر می شوم. اعضای خانواده هم هرچند 
سعی می کردند جلوی من خودشان را نگه دارند، ولی 
چشمانشــان چیز دیگری می گفت. مــن هم هر روز 

ناامیدتر از گذشته به مرگ فکر می کردم.
 در آن جا بود که برای نخستین بار با موسسه خیریه 
بهنام دهش پور آشــنا شدم، اعضای این موسسه من را 
به داخل جمع خودشــان بردند و هــر روز برای زنده 
ماندن انگیزه بیشــتری به من می دادند، بعد از مدتی 
مــن هم تمام فکرم شکســت دادن این بیماری و فکر 

کردن به روزهای خوب ســالمتی بود. در مدت ۲ سال 
مــداوا نگاه من به ایــن بیماری و حتــی کل زندگی 
تغییر کرد تــا این که روزی به مــن گفتند بیماری و 
 تومورم به طورکلی از بین رفته و دیگر هیچ مشــکلی

ندارم.« 
یاور درپاسخ به این پرسش که چرا در این موسسه 
فعالیت می کند، می گوید: »کتابخانه کودکان موسسه 
درختــی با نام درخت آرزوهــا دارد، بچه های مبتال به 
ســرطان آرزوهایش را روی تکه کاغذی که شبیه قلب 
اســت، می نویســند و به آن درخت آویزان می کنند، 
هرکســی آرزویی دارد، من هم آرزو کردم تا درصورت 
بهبودی در کتابخانه کودکان فعالیت کنم، خدا را شکر 

می کنم که به آرزوی خود رسیدم.«
 او درباره برنامه درختکاری هم می گوید: »واقعیت 
این اســت که همه ما از ســرطان می ترســیم و فکر 
می کنیــم که ابتال بــه این بیماری یعنــی مرگ ولی 
حقیقت این اســت که این نگاه غلطی است. بسیاری 
از همــدردان من سالمتیشــان را به دســت آوردند، 
این بیماری قابل درمان اســت، ولــی درمانش کمی 
ســخت و زمان بر اســت، به همین دلیل هــم با نظر 
اعضای موسســه تصمیم گرفتیم با کاشــت نهال در 
یکی از پارک های تهران این پیام را به ســایر بیماران 
 مبتال به ســرطان و مردم منتقل کنیم که از سرطان

نترسند.«

 مردم از سرطان می ترسند چون
 شناختی از آن ندارند

درخت نماد زندگی و سرسبزی است، از طرف دیگر 
عمر درخت بســیار زیاد اســت. به همین دلیل هم از 
یک سال پیش چنین ایده ای در بین مسئوالن کتابخانه 
کودکان موسســه خیریه بهنام دهش پور شکل گرفت، 
در این یک ســال نامه نگاری های زیادی با شــهرداری 
تهران و مســئوالن فضای ســبز تهران انجام شد، در 
ایــن خصوص حتی چند نامه برای محمد باقر قالیباف 
شــهردار محترم تهران هم ارسال شــد و درنهایت با 
همکاری مدیریت مجموعه فضای ســبز طالقانی قرار 
شــد این نهال ها در بخشی از این بوستان کاشته شود 
و بــا نصب تابلو درکنار ایــن درختان، امید به زندگی، 
شــهامت و قدرت شکســت این بیمــاری را در بین 
مبتالیــان افزایش دهیم و هم به جامعــه این پیام را 
منتقل کنیم که سرطان سیاهی و تباهی نیست. به ویژه 
درچند  سال اخیر که روش های جدیدی برای مقابله و 

درمان این بیماری به وجود آمده است.

 کمتر کسی از تعداد قابل
توجه بهبودیافتگان سرطان

خبر دارد

ون
ـــ

ریب
ت

از  سال 1378تا 1391 در بیمارستان بی وقفه تحت 
درمان بودم. ســرطان از پایین شکم تا زیر گردنم 
ریشه دوانده بود. چندین و چندبار تحت جراحی 
قرار گرفتم تا پزشــکان توده های ســرطانی را از 
بخش های مختلف بدنــم خارج کنند. در تمام این 
ســال ها فقط یک چیز برایم مهم بود و مدام به آن 
فکر می کردم، این که من کارهای زیادی برای انجام 

دادن دارم و باید زنده بمانم.
 اینها را آرش شهبازی بهبود یافته از بیماری سرطان 
می گوید. آرش که اکنون در کمال ناباوری بسیاری از 
اطرافیان و حتی برخی از پزشــکان سالمت کامل 
خود را به دســت آورده، به همراه 25نفر دیگر به 
بوســتان طالقانی رفت و نهالی را با نام خودش در 
آن جا کاشــت، نهالی که منعکس کننده این پیام 

است، »سرطان پایان زندگی نیست.«
 او دراین باره می گوید: » شــرایط من اصال خوب 
نبود، سرطان بسیاری از دستگاه های داخلی بدنم 
را درگیر کرده بــود، چندین بار تحت جراحی قرار 
گرفتم، درد زیادی داشتم، چون بیماری من با شروع 
تحریم ها همزمان شده بود، بعضی از داروهای مورد 
نیازم در بازار نبود یا خیلی ســخت تهیه می شد، 
ولی درنهایت و با کمک اعضای موسسه توانستم از 
درون خودم را بازسازی کنم و روحیه ام را به دست 
آورم، اواخر  ســال 91 بود که پزشکان معالجم در 
کمال ناباوری به من گفتند که سرطان من به کلی 
درمان شده است. االن هم سه  سال است که هیچ 

مشکلی ندارم.« 
آرش درباره کاشــت نهال در بوستان طالقانی هم 
می گوید: »اسم ســرطان درجامعه ما بسیار بزرگ 
است، مقصر آن هم آرش و امثال آرش هستند که 
وقتی به این بیماری مبتال می شوند، گارد تنهایی 
و انزوا می گیرند، ولی ســرطان بیماری اســت و 
هربیماری قابل درمان اســت و حتی این بیماری 
قابل پیشگیری است. به نظر من آدم هایی که به این 
بیماری مبتال می شوند، خیلی هم بد شانس نیستند، 
چون به واســطه ابتال به این بیماری موضوعاتی را 
درک می کنند که نگاهش را برای همیشه به زندگی 
تغییر می دهد، هرکســی با ابتال به سرطان متوجه 
می شود که باید از لحظه لحظه زندگی لذت ببرد و 

زندگی کرد. درد آدم را بزرگ می کند.«

حاال این افراد که نمادی از استقامت و مبارزه با 
 سرطان هستند، به همت موسسه خیریه 

بهنام دهش پور نویدبخش روزهای خوب و شاد 
بهبودی و قطع درمان برای همه مبتالیان به 
سرطان شدند. 26نفر از بهبودیافتگان قطعی 

 سرطان، ششم اسفند ماه در بوستان طالقانی دور 
هم جمع و هریک نهالی را به عنوان نماد زندگی 
در قسمتی از این بوستان کاشتند. 26 نهالی که 

از این پس هر رهگذری را برای دقایقی به این فکر 
می اندازد که می توان سرطان را شکست داد.

صبـر،  ایمان
 رمـز شکست سرطان

سرطان مانند سایر امراض 
دوره درمان دارد. البته روند 

 درمانى این بیمارى
به نسبت طوالنى و پرهزینه 
است، ولى با این همه تعداد 

قابل توجهى از مبتالیان به 
قطع درمان و بهبودى کامل 

مى رسند
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یکى از بهترین کارهایى که در ایران اتفاق مى افتد کار خیر 
است و چه بهتر که این کار خیر در قالب هنر باشد چرا که یک 
هنرمند همیشه کار هنرى اش را بدون اجبار و از صمیم قلب 
انجام مى دهد و به همین دلیل است که کار هاى هنرى معموال 
بیشتر از هر کار ى بر دل مى نشیند و من همیشه شاهد تاثیر 

کار خیر در قالب هنر به خصوص در این خیریه بوده ام. 

یک روز براى تقدیر از کارم خانم امدادى تا درب خانه ما آمد و 
این براى من یک دنیا ارزش داشت که یک مجموعه این طور براى 
هنرمندانش ارزش قایل است از آن پس هرگاه مى خواهم یکى 
از کار هایم را براى خیریه بفرستم بهترین ایده را انتخاب مى کنم 

و هر قلمى که بر روى کاغذ مى زنم به خاطر خداوند بیماران و 
تقدیر از فرشتگانى است که بال  و پرشان ریخته است. 

سه شنبه ۶ بهمن نگارخانه بهنام 
دهش پور میزبان مراسم تقدیراز 

هنرمندان مشارکت کننده در 
نمایشگاه گروهى یاران همیشگى 

بهنام بود. در این مراسم جمعى 
از هنرمندان مشارکت کننده در 
نمایشگاه نقاشى خط و نقاشى بر 

روى تخم شترمرغ در کنار هم 
جمع شدند و ساعتى را دوستانه 

به گفتگو نشستند.
 اعضاى هیات مدیره و مدیرعامل 

موسسه نیز با حضور در جمع 
یاران همیشگى بهنام، ضمن 

تقدیر از این همکارى مشترک، در 
مورد برنامه هاى گذشته و آینده 

با هنرمندان همکار تبادل نظر 
کردند. در این مراسم هنرمندانى 

از جمله رضا بانگیز، الهه پنجه 
باشى، عبد الحمید پازوکى، پونه 

جعفرى نژاد، سیامک خازنى، 
محسن دایى نبى، مهشید رحیم 

تبریزى، رضوان صادق زاده، ناصر 
عزیزى، محمد هادى فدوى، گیزال 
وارگاسینایى و مشاور نگارخانه 

مازیار مهین حضور داشتند. 
در حاشیه برنامه تعدادى از 

هنرمندان از حال و هواى نگارخانه 
و احساس خود در مورد اهداى 
هنرشان براى سالمتى بیماران 
مبتال به سرطان پیامى داده اند: 

گیزال وارگاسینایی

رضا بانگیز
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شکر گزارم که خداوند به من اجازه داده تا 
عضوى از این مجموعه باشم و زمانى که مى دانم 

یک طرح را براى سالمتى بیماران قلم مى زنم 
ذوق بیشترى دارنم و هیچ وقت گذر زمان را 

حس نمى کنم. کمک به بیماران در حقیقت کمک 
به خودمان است من همیشه براى آن ها آرزوى 

سالمتى دارم. 

»هر وقت که مى خواهم نقاشى کنم باید حالم 
خوب باشد تا بتوانم اثرى خوب را خلق کنم و 

هروقت به این نگارخانه مى آیم این اتفاق برایم 
مى افتد اینجا عشق و احترام در فضا موج مى زند و 
اعتقاد من بر این است که شکرانه سالمت بایسته 

است که پرداخت شود و امیدوارم که با این کار 
سالمتى را به هم نوع خودم هدیه داده باشم. 

این نگارخانه همیشه براى من فضاى آرامش 
بخشى دارد و کار خیر در اینجا همیشه احساس 

مى شود از نظر من گاهى خدا مى خواهد با دست تو 
دست دیگر بندگانش را بگیرد، وقتى دستى را به 

یارى مى گیرى، بدان که دست دیگرت در دست 
خداست و پیشنهاد مى کنم اگر مى خواهید کمک 

کنید آگاهانه و کارى پر برکت را انجام دهید. 

حضور هنرمند در کنار خیریه ها را یک کار خیر 
خالصانه مى دانم. زیرا کار خیر و هنر هر دو با دل 
و احساس آدمى سرو کار دارند فقط دوست دارم 
تا با این کار به بیماران بگویم شما تنها نیستید و 

ما همیشه به شما فکر مى کنیم و بدانید هر کمکى 
از دستمان بر بیاید از شما دریغ نمى کنیم. 

 زمانى که برخورد خوب و احترام به مخاطب
 را در این نگار خانه دیدم پاگیر این موسسه 
و اهداف نیک آن ها شدم وقتى مى دانم هنر 

من قرار است مسکن درد بیمارى باشد از هنر 
خودم رضایت خاطر بیشترى پیدا مى کنم. 

مهشید رحیم تبریــــزی

ناصـــــر عزیزی محسن دایـــی نبی 

پونه جعفـــری نژاد

محمد هادی فـــدوی 

اه
ـگ

شــ
منای

هنر زیبا ترین ســروده آفرینش، روایت عشــق 
متعالــی، روان ترین راه آشــنایی دل ها و پیوند 
اندیشه ها است. با سالم به بینندگان بینا و آشنای 
نا شناس که همواره در بستر زیبای سرزمین های 
سبز زندگی سیر می کند. گوینده این سالم زیبا 
کسی نیست جز علیرضا صدقدار، متولد 12 مرداد 
ســال 1322 در تهران. از   همان ابتدای کودکی 
عشــقش و عالقه اش به نقاشی آغاز می شود و به 
تحصیل در همین زمینه در مدرســه دارالفنون 
می پردازد از آنجا نیز شوق طراحی او را به اهتمام 
بیشتر وا می دارد و اولین نمایشگاه خود را به اتفاق 
دوستانش در   همان دبیرستان برپا می کند بعد از 
آن نیز در تمام مسیر زندگی اش به افزایش آگاهی 
در عرصه هنر با مطالعه و کمک اساتید می پردازد 
تا جایی که ســبک هنری خاص خودش را پیدا 
می کند و در عرصه هنری امروز به عنوان اســتاد 
توانایی شناخته می شود که آموخته ها و تجربیات 
خود را به عالقه مندان این عرصه آموزش می دهد.
 افتتاحیه نمایشــگاه آثار نقاشــی این هنرمند 
نیکوکار، بــه نفع بیماران مبتال به ســرطان در 
روز جمعه مورخ هفت اســفند 1394 برگزار شد. 
همچنین این نمایشگاه به دلیل استقبال مخاطبان 

تا تاریخ 18 اسفند ماه نیز تمدید گردید. 
علیرضا صدقدار درمورد حراج آثارش در نگارخانه 
بهنام دهش پــور می گوید: »از اولیــن روزی که 
توســط یکی از دوســتانم به این موسسه آمدم 
شــیفته افکار و اعتقاد راسخ همه افراد موسسه 
شــدم همه افراد چه داوطلــب و چه کارمند در 
فراســوی وظیفه و خدمتی کــه انجام می دهند 
هدفی واال در بخشیدن سالمتی به بیماران مبتال 
به ســرطان را دنبال می کنند. از همین رو من نیز 
بر این معتقدم که اگر بذر عشــقی را در زمینی 
بکاری، خداوند نیز محصولــی صد برابر پربار به 
تو خواهد داد. پس تصمیم گرفتم بیایم و در این 
راه ارزشمند موسسه را همراهی کنم. نقاشی های 
من اکثرا ُملهم از طبیعت، میراث فرهنگی، محیط 
زندگی مردمان و گزینش های احساسی است که 
به شــیوه های مختلف با رنگ روغن و اکریلیک 
به وســیله قلم مو و کاردک انجام شده است و در 
 این نمایشــگاه به نفع بیماران مبتال به سرطان 

ارائه گردید.«

استاد  علیرضا  صدقـــدار
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به ازاى هر بیمار مبتال به سرطان، حداقل 3نفر به شکل 
مستقیم درگیر هستند و از این 3نفر، یک نفر تمام قوا 
و وقت خود را وقف بیمار مى کند. براساس آمار درحال 
حاضر حدود 400 هزار بیمار مبتال به سرطان در ایران 
وجــود دارند و اگر براى هر بیمار همپا در نظر بگیریم، 
در نتیجه حداقل یک میلیون و 200 هزار ایرانى، همپاى 
بیمار مبتال به ســرطان هســتند. با توجــه به افزایش 
ساالنه 90هزار بیمار مبتال به سرطان در ایران، ساالنه 
270 هــزار همپا به جمــع همپاهاى بیمــاران مبتال به 
ســرطان اضافه مى شــود. وقتى فکر مى کنى همه چیز 
 )metastasis(خوب پیش مى رود، مى گویند متاســتاز
اتفاق افتاده! متاستاز یعنى بازى را باختى. متاستاز  به 
معنى گســترش و مهاجرت ســلول هاى سرطانى از یک 
بافــت به بافت هاى دیگر بدن از طریق لنف ها و جریان 
خون است. در سال هاى اخیر، بیمارى سرطان در ایران 
گســترش زیادى یافته و قربانیان زیادى گرفته که در 
میان آنها نویسندگان و هنرمندان زیادى هم بوده اند. 
»علیــه متاســتاز« نــام نمایشــى اســت به کارگردانى 

على اصغر دشــتى که با انگیــزۀ راه اندازى یک 
کمپیــن براى جلــب توجه عمومى بــه بیماران 
ســرطانى و همراهان آنها اخیرا به کار خود در 
تهران پایان داد. موضوع پروژه متاســتاز سه 

اصل مهم »بیمارى و راه هاى پیشــگیرى«، 
»بیمــار مبتال« و »خیریه« نیســت؛ بلکه 

یادآورى اصلى اســت که مورد غفلت 
قرار گرفته اســت. یک میلیون 

و 200 هــزار نفــر همپــاى 
بیماران مبتال به سرطان 

کــه زندگى خــود را 
عزیزشــان  وقف 

کرده اند.

ــحنه رقص رسطان  روی صـ
»علیه  نمایش  کارگردان  دشتی  علی اصغر 
متاســتاز«در مورد هدف خود از اجرای این 
نمایش می گوید: »متاسفانه طی سالیان اخیر 
از همپایان مبتال به ســرطان غفلت کردیم و 
اینها تنها به عنوان انتقال دهنده اخبار مربوط 
به احوال بیماران تلقی شــدند؛ درحالیکه از 
لطمه زیادی می بینند« .دشــتی،  این ماجرا 
کار خــود در این نمایش را فراتر از یک تئاتر 
و اجــرای معمولی می داند و به همین دلیل از 
آن به عنوان یک »پروژه« یا »کمپین- تئاتر« 
نام برده و امیدوار است این پروژه بتواند منجر 
به تقویت حس همدردی با همراهان بیماران 

مبتال به سرطان در جامعه شود.

همپاهایی که بازیگر شدند
ایــن نمایش با ماجرای مســتند دختری 
جوان آغاز می شــود که خواهرش به سرطان 
خون مبتال شــده و او تمام زندگی و جوانی 
خود را صرف نگهداری و مراقبت از خواهرش 
می کند. پروژه متاستاز تمایل دارد در اجتماع 
تلنگری به وجود بیاورد تا لحظه ای به همدردی 

و همراهی با این همپایان توجه کنیم.
تئاتر متاستاز بایک فراخوان نیز همراه بود 
فراخوان بــرای دعوت همپا  ها به بازی برروی 
صحنه که از ایــن قرار بود: این یک فراخوان 
اســت، فراخوانی برای جذب بازیگر؛ بازیگر 
تئاتر. کمــی صبر کنید خواننده عزیز. ممکن 
است شما شــرایطش را داشته باشید. پس با 
باقی فراخوان  باقی مطلب، ببخشید،  حوصله 

را بخوانید.
اگر تا به حال تجربه بازیگری نداشــته اید 
و فکر می کنید احتماالً استعدادش را ندارید، 
خم به ابرویتان نیاورید. جنسیت و سن تان هم 
اصاًل مهم نیست. در بند ظاهرهم نباشید. به 
چهره فتوژنیک و صدای رســا نیازی نیست. 
برای بازی در این تئاتر فقط یک شــرط الزم 
است؛ اینکه یک »همپا« باشید. همپایی، همپا 

بودن، همپا شدن.
آیا شــما یک همپا هســتید؟ اصاًل 

به  پا  همپا کیست؟! کســی که 
پا با کســی پیش می رود. پس 

می شود موقعیت های زیادی 
برای همپایــی پیدا کرد. 

اینجا اما منظور از همپا، 
همپای بیمــار مبتال به 

سرطان است. از شــنیدن نامش هول نکنید 
خواننده عزیز. سرطان را می گویم. می گویند 
شده.  سرماخوردگی  مثل  سرطان  روزها  این 

در  سرطان  ســونامی  نیست.  خوبی  شوخی 
راه اســت. این، دیگر شــوخی نیست. گفته 
باالترین مقام درمانی کشور است؛ خود جناب 
وزیر اعالم کرده که هر فرد مبتال به سرطان، 
دست کم سه نفر را در خانواده درگیر می کند. 
یعنی به ازای هر بیمار ســرطانی، حداقل سه 

همپا وجود دارد.
پا به پــای او. همپایی که خود را فراموش 
می کند. لطفًا حوصله کنید. قصد نداریم آمار 
فراخوانمان.  برگردیم سر  کنیم.  ارائه  ارقام  و 
اگر شــما یک همپا هستید، می توانید بازیگر 
سلول های  انتقال  شــوید.  »متاستاز«  تئاتر 
سرطانی به بافت های دیگر بدن. این، متاستاز 
است. تلفظش دهان را گس می کند. تجربه اش 
را دارید؟! بازیگرها روی صحنه متاستاز، رنج 
همپایگــی را بازی می کننــد؛ بازیگرانی که 
خارج از صحنه هم همپا هســتند و هر شب 
کنارشان روی صحنه  بازیگر میهمان در  یک 
می آید تا نقش خودش را بازی کند. یک همپا 

که شاید شما باشید.

عدم مصرف دخانیات احتمال ابتال به بیماریها را کاهش می دهد. ت
الم

 س
ام

پی
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خانه بمباران شد
آقا و خانم نوربخش روی صحنه ایستاده اند. 
عکس نیما توی دست پدر است. پاره تنش. پاره 
تن شان. نیما رفته. لبخندش در میان چارچوب 
قاب طالیی، آتش به دلشان می زند. پدر سکوت 
می کند. عکس نیمای جوان را به سینه چسبانده 
و با گریه ... مادر می گوید: »وقتی خبر سرطان 

نیما را شنیدیم، خانه بمباران شد«.
فرزانه قدیری، یک همپاســت. لهجه یزدی 
دارد. روی صحنه متاســتاز ایستاده.. مادرش 

سرطان داشته.
مادری کــه حاال نیســت و فرزانه، خاطره 
آخریــن روزهای بودنش را مــرور می کند. از 
روزهایی می گوید که باید مــادر را بیدار نگه 
می داشتند. خواب، مســاوی مرگ بود. فرزانه 
10 روز پای مادر، بیدار نشست. نخوابید تا مادر 
بیدار بماند. رســول از آمل آمده. الغر. سبیل 
نازک دارد و عینکی که چشــم هایش حتی از 
پشــت آن غمگین به نظر می رسد. همپای مادر 
بوده. مادر سرطان روده داشته. مادرها مهربان 
هستند. همه شان. حتی وقتی بیماری طاقتشان 
را بریده. بهرخ منتظمــی، مادر آرش وفاداری 
اســت. از روزی می گوید که آرش 23 ســاله 

در آشــپزخانه را باز کرد و پرسید: »من قراره 
همان ها  داشت.  دوستان خوبی  آرش  بمیرم؟!« 
را  موهایشان  می کرد،  درمانی  وقتی شیمی  که 
نباشد. آرش خوب  تا رفیقشان تنها  تراشیدند 

شد. قصه اش پایان خوشی داشت.
خانم صیادی از همســرش می گوید. از آن 
وقتی حرف می زند که باید به پسر 16 ساله اش 
می گفت پــدرش ســرطان دارد و زیاد زنده 
نمی ماند. فوقش چند ماه. از روزهایی می گوید 
که همسرش را از بیمارستان به خانه می رساند و 

بعد در اتوبان رانندگی می کرد و گریه.
ناهید بهرامی، خواهر مجید بهرامی اســت. 
مجید با آن قیافه مهربان و آرامش. ناهید محکم 
حرف می زند. می گوید: »کاش هرکس که به این 
بیماری مبتال می شود، مثل مجید باشد.« مجید 
خودش به بقیه روحیه می داد. این، چیزی است 
که ناهید می گوید. ناهید خطاب به شیما، ایلناز 
و ملیکا که بازیگران متاستاز و همپاهای دنیای 
واقعی هســتند، می گوید: »من همه اشک های 
یواشکی شبانه شما را می فهمم و می دانم روزی 

جواب تمام این اشک ها را خواهید گرفت«.

علیرضا نادری، از کوچ به لواســان می گوید. 
بعد از رفتن پســرش. دیگر دلــش را ندارد از 
جاهایی مثل حوالی داروخانــه 13 آبان عبور 
کند. تأثیر مکان ها، کار خودش را کرده. او دیگر 

خیال بازگشت به تهران را ندارد.
همپایی  همپاست.  ســعیده قدس هم یک 
می شناسند.  خیلی ها  را  محک  بنیانگذار  مهم. 
زنی که همپای کیانای دوساله اش بوده و همپای 
خیلی از کودکان دیگر که بعضی های شان رفتند 
و خیلی هــا ماندند. آنها که مانده اند، شــبیه 
امیدند. شکل شکل امید؛ و شکل لبخند پدری 
که روی صحنه آمده درحالی که چند ســاعت 
قبلش خبر سالمت کامل فرزندش را گرفته. او 

از امید می گوید.
بهناز شفیعی، همســر ناصر حجازی هم از 
دیگر همپایان میهمان متاســتاز اســت. روی 
صحنه می آید و جای خالی اسطوره آبی کنارش 

چه پیدا است.
مهدخت اکرمی، همپای هما روستا است که 
خودش همپای حمید ســمندریان بوده است. 
مهدخت در خانه، بیمارســتان، آموزشگاه و در 
هر مراسمی کنار بانوی ســینمای ایران بود تا 

آنجا که هما او را دختر خود می دانست.

مهدخت در آخرین ســفر هما روســتا او 
را تا ترکیه همراهی کرد، ســفر بی بازگشــت. 
بود.  متاستازی ها  میهمان  همپای  هم  مهدخت 
»دلم برایش خیلی تنگ شــده اســت.« این 
آخرین حرف مهدخت روی صحنه است و گریه 
تجربه ای متفاوت از همپایی که نسبت خونی با 

بیمار ندارد. او یک دوست است.
اینها، تنهــا چند روایت از متاســتاز بود. 
متاستازی علیه متاستاز. متاستاز خیریه نیست، 
مسئولیت اجتماعی اســت در قالب هنر برای 
یادآوری یک میلیون و دویســت هزار همپا که 
خود را فراموش می کنند. متاستاز به کارگردانی 
علی اصغر دشتی و تهیه کنندگی آرش وفاداری، 
تا اول اسفند روی صحنه تاالر مولوی بود. آرش 
وفاداری همان پسری است که در آشپزخانه را 
باز کرد و از مادرش پرسید: »من قراره بمیرم؟!« 

و حاال سال ها از آن روز گذشته..

جایت از همین حاال خالی ا ست
دارد  سکانســی  کندلوس«  »باغ های  فیلم 
که »آبان« با ابروهای ریخته و صورت بی رنگ، 

توی راهروی بیمارســتان، سینی غذا دستش 
است و دارد به زور راه می رود. آنجایی که آرزو 
می کند قدرتی پیدا کند تا یک بار دیگر ســر 
قبر کاوه بــرود که یک هو انگار ورق برمی گردد 
و در خیال، همه چیز یک جور دیگر می شــود. 
آبان سرطان داشت. کاوه، همسر و همپا بود که 
چه دل نگرانــش بود آبان، آنجا که هنوز موها و 
ابروها سرجای شــان بود. همان جا که می گفت: 
»من می روم و شوهر نازنینم می ماند.« و این ها 
را به دوســت صمیمی اش می گفت که به خیال 
خودش همراه خوبی بــود برای روزهای بعد از 
آبان  برای کاوه؛ همسرش؛ همپایش.  نبودن اش 
فکر روزهای بی خودش بود بــرای کاوه ای که 
عطر بودنش را چه بی تاب به مشــام می کشید. 
ذخیره ای برای روزهای سخت. »من بدون آبان 

می میرم...« و مرد.
توی فیلم معلوم نمی شود کاوه چطور مرده. 
دلیلش را اما می شــد حــدس زد. کاوه از درد 
آبان مرد. ســرطان، آبان را برد و قبلش کاوه 
مرد. آرزوی آبان این بود که سر قبر کاوه برود. 

شمال؛ جایی به نام کندلوس.
ایــرج کریمی، خالق »باغ هــای کندلوس« 
زمانی که درگیر و دار داســتان عاشقانه کاوه و 
آبان بود، شاید به ذهنش 
روزی  که  نمی رسید  هم 
خــودش بــه درد آبان 
سرطان؛  شــود.  گرفتار 
می آید،  وقتی  که  دردی 
خیلی چیزهــا را با خود 
یک  حســرت  می برد. 
به دل  را  از ته دل  خنده 
بری هایش  و  دور  و  بیمار 
همپاهــا؛  می گــذارد. 

هم دردها.
مادر ایرج کریمی هم یک همپاســت. وقتی 
با قامت خمیده روی ســن مراســم اختتامیه 
جشنواره فیلم فجر می آمد تا جایزه پسرش را 
بگیرد، صدایــش از بغض می لرزید. »جای ایرج 
خیلی خالی  است...« بیشــتر از این نمی تواند 
حرفی بزند. تمام درد همپــا بودن را می ریزد 
توی همین یک جمله. آدم یاد همان جمله کاوه 

می افتد »من بدون آبان می میرم.«
همپاها این درد را خوب می شناسند. عزیزی 
که هنوز از دست نرفته اما غم از دست رفتنش 
هر لحظــه دل آدم را می لرزاند. انگار جایش از 

همین حاال خالی  است.

به ازاى هر 
بیمار مبتال به 

سرطان، حداقل 
3نفر به شکل 

مستقیم درگیر 
هستند و از 

این 3نفر، یک 
نفر تمام قوا 
و وقت خود 

را وقف بیمار 
مى کند

 موسسه خیریه بهنام دهش پور
نیــز بــه نوبــه خود قــدردان 

افرادى اســت که مســئولیت 

اجتماعى خود را در قالب آثار 

هنرى در مقابل چشــم جامعه 

به نمایش در مى آورند.



سال اول - شماره 2 -  زمستان 1394 14

رسطان 
را  بشناسید

نشانه های

بیشتر درد ها دلیل وجود سرطان نیستند. دردهایى که مداوم هستند و به دالیل نامشخص 
ایجاد مى شوند حتما باید تحت بررسى قرار گیرند. در این شرایط پزشک سابقه خانوادگى شما 

را به دقت بررسى مى کند و براساس آن اطالعات تصمیم مى گیرد که چه آزمایشاتى براى شما 
الزم تر است. در این میان برخى معتقدند سرطان بیمارى اى است که بیشتر در افراد سالخورده 
ایجاد مى شود. هرچند بیشتر وقت ها حق با آنها است، اما خیلى از افراد جوان هم به سرطان مبتال 

مى شوند. تحقیقات و مطالعات نشان مى دهد خانم ها در مقابل معاینه هاى منظم و آزمایشات سرطان 
نسبت به آقایان حساستر و مراقب تر هستند.  آن ها معموال خیلى بیشتر هم نسبت به نشانه هاى 

بیمارى نگران مى شوند. اما همیشه هم این طور نیست. براى مثال خانم هاى جوان تر خیلى از 
عالئمى را که مى تواند نشانه سرطان باشد، نادیده مى گیرند. البته خیلى از خانم ها از آقایان 

هم در انکار بیمارى ماهر تر هستند. این ها کسانى هستند که عمدا عالئم و نشانه هاى 
سرطان را نادیده مى گیرند. به دالیل  ذکر شده باال، در ادامه متداول ترین عالئم 

سرطان که باید حتما جدى گرفته شوند را برایتان معرفى مى کنیم که دیگر 
هر مشکل کوچکى باعث نگرانى شما نشود. 

خیلی از خانم ها بدشــان نمی آید که بدون هیچ سعی و تالشی وزن خودشان را 
پایین بیاورند. اما کاهش وزن بی دلیل )مثال 5 کیلو در ماه بدون باال بردن فعالیت 
بدنی یا رژیم غذایی( حتما باید مــورد آزمایش قرار گیرد. کاهش وزن بی دلیل 
نشانه سرطان اســت مگر این که خالف آن ثابت شود. همچنین می تواند نشانه 
مشکل دیگری مثل پرکاری تیروئید نیز باشد. پزشک شما باید آزمایشاتی برای 
چک کردن وضعیت تیروئیدتان انجام داده و سی تی اسکنی از بقیه اندام های بدن 

هم تهیه کند. پزشک باید تک تک احتماالت را بررسی کند. 

نفخ کردن می تواند یکی دیگر از عالئم ســرطان باشد که خیلی از خانم ها به آن 
مبتال هســتند و البته می تواند نشانه سرطان تخمدان باشد. سایر عالئم سرطان 
تخمدان عبارتند ازدرد شــکم یا لگن، احساس سیری زودرس )حتی وقتی هیچ 
غذایی نخورده اید( و مشــکالت ادرار. اگر این نفخ کردن هر روز برای فرد اتفاق 
بیفتد و برای چند هفته فرد را آزار دهد، حتما باید با پزشک خود مشورت کنید. 
در این شرایط پزشک آزمایش خون، سی تی اسکن و سایر آزمایشات الزم را برای 

شما انجام می دهد. 

خیلی از ما خال هایمان را به دقت بررسی می کنیم، چرا که می دانیم هر نوع تغییر 
در تعداد و اندازه آن ها می تواند یکی از نشــانه های سرطان پوست باشد. اما باید 
تغییر در رنگدانه پوست را هم جدی بگیریم. همچنین اگر یک دفعه دچار خونریزی 

یا ورقه ورقه شدن پوست شدید حتما باید به پزشک متخصص نشان دهید. 

نفخ کـــــردن وزن بدون  دلیل کاهـــش 

تغییرات پوستی

اضافه وزن را جدی بگیریم، بسیاری از بیماری ها با چاقی ارتباط مستقیم دارند. ت
الم

 س
ام

پی
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بیشتر خانم ها سعی می کنند ســینه های خود را از نظر احتمال وجود 
غده بررسی کنند. قرمز و ضخیم شدن پوست سینه می تواند یک نشانه 
نادر و شدید سرطان پستان باشد، در ضمن سرطان سینه التهابی هم 
باید مورد آزمایش قرار گیرد. اگر جوش یا دانه ای روی پوست سینه تان 
مشاهده کردید که بیشــتر از یک هفته دوام پیدا کرد، حتما باید به 
پزشک مراجعه کنید. همچنین اگر ظاهر نوک سینه هایتان تغییر کرد یا 

ترشحاتی غیرعادی مشاهده کردید، به پزشک مراجعه کنید.

اگر افزایش حرارت بدن و بروز تب در شــما به دلیل آنفلوآنزا یا سایر بیماری ها 
نیست، ممکن است در صورت تداوم نشانه ای از سرطان باشد. تب معموال زمانی 
که سرطان از نقطه اصلی خود گسترش پیدا کرده باشد اتفاق می افتد، اما می تواند 
نشانه سرطان خون هم باشد. سایر نشانه های سرطان عبارتند از؛ زرد شدن پوست 
بدن یا تغییر در رنگ مدفوع پزشــک باید شما را تحت معاینه دقیق فیزیکی 
قرار دهد و ســابقه دارویی شما را به دقت بررسی کند و سپس آزمایشاتی مثل 

رادیولوژی، سی تی اسکن، ام آر آی و سایر آزمایشات را برایتان انجام دهد. 

خانم هایی که هنوز به یائســگی نرسیده اند خیلی وقت ها به خونریزی های 
زود تر از زمان عــادت ماهیانه بی توجهی می کنند. اما خونریزی بین زمان 
عادت ماهیانه به خصوص وقتی عادت ماهیانه منظم است، نیاز به آزمایش 
و بررسی دارد. خونریزی بعد از رسیدن به یائسگی می تواند نشانه سرطان 
رحم باشد، بنابراین پزشک  باید به دقت سابقه خانوادگی شما را بررسی و 
برحسب زمان خونریزی و سایر عالئم، آزمایش فراصوت یا بیوپسی برایتان 

تجویز کند. 

اگر در قورت دادن مشــکل دارید، احتماال رژیــم غذایی  تان را تغییر 
داده اید. پس جویدن چندان برایتان دشــوار نیست. احتماال بیشتر از 
ســوپ، غذاهای مایع یا محلول های پروتئینی اســتفاده می کنید. اما 
این مشــکل در قورت دادن می تواند نشانه سرطان gi باشد مثل مری. 
پزشکتان باید به دقت سابقه خانوادگی شما را بررسی کرده و آزمایشاتی 

مثل رادیولوژی سینه یا تست gi انجام دهد. 

خانم هایی که حاملگی را تجربه کرده اند انواع و اقسام مشکالت گوارشی 
که با باال رفتن وزن برایشــان اتفاق افتاده بود را به خاطر دارند. اما بروز 
مشکالت گوارشی و ســوءهاضمه بدون هیچ دلیل مشخص می تواند 
خطرناک و نشــانه زودهنگام سرطان مری، معده یا گلو باشد. بنابراین 
پزشک باید سابقه خانوادگی شما را به دقت بررسی کند و قبل از انتخاب 

آزمایشات الزم برای شما، سواالتی در مورد سوءهاضمه تان بپرسد. 

سرفه معموال با ســرماخوردگی، آنفلوآنزا و حساسیت ها همراه است و 
همچنین می تواند یکی از عوارض جانبی برخی دارو ها نیز به حســاب 
آید. اما سرفه های مداوم سرفه هایی که بیش از سه تا چهار هفته به طول 
انجامد به هیچ وجه نباید نادیده گرفته شوند. در این شرایط پزشکتان باید 
سابقه خانوادگی شما را به دقت بررسی کند، وضعیت گلو و ریه هایتان را 

معاینه کرده و آزمایشاتی مثل رادیولوژی برایتان انجام دهد.

با باال رفتن سن، شکایت افراد از درد بیشتر می شود، اما درد می تواند 
نشانه زودرسی از برخی سرطان ها هم باشد، گرچه بیشتر درد ها دلیل 
وجود سرطان نیست. دردهایی که مداوم هستند و به دالیل نامشخص 
ایجاد می شوند حتما باید مورد بررســی قرار گیرند. پزشکتان باید 
سابقه خانوادگی شما را به دقت بررسی کرده و براساس آن اطالعات 

تصمیم بگیرد که چه آزمایشاتی برای شما الزم  است. 

غده یا برآمدگی روی گره های لنفاوی خود در زیربغل یا گردنتان مشاهده 
کردید، الزم است با دقت علت ایجاد آن بررسی شود. اگر یکی از گره های 
لنفاویتان به تدریج بزرگ تر می شوند حتما باید به پزشک مراجعه کنید. 
در این شرایط پزشک شما را معاینه خواهد کرد و دلیل بزرگ شدن غده 
لنفی را بررسی خواهد کرد. همچنین ممکن است برایتان نمونه برداری از 

خون )بیوپسی( انجام دهد. 

اگر در ادرار یا مدفوع خون مشاهده کردید به هیچ وجه تصور نکنید که 
حتما از بواسیر باشــد، بلکه می تواند نشانه سرطان روده باشد. پزشک 
باید سواالتی از شما بپرسد و آزمایشاتی مثل کلونوسکوپی برایتان انجام 
دهد. همچنین باال آوردن خون موقع سرفه کردن هم باید بدقت بررسی 
شود. البته اگر این اتفاق یک بار بیفتد ممکن است خطر جدی نباشد اما 

در صورت تکرار حتما باید به پزشک مراجعه کنید. 

خونریزی غیـــرعادی

بروز مشکل در بلـــــع

تغییر در گره های لنفاوی

وجود خون در مدفــــوع

تب تغییـــرات در پستان

سوء هاضمه

درد

سرفه مداوم
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امور خیریه موضوع جدیدی در کشــورمان نیســت و 
ریشــه های تاریخی و محکمی دارد. فعالیت خیریه تعلق 
به دوران قدیم و ُســنت ها دارد که در دنیای معاصر هم با 
شکلی جدید به مدد همه انســان ها آمده است. در ایران 
نیز نتیجه ریشه دار بودن این سنت دیرین امروز در شکل 
نهادهای خیریه و یا ســازمان های مردم نهاد نوین خود را 
نشان می دهد. بدون شک مدیریت بهینه منابع به خصوص 
ســرمایه های انســانی و اقتصادی زیرساخت مهمی برای 

شکل گیری و فعالیت موفق این سازمان ها است. 

خیریه ها به چه میزان به نظام اداری نیاز دارند؟ 
شاید به نظر برسد سیستم اداری در وهله اول تاثیری 
بر روی سیســتم مالی ندارد اما هر چه یک موسســه 
خیریــه بتواند با مدیریت بهینه، از نیروی داوطلب برای 
انجام امور مربوط به خیریه استفاده کند نیاز کمتری در 
بکار گیری نیروی موظف خواهد داشــت و همین امر در 
طوالنی مدت مقادیر چشــم گیری از مخارج موسسه را 

تامین می کند.
 از آنجا که امور مربوط به موسسه ماهیتی اجتماعی 
دارد یکی از عناصری که بر روی آن حساســیت وجود 
دارد توجه به مسایل اداری است که در خیلی از موارد در 
خیریه های دیگر این حوزه فراموش شده در صورتی که 
موضوعی که توجه به آن ضرورت موفقیت یک سازمان 
است. ســازمان های خیریه به  خصوص در ابعاد کوچک 
و متوسط از ســاختار اداری الزم و کافی برای رسیدن 
به اهداف خود برخوردار نیستند. دلیل این مساله یکی 
هزینه های پرســنلی اســت که در صورت به کارگیری 
نیروی بیشتر، باید این ســازمان ها متقبل شوند و دوم 
تمرین نشدن فعالیت جمعی است، به گونه ای که عالقه به 
حفظ نظم موجود در هر موسسه خیریه موجب می شود 
حتی داوطلبان جدید )کسانی که بدون چشم داشت مزد 
پیشنهاد کار می دهند( هم به راحتی برای ارایه خدمت 

تخصصی در این موسسات پذیرش نشوند. 
موسسه خیریه بهنام دهش پور با نظام اداری مدیریت 
شــده وظایف هر واحد را در مجموعه خود به روشــنی 
مشخص کرده است همچنین عملکرد هر واحد توسط 
سرپرســت مربوطه پیگیری می شود این تقسیم بندی 
موجب می شــود برای هر واحــد وظیفه ای جدا در نظر 
گرفته شود و هر واحد بتواند به طور مجزا به یکی از امور 
مورد نیاز مجموعه رســیدگی کند و همچنین بتواند از 

نیروی داوطلب نیز به طور مفیدی بهره ببرد. 

نوسازی سازمان چگونه در بهبود عملکرد مالیاتی 
تاثیر گذار است؟

روش های متعــددی برای اعمال نظــارت دولت بر 
فعالیت موسســات و ســازمان های مختلف انتفاعی و 
غیرانتفاعی برای مســوولیت پذیری و پاســخگویی این 
ســازمان ها وجود دارد. نهاد ها و موسسات خیریه نیز به 
عنوان یکی از این ارکان، الزم است با نوسازی و تجدید 
در ساختار، خود را با روش های نوین مدیریتی و نظارتی 
ســازگار کنند و در فرآیند ارایــه خدمات به افراد تحت 

پوشش خود موثر تر از قبل فعالیت کنند.

مـالیات
یاور دولت 

و سازمان های مردم نهاد
موسسه خیریه بهنام دهش پور به منظور 
توسعه و تقویت مشارکت اجتماعى 
سازمان ها در طول سال جلسات موضوعى 
 مختلفى را با محوریت
 مسئولیت اجتماعى شرکت ها
)Cooperate Social Responsibility(  

 برگزار کرده است. نیمه دوم سال 1394 
نیز 2 سمینار آموزشى با موضوع آشنایى 
با »قانون جدید مالیات ها« با همکارى 
»موسسه آریا ارقام« و »انجمن دانش 
آموختگان ارامنه« در تهران برگزار شد. 
سازمانهاى مردم نهاد و خیریه باتوجه 
به ظرفیت هاى انسانى و ماهیت 
انسان دوستانه و تخصصى خود همواره 
مى توانند از نیروهاى متخصص در 
 قالب داوطلب بهره مند شوند.

 آرن هوسپیانس مدیر عامل 
موسسه »آریا ارقام مدبر« یکى 
از افرادى است که به طور 
داوطلبانه به عنوان مشاور مالى 
در سالهاى گذشته در جایگاه 
یک داوطلب متخصص، موسسه 
خیریه بهنام دهش پور را 
یارى مى کند.

 در ادامه نظرات و 
توصیه هاى تخصصى وى در 
مورد فعالیت هاى اقتصادى 
و مالیاتى به موسسات 
خیریه  را مى خوانید: 

سیر و پیاز برای سالمتی مفید هستند و احتمال ابتال به بسیاری از بیماریها را کاهش می دهند. ت
الم

 س
ام

پی
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مدیریت به مفهوم علمی آن اقتضا می کند خیریه ها 
که در ســنت ما ریشــه دارند با داشتن چشم اندازی 
گسترده دنیای وسیع تری را برای خدمت رسانی خود 
فراهم کنند. در این مسیر نحوه تعامل با سازمان امور 
مالیاتی یکی از تمرین هایی است که می تواند ضمن 
نوســازی و بهبود روش ها و سیستم ها منجر به ارتقا 
و بهبود آمادگی موسســات مردم نهاد و خیریه برای 

حضور موثر در دوران جدید باشد. 

شرایط استفاده از معافیت مالیاتی چیست؟ 
موسســه خیریه بهنام دهش پور باتوجه به اینکه 
درسال94 بر طبق قانون ۵ ساله توسعه قانون گذار 
در بحث مبــارزه با پولشــویی در خیریه ها به طور 
جدی تری وارد عمل شــده است در راستای آموزش 
این موارد قانونی همایشــی را در خصوص اصالحیه 
قانون مالیات های مستقیم در تاریخ ۲9 بهمن برگزار 
کرد تا موارد اصالح شده در قانون را به مدیران مالی 

دیگر شرکت ها نیز در قالب موارد زیر ارایه دهد.
بسیاری از موسسان خیریه ها بر این تصورند که 
به دلیل غیرانتفاعی بودن عملیات خیریه، حاجتی به 
مراجعه و پاسخگویی به سازمان امور مالیاتی نیست. 
در حالی که یکی از مشکالتی که می تواند گریبان این 
موسسات را بگیرد تکالیف مالیاتی است که قانون بر 
دوش آن گذارده است. قانون گذار با اینکه کمک ها و 
هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه 
و عام المنفعه را معاف از پرداخت مالیات دانسته، اما 
استفاده از این معافیت را مشروط به رعایت مواردی 
کرده اســت. برابر مفاد قانون مالیات های مستقیم، 
کمک هــا و هدایــای دریافتی نقــدی و غیرنقدی 
موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند، 
مشروط براینکه بر اساس اساسنامه آن ها صرف امور 

مشخصی شود از پرداخت مالیات معاف است.
 این امور مشخص شامل موارد زیر است: تبلیغات 
اســالمی، تحقیقات فرهنگی، علمــی، دینی، فنی، 
اختراعات، اکتشــافات، تعلیم و تربیت و بهداشت و 
درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مســاجد و مصال ها و 
حوزه های علمیه و مدارس علوم اسالمی و مدارس و 
دانشگاه های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار 
باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیل 
دانش آموزان و دانشــجویان، کمک به مستضعفان 
و آســیب دیدگان حوادث ناشــی از ســیل و زلزله، 

آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه. 

نظارت امور مالیاتی بر خیریه ها به چه صورت 
است؟ 

با اجرای اصالحیه قانون مالیاتهای مســتقیم از 
ســال 139۵، این امکان برای سازمان امور مالیاتی 
فراهم شــده تا با تشکیل واحدهای بازرسی مالیاتی 
بتواند در چهارچوب قانون به مودیان مالیاتی مراجعه 
و از عملکرد آن ها بازرسی کند. شرط دیگر معافیت 
مالیاتی کمک های دریافتی خیریه ها نظارت سازمان 

امور مالیاتی بر درآمد و هزینه آن ها است.

این وظیفه در استان ها به اداره کل امور مالیاتی 
هر استان و در تهران به اداره کل مالیات بر شرکت ها 
محول شــده اســت. هر چند محول کردن وظیفه 
نظــارت بر خیریه هــا به واحد ســازمانی مالیات بر 
شــرکت ها جای تامل دارد و می تواند موجب تاثیر 
منفی نگاه حاکم بر این واحد مالیاتی در رســیدگی 
به اســناد مالی خیریه ها شــود. جا دارد با توجه به 
ساختار غیرانتفاعی خیریه ها واحد سازمانی مشخصی 
که توان رســیدگی به این حوزه را دارا است وظیفه 
نظارت را انجام دهد. در واقع این ماده فرصتی فراهم 
آورده است که سازمان امور مالیاتی کشور به صورت 
نظام مند و قانونی با بستن راه های فرار مالیاتی، ابزاری 

مناسب برای برقراری عدالت مالیاتی داشته باشد. 
نکته بســیار خوبی که در اصالحیه فوق به نفع 
موسســات خیریه اعمال شده، این است که با توجه 
بــه تبصره بند ط ماده 139، کلیه کمکهای نقدی و 
غیرنقدی که توســط اشخاص حقیقی و حقوقی به 
موسسات یاد شــده پرداخت و اهدا می شود )عالوه 
بر اینکه جز هزینه های قابل قبول اشــخاص است( 
چنانچه در هر سال مالی توسط موسسات خیریه به 
مصرف نرسد، بدون تعلق مالیات به سال بعد منتقل 

می شود. 

چرا شرط بهره مندی از معافیت مالیاتی حساب 
بانکی است؟ 

کلیه هزینه هــای دریافتــی و پرداختی در این 
موسســه از طریق حســاب بانکی مربــوط به آن 
انجام می شــود برخی از موسسات خیریه به اشتباه 
دریافت ها و پرداخت هــای خود را از طریق صندوق 
انجام می دهند و خواســته یا ناخواســته، بانک را از 
چرخه بخشی از دریافت ها و پرداخت های خود حذف 
می کنند. این خطا غیر از آنکه باعث می شود امکان 
اعمال کنترل های مالی داخلی بر عملکرد موسســه 
ضعیف شود، سبب می شود موسسات از معافیت یاد 

شده در این یادداشت هم محروم شوند. 
موسســات خیریه وظیفه دارنــد ظرف یک ماه 
از تاریخ ثبت اساســنامه، تصویــر آن را به اداره امور 
مالیاتــی محل ارایــه دهند و ظــرف همین مدت 
در یکی از بانک های محل، حســاب جــاری به نام 
موسســه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را 
به حساب های بانکی منتقل کنند و همه هزینه های 

موسسه را از طریق آن حساب ها انجام دهند. 
ممکن است برخی این ایراد را بگیرند که دریافت 
کمک ها و پرداخت وجوه خرد، از طریق حساب بانکی 
موسسه موجب باال رفتن بی دلیل عملیات موسسه 
شده و کمیت و کیفیت عملیات موسسه را تحت تاثیر 
منفــی قرار می دهد. این موضوع صحیح اســت، اما 
الزم اســت میان صندوق با حساب بانکی موسسه 
ارتباط تنگاتنگی فراهم باشــد، بــه طوری که همه 
دریافتی های صندوق به حساب بانکی موسسه منتقل 
شــود و پرداختی های صندوق نیــز از محل وجوه 
دریافتی صندوق از بانک صــورت گیرد تا صندوق 

نقش واسطه گری حســاب بانکی موسسه را آن هم 
با هدف آسان سازی دریافت ها و پرداخت های جزئی 

فراهم کرده باشد. 

با چه افرادی در خیریه ها معامله ممنوع است؟ 
در اساسنامه موسسات خیریه الزم است صریحا  
تاکید شود موسسان و وابستگان نزدیک آن ها شامل 
پدر، مادر، زن، شــوهر، فرزنــد و اوالد فرزند، اجداد، 
برادر، خواهر و فرزندان آن ها همین طور هیات امنا و 
مدیران آن ها حق انجام معامله با موسسه را ندارند. در 
اساسنامه موسسه باید درج شود موسسان یا صاحبان 
سرمایه حق هیچ گونه برداشت یا تخصیص از محل 
کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند 
و بعد از انحالل، دارایی موسسه به سازمان بهزیستی 
کشور یا یکی از موسسات دولتی یا موسسات خیریه 

و عام المنفعه واگذار می شود. 
رعایت نکردن هر یک از موارد یاد شده می تواند 
ســبب محرومیت از معافیت مالیاتی منظور در این 

متن باشد. 

چرا بهتر است خیریه ها اظهارنامه بدهند؟ 
برابر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از 

هرگونه معافیت مالیاتی است. 
یــادآوری این نکته اهمیــت دارد که کمک های 
دریافتی این موسســات معــاف از پرداخت مالیات 
اســت و در صورتی که این موسســات درآمدهایی 
داشته باشــند، این درآمد ها معاف از مالیات نیست. 
همچنین نهــاد خیریه مانند هر موسســه حقوقی 
دیگری در مورد وصول و ارسال مالیات های تکلیفی 
مسوول اســت. مالیات حقوق، ســه درصد مالیات 
حق الزحمــه و قراردادهای پیمانکاری، مالیات اجاره 
از جمله این موارد اســت که نهاد خیریه در صورت 
 رعایت نکردن ایــن موارد در برابر دولت مســوول

خواهد بود.  مجموع این موارد حکایت از آن می کند 
که کار خیریه از جنبه مالیاتی سهل است و سخت. 
ســهل اســت از آن جنبه که اعمــال معافیت های 
مالیاتــی برای این نهاد ها آن ها را در کمک رســانی 
بیشتر به جامعه هدفشــان کمک می کند و سخت 
است اگر این موسسات با فرض معافیت مالیاتی، در 
بستر بی انضباطی مالی بیفتند و به دلیل انحراف از 
موازین مالی و محاسباتی با مشکالت عدیده اي روبرو 

مي شوند. 
در حال حاضر برخی از موسسات خیریه دست به 
گریبان چنین مشکالتی هستند و با اینکه در مواردی 
با استناد به قانون مالیات های مستقیم و ادعای غیر 
عادالنه بودن مالیات متعلقه به آن ها، توانســته اند از 
ظرفیت هــای این قانون بهره گرفتــه و از پرداخت 
مالیات معاف شــوند. هر چند گردونه اداری چنین 
کاری آنچنان سخت و وقت گیر است که به خصوص 
برای موسســات خیریه مســتقر در شهرســتان ها 

پیگیری آن مشکل خواهد بود.

 موسسه خیریه
بهنام دهش پور از 

بدو تاسیس تا کنون 
همواره اظهار نامه 

مالیاتي خود را 
درموعد مقرر تهیه 
و به مراجع قانوني 
ارائه نموده است.
در راستاى انجام 
تکالیف قانونى و 
اصل شفافیت و 
پاسخگویي این 

اطالعات در وب سایت 
موسسه درج مي شود
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غول ۸۸4۸ متری معروف به کوه اورســت با شــرایط مرگبار 
نظیر بادهای با ســرعت 1۰۰ کیلومتر در ســاعت، کمبود شدید 
 اکســیژن، کوالک هــا و بهمن هــای مرگبــار مبــارزان خود را

آزار می دهد. 
کوه نوردان اورســت با خطرات باور نکردنی مواجه  هستند، اما 
در مورد ســین ســوارنر )Sean Swarner( موانعی که قبل از 
صعــودش بر آن ها غلبه کرده داســتانش را جالب تر و هیجانی تر 
می کند. ســین صرفا نجات یافته از ســرطان نیست؛ او حقیقتا 
یک شگفتی پزشکی اســت. او تا به حال تنها شخصی در جهان 
 اســت که هم به بیماری هوچکین )ســرطان غدد لنفاوی( و هم

Askin, s Sarcoma مبتال بوده است.
پزشــکان در سن ســیزده ســالگی در مرحله چهارم و نهایی 
بیمــاری هوچکین را در او تشــخیص دادند، کــه در این زمان 
تخمین می زدند بیش از ســه ماه زنده نخواهــد ماند. بعد از آن 
توموری مرگبار به اندازه توپ گلف ریه راســت او را مورد حمله 

قرار داد.
 پس از برداشــتن تومور Askin,s، انتظار می رفت که سین 
کمتــر از دو هفته زنــده بماند. یک دهه بعد و تنها با اســتفاده 

از بخشــی از ریه هایش، ســین به خاطر اینکه اولین بهبودیافته 
بیماري ســرطان بود که به قله اورســت صعود کرد و به شهرت 
رسید. سین با نشان دادن به بیماران مبتال به  سرطان که چگونه 
بر دشــوار ترین موانع زندگی فائق آمده اســت، با میل به زندگی 

الهام بخش دیگران است.
 آنهایــی که زنــده مانده اند ثابت می کنند بیمــاران مبتال به 
ســرطان می توانند و حقیقتاً بهبودی می یابند، داستان او آنهایی 
را که دچار سرطان شده اند تشــویق خواهد کرد رویاهای بزرگ 
داشــته باشند و هرگز نا امید نشــوند. با وجود فراز و نشیب های 
زندگی، ســین بر این باور اســت که این رویا ها همیشــه دست 
یافتنی هستند و داستان سین تنها در مورد بیماری، اندوه و درد 
نیســت؛ در مورد چیزی بزرگ تر است. داستان او در مورد امید، 
در مورد کمک به دیگران و هرگز دست برنداشتن است. در مورد 
نبردهای فردی با عوامل طبیعی و به معنی واقعی کلمه، ایستادن 

بر فراز بلند ترین نقطه جهان است. 

 Rusty Fischer و Sean Swarner :نویسندگان کتاب
مترجم: فریدون شیرمحمدلی

تداوم کوه نوردی: معرفی کتاب
غلبه بر رسطان و ایستادن بر بلند ترین نقطه جهان

 تجربه نشــان داده است که موسســات مطلع و کاردان غالبا 
دوســت دارند تــا تجربیات و تخصص خود را بــه دیگران انتقال 
دهند به اشــتراک گذاشــتن دانش و تجربیات تخصصی با سایر 
سازمان های همکار همواره از فعالیت هایی است که هر خیریه ای 
بایــد به تاثیر مثبت آن و باور داشــته باشــد زیــرا ظرفیت های 
بســیاری را می توان از طریق هم افزایی و بهره مندی از تجربیات 
 حاصــل کرد و از آنها برای ارایه ســطح کیفی باالتری از خدمات

بهره برد.
به منظور برخورداری از تجربیات سایر سازمان های بیمار محور، 
مؤسســه خیریه  بهنام دهش پور با اعــزام دو نماینده درکنفرانس 
ســاالنه تبادل تجربیات ســازمان های بیمارمحور ســال ۲۰1۵ 
)EEMEA-EEPO Patient Organization Connect( با 

حمایت مالی شرکت دارویی ROCHE اقدام نمود.
 ایــن کنفرانــس طــی ســه روز )3۰ نوامبر و اول دســامبر

 9 الی11 دی ماه( در شــهر استانبول ترکیه برگزار شد. عالوه بر 
نمایندگان مؤسسه خیریه بهنام دهش پور، نماینده موسسه محک 

نیز از ایران در این سمینار حضور داشت.
شرکت کنندگان در این برنامه از کشور ایران، آلبانی، ارمنستان، 
کوزوو، مقدونیه، لبنان، الجزایر، ترکیه، آفریقای جنوبی، نیجریه، 
عربستان، امارات متحده عربی، کویت، صربستان، روسیه اوکراین، 
ســاحل عاج و کنیا حضور داشــتند. در ایــن کنفرانس عالوه بر 
محک، دو سازمان از ترکیه، یک سازمان از عربستان، یک سازمان 
از مقدونیه، یک ســازمان از روسیه و یک سازمان از صربستان به 

ارائه تجربیات بین المللی خود پرداختند.
 برنامــه بعدی ایــن کنفرانس جهانی درمارس ســال ۲۰1۶ 

میالدی در کپنهاگ دانمارک برگزار خواهد شد.

 در کنفرانس ســاالنه
سازمانهای بیامر محور سال 2۰۱۵

تبادل تجربیات

به جای تماشای تمرینات ورزشی از تلویزیون، خود نیز ورزش کنیم. ت
الم

 س
ام

پی
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معنویت درمانـــی در ســرطان
 شــاید به نظرتان تعجب آور باشــد اگر به شما 
بگوینــد خوش اخالق باشــید تا مبتال به ســرطان 
نشــوید. این حرف یکی از همان جمله هایی اســت 
که شــوخی به نظر می رســد اما ثابت شــده واقعی 
اســت. رفتارهایی که به طور مســتقیم بر روی خلق 
و خــوی افراد تاثیر می گذارند  بــر اثر مرور زمان به 
عادت برای زندگی تبدیل می شــود و عادت به انجام 
یک رفتار خاص، ســلول های بدن فرد را نیز در بلند 
مدت تحت تاثیر قرار می دهــد. به طور مثال؛ همه ما 
می دانیم که نسل جدید خیلی از مفهوم هایی را که 
نسل قبل در دوران نوجوانی به درک آنها می رسیده 
امــروزه در دوران کودکی خــود می فهمد یا به زبان 
خودمانی نســل جدید باهوش تر از نســل قبل عمل 
می کند همین مورد نیز در ابتال به بیماری هایی مانند 
ســرطان نقش دارد البته باید بدانیم همان طور که 
رفتار های منفی باعث تغییرات منفی در آینده خود 
و یا فرزندان ما می شود عکس آن نیز اتفاق می افتد.

معنویت درمانی، به معنای در نظر گرفتن باورهای 
معنــوی بیمار مبتــال در فرآیند درمانگری اســت. 
پیچیدگی جامعه مدرن امروزی و مشکالت روزافزون 
زندگی ماشینی و تغییر شیوه ها و الگوهای زندگی در 
عصر فرامدرن، موجب شده است که نیازهای معنوی 
انسان در برابر خواسته ها و نیازهای مادی او قد علم 
کند و اهمیت بیشــتری بیابد. علی رغم پیشــرفت 
تکنولــوژی در جامعه واقعیت ها نشــان می دهد که 
مردم دنیا حتی در کشــورهای پیشــرفته، بیش از 
گذشته به مذهب و ارزش های معنوی گرایش دارند. 
متخصصان نیز به طور جدی دریافته اند که شیوه های 
موجــود درمانی برای بهبود اختالالت عاطفی، روانی 

و حتی جســمانی افراد کافی نیســت؛ از این رو در 
ســال های اخیر مطالعات معنوی در روان شناســی 
رو به افزایش اســت و زمان آن رسیده تا درمان های 
معنوی با نظریه ها و روش های علمی و حتی دارو های 

شیمیایی ترکیب شوند.
 امروزه بســیاری از پزشکان امید، ایمان و معنویت 
را بعنوان منبعی مهم در ســالمت جســمی و بهبود 
افراد می شناســند. همچنین مطالعات نشان می دهد 
که مداخله های معنوی بــه علت کمک به ایجاد یک 
ســبک زندگی بهتر، افزایش مهارت هــای مقابله ای و 
حمایت های عاطفی و ایجــاد معنا و هدف در زندگی 
در درمان و پیشــگیری بسیاری از بیماری های روحی 
و روانی نیز موثر است. وابستگی های مذهبی و معنوی 
برای کمک به کنار آمدن افراد با مشکالت و رویدادهای 
استرس زا کمک کننده است. اصوال بدن، ذهن و اعمال 
ما تحت تاثیر افکار و احساســات ما قرار دارند و هر چه 
این افکار با معنویت بیشتری همراه باشند، تاثیر آنها در 

رسیدن به سالمت روان بیشتر است.
دکتر محمــد اســماعیل اکبری رییــس مرکز 
تحقیقات ســرطان دانشــگاه علوم پزشــکی شهید 
بهشــتی می گوید: سرطان ترســناک نیست و مانند 
هر بیمــاری دیگری نیــاز به پیشــگیری و درمان 
مناسب دارد اما امروزه توجه بیشتر پزشکان، بر روی 
تجویز دارو و شــیمی درمانی بوده است، همین امر 
باعث شــده از جنبه های دیگر درمان غافل بمانند، 
ســرطان ســومین علت مــرگ و میــر در ایران و 
کشــورهای درحال توسعه و دومین دلیل مرگ و میر 
در کشــورهای پیشرفته است. طبق آمارهای موجود 
شیوع سرطان در ایران 14۰ نفر از هر 1۰۰ هزار نفر 

است و در کشورهای پیشرفته بین ۵۰۰ تا ۷۰۰  نفر 
درهر 1۰۰ هزار نفر قرار دارد.

وی با بیان اینکه ســرعت رشد شیوع سرطان در 
ایران به علت افزایش ســن و کاهش امید به زندگی 
و آلودگــی هوا در حــال افزایش اســت؛ می گوید: 
با وجود تمام موارد ذکر شــده که به رشــد سرطان 
در کشــور ایران دامن زده اند باز هم می توان تا حد 
زیادی به بیان ژن در کاهش رشــد بیماری سرطان 
امیدوار بود، عوامل مخرب سرطان زا مکانیسم ژن را 
تغییر می دهنــد و تغییر در بیان ژن ایجاد می کنند. 
بیان ژن فرایندی اســت که در آن از اطالعات درون  
ژن اســتفاده می شود تا یک محصول کاربردی از آن 
بدســت آید. و نحوه زندگی افراد مســتقیما بر روی 

ساخته شدن بیان ژن تاثیر گذار است.
رئیس مرکز تحقیقات ســرطان می افزاید: سرطان 
بیماری ارثی و ژنتیکی نیســت و تنهــا ۵ تا ۶ درصد 
مبتالیان بر اثر این عامل بیمار می شــوند، اما عوامل 
مخرب تغییرات ژنتیکی در فرد ایجاد می کند. به طور 
مثال عدم تحرکات ورزشــی،  چاقــی،  مصرف نمک و 
هوای آلوده از جمله عوامل خطر ساز سرطان هستند، 
وی تصریــح کرد: این عوامل با مکانیســم اپی ژنتیک 

ماندگار می شود و در نسل های بعدی بروز می کند.
دکتر اکبری ادامه می دهد: اگر 3۰۰ روز در سال 
در تهران هوا آلوده باشــد مشکالت آن به نسل های 

آتی منتقل می شود.
روشــهای آســان تری برای بهبود بیمار سرطانی 
وجــود دارد که معنویت درمانی بر اســاس مقاالت 
بین المللی بیشــترین تاثیر را دارد. معنویت موجب 
رشــد مهارت های مقابلــه ای و حمایــت اجتماعی 
می شــود. خوش بینی و امیــد را افزایش می دهد، 
منجر به احساس آرامش شده و احساس افسردگی و 
اضطراب را کاهش می دهد. معنویت بطور مثبتی بر 
ایمنی، سیستم قلبی ـ عروقی، هورمون ها و سیستم 

عصبی تاثیر دارد.
وی با بیــان اینکه بیماران مبتال به ســرطان را 
تحت معنویت درمانی قرار می دهند که بیان ژن آنها 
تغییر پیدا کند می گوید: معنویت و همه عواملی که 
احساس شــعف، مهربانی ، ایثار ، گذشت و توکل در 
انسان را افزایش می دهند، در بهبودی بیمار مبتال به 

سرطان تاثیر می گذارند. 
رئیس مرکز تحقیقات سرطان ضمن یادآوری این 
نکته که بر اســاس تحقیقات بین سالهای ۲۰۰۰ تا 
۲۰1۲ رابطه دین و ســالمت ۸ برابر 3۰ ســال قبل 
افزایــش پیدا کرده اســت ادامه می دهــد: تغییرات 
ناشی از معنویت درمانی در بیماران مبتال به سرطان 
تعجــب متخصصــان ژنتیک را در پی داشــته؛ هیچ 
روشــی به سرعت معنویت درمانی در بهبود سرطان 
موثر نیست و معنویت تنها مولفه ای  است که ماندگار 

می ماند و در فرد اثر می گذارد.
بنابر این اگر می خواهید به بیماری سرطان مبتال 
نشــوید می توانید از همین حاال شروع کنید مهربان 
باشیم و به دیگران احترام بگذاریم و همواره از زندگی 

لذت ببریم آرزوی ما سالمتی شماست.

مطالعات نشان 
مى دهد که 
مداخله هاى 

معنوى به علت 
کمک به ایجاد 

یک سبک زندگى 
معنوى، افزایش 

مهارت هاى 
مقابله اى و 
حمایت هاى 

عاطفى و ایجاد 
 معنا و هدف

در زندگى 
در درمان و 

پیشگیرى 
بسیارى از 

بیمارى هاى روانى 
موثر است

مصرف گوجه فرنگي و دانه سویا در روند درمان بیماري پروستات موثر است. ت
الم
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حتما شــما هم عاشــق کمک کردن به دیگران هســتید اما شاید زمان کافى 
را در اختیار نداشــته باشید. واحد فناوري اطالعات موسسه با همکاري 

شرکت اپیلوکس اقدام به طراحي و تولید اپلیکیشن بهنام نموده 
است  تا شــما بتوانید بدون نیاز به صرف زمان زیاد  و طي 

مسافت به فعالیت هاى خیریه بپردازید.

نیکــوکاران،  منظــور ســهولت دسترســى  بــه 
داوطلبان و عموم افراد عالقمند به کسب اخبار 
 و همراهــى در فعالیــت هــاى موسســه خیریه
بهنــام دهش پــور در حمایت از بیماران مبتال به ســرطان و 
باتوجــه به توســعه فناورى اطالعات و افزایش اســتفاده از 
اپلیکیشــن هاى موبایل، این برنامه توسط شرکت اپیلوکس 
به طــور اختصاصى براى موسســه طراحــي و تولید و اکنون 

دراختیار شما قرار دارد.

تنها کافى اســت پــس از دریافــت برنامه از 
اپ استوریا کافه بازار یک بار درگوشى یا تبلت 
خود فــرم عضویت را تکمیــل کنید. اطالعات 
پایه شــامل: نام، نام خانوادگى، نشانى، تاریخ تولد، شماره 
تلفن، کد ملى شــما در ســامانه مدیریت اطالعات موسسه 
خیریه بهنام دهش پور جهت ارســال اطالعات و مستندات 
ذخیــره و از طریــق شــبکه تلفــن همــراه براى شــما کد 

فعال سازى ارسال مى شود.

کلیه فرآیندها و اقدامات پیش بینى شده در 
این برنامه به صورت ساده و در کمترین زمان 
ممکن دراختیار شما قرار دارد. براى عضویت 
در این حالت تنها کافى اســت براساس نوع سیستم عامل 
گوشــى و یا تبلت خود برنامه را دریافت کنید. با استفاده 
از شــماره تلفن همراه خود مى توانید عضو خانواده بزرگ 

حامیان و یاوران موسسه خیریه بهنام دهش پور شوید.

اخبــار و رویدادهاي موسســه به صورت پیام 
روزانه براى شــما ارسال مى شــود. همچنین 
پیام هــاى آموزشــى و توصیه هاى دوســتدار 
ســالمت براى شــما نیکــوکاران عزیز در این اپلیکیشــن 

ارسال مى شود.

شــما مى توانیــد بــدون مراجعــه بــه بانک با 
استفاده از درگاه پرداخت آنالین طراحى شده 
در این اپلیکیشن نسبت به اهداى کمک هاى 
نقــدى خود اعــم از تامین آرزوهــاى کــودکان، حمایت از 
پروژه ها و فعالیت هاى حمایتي و توســعه زیرســاخت هاى 
درمانى و حمایتى، یا ســفارش تابلوهاى یادبود )تســلیت( 
و یا ســفارش دریافت و عودت قلک موسسه خیریه بهنام 

دهش پور را یارى کنید.

چرا اپلیکیشن اختصاصی

عضویت آسان

استفاده آسان

اطالع رساني

حمایت از فعالیت ها

اپلیکیشن بهنام

امیر حسین خواجوی

 با استفاده از اپلیکیشن بهنام، شما یاوران و نیکوکاران مى توانید به صورت
 لحظه اى با دسترسى به آخرین اخبار و اطالعات درخصوص عملکرد و فعالیتهاى 

موسسه در حمایت از بیماران مبتال به سرطان ما را یارى نمائید.
همچنین مى توانید با استفاده از ظرفیتهاى پیش بینى شده در اپلیکیشن حمایت هاى 

مادى و معنوى خود را براساس اطالعات منتشر شده در برنامه به صورت آنالین 
دراختیار موسسه خیریه بهنام دهش پور قرار دهید.

با يك انتخاب آگاه شويم، همراه شويم
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آشنایی با واحد قلک   

انـــواع قلک

آماده سازی

قلک  سفالى )ویژه: منازل و دفاتر کار(
 قلک دانش آموزى
 قلک پلکسى کوچک

)ویــژه: دفاتــر و ادارات، فروشــگاه و مجتمع هــاى 
مسکونى با میزان مراجعه محدود(

  قلک پلکسى بزرگ
)ویژه: دفاتر و ادارات، فروشگاه و مجتمع هاى 

مسکونى با میزان مراجعه باال(

قلک هــاى ســفالى و پلکســى پــس از 
تولید تحویل انبار موسســه شده و سپس 

قلک هاى ســفالى براى نقاشى توسط داوطلبان 
در ســاختمان نقاهتــگاه توســط داوطلبان تزئین 
مى شــوند. در ادامــه تمامــى قلــک هــا پس از 
شــماره گــذارى و ثبــت اطالعات بــراى توزیع 

براســاس درخواســت و تماس نیکوکاران 
به واحــد ترابرى تحویل و یا در دفاتر 

موسسه براى تحویل نگهدارى  
مى شوند.

شــما می توانید از طریــق تماس با واحد 
و   121 داخلــی   22208797( قلــک 
122( و یــا مراجعه حضــوری به دفاتر 

موسسه در ساعات اداری )15-8( 
قلک بهنام را دریافت کنید.

سفارش و تحویل

و اما اگــــــــــر قلگ شکســت...
نگران نباشــید مى توانید کمک هاى داخل آنرا به شماره حساب سیبا بانک ملى 
و شــماره کارت 2470-9951-9911-۶037  واریز کنید. رسید را به همراه نام 

و نام خانوادگى، بارکد و شماره اختصاصى به شمارۀ 89775002 دورنگار کنید.

1

2

پخت و پز طوالنی مدت با ظرف های نچسب احتمال ابتال به سرطان را افزایش می دهد. ت
الم

 س
ام

پی
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آشنایی با واحد قلک   

شــما  تحویلــی  قلک هــای 
نیکــوکاران، در زمان بازگشــت به 

واحــد قلــک بــا مشــارکت داوطلبان و 
تحت نظر کارکنان موسسه به طور جداگانه 
شــمارش می شــود. مبلغ نهایی هــر قلک به 
تفکیــک ارزش ریالــی و یــا تفکیک ســایر 
ارزها و اقالم داخل آن به حساب شماره 

اختصاصی قلک ثبت و رســید آن به 
صورت پیامک ارسال می شود.

شــما می توانید از طریــق تماس با واحد 
و   121 داخلــی   22208797( قلــک 
122( و یــا مراجعه حضــوری به دفاتر 

موسسه در ساعات اداری )15-8( 
قلک بهنام را دریافت کنید.

شـــمارشسفارش و تحویل

بازگــــشت

محل هــزینه کمک ها

تأمیــن و اهدای دارو
توزیع روزانــۀ تغذیه رایگان

خدمــات حمایتی و مددکاری
تجهیز بیمارســتان های دانشگاهی

کمــک هزینه تحصیلی افراد تحت پوشــش
خـــــدمات درمان به صــــــورت بستـــــــری یا سرپایی

1
2
3
4
5
6

نکـــــــــته
هر قلک داراى یک بارکد و شماره اختصاصى است 
که الزم است براى شناسایى و اقدامات مربوطه از زمان 

تحویل تا بازگشت قلک به آن متصل باشد. 

نکـــــــــته
ارزش ریالــى نهایى جمع آورى شــده از هر 
قلــک براســاس بارکــد و شــماره اختصاصى از 
طریق شــماره تماس ثبت شــده بــه دارنده آن 

اطالع رسانى مى شود.

نکـــــــــته
بهتر اســت براى پیشــگیرى از پوســیدگى و کپک 
نزدن وجوه اهدایى در قلک هاى ســفالى، آنها را در جاى 

نمناک و در معرض آب قرار ندهید.
ـته

کــــــــ
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3

4

5

قلک هاى پرشده به دو روش به موسسه باز 
مى گردند:

 1. تحویل توسط دارندگان قلک به صورت 
حضورى در دفاتر و یا مراسم هاى موسسه

2.  تحویل به نمایندگان واحد قلک از طریق 
تماس تلفنى و یا مراجعه واحد ترابرى
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موسســه خیریه بهنام دهش پور
مجموعه فرهنگی  ورزشی فرمانیه 

نوشیدنی ها و غذاهای خیلی داغ منجر به سرطان مری می شود. ت
الم

 س
ام

پی

بانیان مؤسسات خیریه حوزه ســالمت عموماً دردمندی 
بیماران را در تجربیات خود یا اطرافیانشان احساس کرده  اند. 
مؤسســه خیریه دهش پور هم از این قاعده مستثنی نیست. 
این مؤسسه پرافتخار مزین به نام جوان نیکوکار فقیدی است 
که در نتیجه ابتال به ســرطان کبد، با کمبودها و مشــکالت 
نیازمندان برای جبران هزینه های درمان سرطان آشنا شد و 
در دوران واپســین بیماری، عواید فعالیتهای مبتکرانه  اش را 

صرف کمک به بیماران مبتال به سرطان نمود.
نهالی که مرحوم بهنام دهش  پور کاشت، به همت خانواده 
محترم ایشــان و با حمایت خیرین بزرگــوار امروز در قامت 
مؤسسه  ای خوشــنام و توانمند در حمایت از بیماران مبتال 
به سرطان در بیمارستان های شهدای تجریش و امام حسین 
)ع( بارور شده و افراد پرشماری از خدمات این مؤسسه بهره 

مند شده اند.
ســاالنه شمار زیادی از بیماران مبتال به سرطان از سراسر 
کشور به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مراجعه می کنند 
که بخش عمده ای از ایشــان از اقشار نیازمند جامعه هستند. 
این دانشــگاه در راســتای تامین نیازهای بیماران سرطانی 
بخــش عمده ای از اعتبارات خویش را صرف توســعه فضای 
فیزیکی و تامین تجهیزات ویژه پرتودرمانی در بیمارســتان 
شهدای تجریش نموده و به منظور تامین زیرساختهای الزم 
برای درمان جامع و اثربخش، راه اندازی مرکز جامع سرطان 
را در دستور کار دارد. هر چند حمایتهای دولت در قالب طرح 
تحول ســالمت به صورت عمده از فشار هزینه  های بیماران 
صعب  العالج کاسته است، مقابله با بیماری های صعب  العالج 
همچون سرطان به ویژه تا زمانی که اقدامات برای ساماندهی 

به بیمه های سالمت به بار بنشــیند، از حمایت و مشارکت 
مردمی بی نیاز نخواهد بود.

دانشگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی در راستای وظایف 
خویش در زمینه تولید ســالمت، از هر فرصتی برای توسعه 
زیرســاختها و منابع برای ارتقای ســالمت جامعه به صورت 
مطلوب اســتفاده خواهد کرد. بر همین اســاس بسترسازی 
برای اثربخشــی بیشــتر فعالیتهای خیرین در مسیر تامین 
سالمت نیازمندان و ایجاد سازوکارهای اطمینان   بخش برای 
تضمین بهره  برداری مطلوب از کمک های خیرین ارجمند از 

سیاست های راهبردی این دانشگاه به شمار می آید. 
امیــد که در آینــده ای نه چندان دور، در ســایه همدلی 
روزافزون دولت و مردم، نظام ســالمت به گونه  ای ســامان 
یابد که بیماران جز رنج بیماری دغدغه  ای نداشــته باشــند 
و آحــاد جامعه در مواقع نیاز از بهترین خدمات درمانی بهره  

مند شوند.
ایــن جانب به نمایندگی از خانواده بزرگ دانشــگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشــتی ضمن قدردانی از دست اندرکاران 
و میهمانــان این محفل باشــکوه و ارج نهادن به انگیزه  های 
مقدس ایشان، برای جوان نیکوکار فقید، مرحوم بهنام دهش 
پــور، طلب رحمــت و غفران الهی و برای خانواده ایشــان و 
همه دســت اندرکاران مؤسســه خیریه بهنام دهش پور که 
همتشان را صرف جلب مشــارکتهای مردمی برای کمک به 
درمان بیماران ســرطانی نموده اند، آرزوی سالمتی و توفیق 

روزافزون می نمایم.

والسالم علیکم و رحمه ا... و برکاته

کمک به همنوعان و دستگیرى از 
نیازمندان بر اساس آموزه  هاى متعالى 

اسالم در ژرفاى فرهنگ و باور مردم 
نیکوکار ایران ریشه دارد. نیکوکارى 
ایرانیان در گذر زمان از تالش فردى 
به نهضت اجتماعى بدل شده است. 
انگیزه هاى واالى نیکوکاران توام با 
تدبیر و زمان شناسى و دوراندیشى 

ایشان، برکات کم نظیرى به مشارکتهاى 
مردمى داده است. گذار از کمکهاى 

فردى در زمینه تامین نیازهاى 
اولیه همچون خوراک و پوشاک به 

حمایت هاى سازمان یافته در زمینه 
توسعه زیرساختهاى علم  آموزى و تامین 

سالمت همچون احداث مدرسه و 
بیمارستان و تامین تجهیزات تخصصى، 
از مصادیق بالندگى مشارکتهاى مردمى 

در ایران اسالمى است. مؤسسات 
خیریه در سازماندهى و توسعه 

مشارکتهاى مردمى به ویژه از منظر 
فرهنگ سازى براى دعوت آحاد مردم 
به امور خیریه، انسجام و هم  افزایى 
میان خیرین، تسهیل در ارتباط میان 
خیرین و نهادهاى خدماتى مسؤول و 

هدایت کمکهاى مردمى به سوى نیازها 
 و اولویتها نقشى بى  بدیل 

ایفا نموده  اند.

 دانشــگاه
همــراه و درکنار موسسه خیریه

پيام دكتر علي اصغر پيوندي رياست 
محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

بهداشتي درماني  شهيد بهشتي به 
مراسم شبي با بهنام:
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ببینــد و  بخوانیــد  بخــش  ایــن  در 

موسســه خیریه بهنام دهش پور
مجموعه فرهنگی  ورزشی فرمانیه 

 اهدایی  به نفع 
بیامران  مبتال  به رسطان

 فقط برای
شبی با بهـــــنام لبخند تو آمده ام

گزارش  دستان من و تـو 
سقفی خواهد ساخت

شبـــــی با بهنام
ده

رون
پ

پرونده این شماره را تقدیم 
مى کنیم به همه داوطلبان، 

کارکنان و حامیان حقیقي و حقوقي 
موسسه. باعث افتخار است که 
اعالم کنیم  خیریه همراهان و 
یاوران بسیارى دارد که قلب 

تپنده این موسسه را مى سازند 
مثل پدر و مادر بهنام دهش پور 

عزیز که همیشه به عنوان بزرگ تر 
خانواده همه به آنها احترام 

مى گذارند، مثل همه ى بیمارانى 
که در ابتداى راه بیشترشان دل 

شکسته پا به خیریه مى گذراند 
اما مدت کوتاهى بعد لبخندشان 
که حاکى از امید به آینده است 
خستگى را از تن همه همکاران 

مى زداید. مثل حامیان و همه 
داوطلب هایى که وجودشان 

پایه هاى بنا شده  این خیریه را از 
بیست سال قبل تا امروز استوار 

نگه داشته است. باز هم در شبي 
دیگر در باشگاه فرمانیه گردهم 
آمدیم تا یکدیگر را خوب ببینیم 

و از بودن در کنار هم لذت 
ببریم، خاطرات سال گذشته را 
مرور و از افتخارات کسب شده 

یاد کنیم.
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صبح یکي از روزهاي زمســتان 94 بود. به 
دلیل بیماری یکی از دوســتان راهی یکی از 
بیمارستان های بزرگ تهران شدیم که بیشتر 
افراد دارای بیماری های خاص به آنجا مراجعه 
می کردند بعد از مدتی نشستن در سالن انتظار 
بیمارســتان نا خودآگاه توجهــم به صحبت 
اطرافیان جمع شد و از حرف هایشان فهمیدم 
خیلی از افراد از صبح اول وقت در صف نوبت 
هســتند تا برای بعد ازظهر نوبت درمانشان از 
راه برسد و جالب اینجا بود که خیلی از همین 
افراد از شهرســتان به آن بیمارستان مراجعه 
کرده بودند و هفته ها بود که کارو زندگیشــان 
به این منوال طی می شــد کمی که گذشت از 
روی کنجکاوی وارد گپ و گفت با چند نفر از 
آن بیماران شدم ابتد                  ا با آقایي تقریبا 34ساله 
روبه رو شــد                  م که با بیماری ســرطان د                  ست و 
پنجه نرم مي کرد                   و به گفته خود                  ش، حد اقل 
بایــد یکی دو ماه هر روز بــرای رادیوتراپی به 
بیمارســتان مراجعه کند اگر چه او برای این 
کار به بیمارستانی در شهرستان محل اقامت 
خود می رفت اما بــراي د                  ریافت د                  اروهاي خود                   
هر ماه یکبار به د                  اروخانه تهران مراجعه مي کرد                  . 
او مي گفت                  : »د                  اروهایي که براي بیماري خود                   
مي خــرم ، د                  ر د                  اروخانه شــهري کــه زند                  گي 
مي کنم وجود                   د                  ارد                   اما اختالف قیمت ها بسیار 
چشــمگیر اســت، یا بهتر است بگویم قیمت 
د                  اروها د                  ر محل زند                  گي ام کمرشکن است و اگر 
د                  اروهاي خود                   را از شهري که زند                  گي مي کنم 
تهیه کنم، ممکن است د                  یگر توانایي تهیه یک 

نسخه از د                  اروهاي خود                   را ند                  اشته باشم.«
وقتی از او در مورد کارو زندگی اش پرسیدم 
می گفت؛ »د                  ر مقطع ابتد                  ایی تد                  ریس مي کنم، 
اما بــه د                  لیل اینکه خریــد                   د                  ارو براي بیماري 
سرطان گران است، به صورت خصوصي زبان 
انگلیســي تد                  ریس مي کنم تا کمک هزینه اي 
براي زند                  گي ام باشد                  .« بیرون از د                  اروخانه، نیز با 
خانمی مواجه شدم که از استان هاي نزد                  یک به 
تهران آمد                  ه و منتظر د                  ریافت د                  ارو براي پسر 9 
ساله اش بود که او نیز مبتال به بیماری سرطان 

است.
 او به خاطر هزینه گران این بیماري گالیه 
مي کند                   و مي گویــد                  : تامین هزینــه د                  رماني 
این بیمار برایش بســیار گران است و عد                  الت 
د                  ر د                  رمان این اســت که همه بتوانند                   به طور 

مساوي از خد                  مات د                  رماني کشور استفاد                  ه کنند                  . 
شرکت هاي د                  اروسازي و تجهیزات پزشکي به 
هیچ عنوان براي کاهش قیمت د                  اروها کمکي 
نمي کنند                   و فقط به عنوان فروشند                  ه هستند                  . « 
او از یکي از استان هاي نزد                  یک تهران براي 
تهیه د                  ارو آمد                  ه بود و حد                  ود                   3ساعت د                  ر مسیر 

بود                   می گفت؛ حد                  ود                   ۵ ســاعت است که براي 
د                  ریافت د                  ارو د                  ر صف انتظار نشسته ام و د                  وباره 
باید                   3 ســاعت د                  یگر د                  ر مسیر باشم.«د                  ر حال 
صحبت کرد                  ن بود                  م که چشمم به چشم آقایي 
افتاد                   با لبخند                   به سوي من آمد                   و گویي مشتاق 
بود         تــا از د                  رد                   و د                  ل هایش بگویــد                  . او کارمند                   

آموزش و پرورش اســت از استان هاي جنوب 
کشــور براي خرید                   د                  اروي همسرش به تهران 
سفر کرد                  ه و این چند                  ین ساعته سفر به تهران 
را به جان خرید                  ه است. او مي گوید                  : ساعت 11 
شب با اتوبوس به تهران رسید                  ه است اما به د                  لیل 
اینکه د                  ر شهر تهران فامیلي ند                  ارند                  ، مجبور شد                  ه 
براي اینکه شب را به صبح برساند                  ، د                  ر یکي از 
پارک هاي اطراف د                  اروخانه پرسه بزند                  . می گفت 
حتي زماني شد                  ه که برای د                  ریافت د                  ارو و درمان 
به تهران آمد                  ه ام و کارمنــد                  ان مرا به روزهاي 
آیند                  ه ارجاع د                  اد                  ه اند                  . د                  ر این شرایط براي اقامت 
باید                   به هتل یا مسافرخانه مراجعه مي کرد                  م که 
این هزینه هــاي جانبي غیر از هزینه د                  رمان و 

د                  اروی همسرم برایم سنگین است.«

مشکالتي که هر روز بیشتر مي شود                  
وقتي جســت وجوي کوچکي د                  رباره تعد                  اد                   
این بیماران خاص د                  ر اینترنت انجام بد                  هیم، به 
آمار روشــني از تعد                  اد                   بیماران د                  ست نخواهیم 
یافت. د                  ر چند                   ســاعتي که د                  ر این بیمارستان 
و د                  اروخانه حضور د                  اشــتم، لحظه به لحظه تع

د                  اد                   مراجعــه کنند                  گان د                  ر حــال افزایش بود                  . 
د                  فعات رفت و آمد                   به این بیمارستان ها و مرکز 
پخش د                  ارو گواه این است که بیماریهاي خاص 
د                  ر کشور د                  ر حال افزایش است.همان طور که 
از زبــان بیماران خاص شــنید                  ه ایم، عالوه بر 
اینکه بیماران براي خرید                   د                  ارو یا حتي د                  رمان، 

امیر حسین خواجوی

قبــل از ایــن کــه بخواهــم از 
داســتان راه اندازى ساختمان 
نقاهتــگاه برایتــان بگویم بهتر 
دیــدم تنهــا از یــک روز تجربه 
شخصى ام در یکى از بیمارستانها 
و داروخانه هــاى مرکزى شــهر 
تهران برایتان بگویم تا بدانید 
نقاهتگاه تنها یک ساختمان براى 
زندگى موقتى و یا سقفى براى 
گــذران شــب بیماران مراجعه 
کننده به این مرکز نیست بلکه 
خانه اى اســت که از عشــق بنا 
شده تا بیماران مبتال به سرطان 
بدانند تنها دغدغه زندگیشان 
باید شکســت بیمارى باشد نه 
درد ساعت ها مسیر شهرستان 
بــه تهــران را طى کــردن تنهــا 
براى تهیه یــک دارو و یک روز 
درمان و یا ادامه این روند براى 

هفته ها و یا ماه ها .....

سقفـــی 
دســتان

 من و تـو 
خـــواهد  ساخـــت

پیام جمعي از داوطلبان همکار در نقاهتگاه بهنام دهش پور
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هزینه زیاد                  ي را می پرد ازند                  ، با مشکالت د                  یگري 
مواجهند                   که د                  رد                   تحمل بیماري را بیشتر کرد                  ه 
اســت. به عنوان مثال، د                  ر شهر محل زند                  گي 
بیماران پزشک متخصص و بیمارستان مجهز 
وجــود ندارد و یــا د                  اروخانه مرکــزي د                  ولتي 
براي توزیع د                  اروهاي خاص راه اند                  اري نشــد                  ه 
یا حتي د                  ر برخي اســتان هــا، د                  اروخانه هایي 
از جنس هالل احمــر وجود                   د        ارد         اما د                  اروهاي 
خاص د                  ر آنها توزیع نمي شود                  . د                  ر هر د                  و حالت 
بیماران براي گذران درمان و یا خرید                   د                  اروهاي 
تخصصي بیماري شان مجبورند                   به شهر تهران 
سفر کنند                  . برخي از افراد                  ي که براي تهیه د                  ارو 
به پایتخت مراجعه مي کنند                  ، اغلب د                  ر این شهر 
آشنا یا د                  وستي ند                  ارند                   و روزهایي که د                  ر تهران 
هســتند                   را به ناچار د                  ر مســافرخانه سکونت 
مي کنند                   و براي اقامت چند                   روزه د                  ر تهران باید                   

هزینه هاي جانبي را متحمل شوند                  .

 نقاهتگاه خانه احترام، زندگی و عشق
همــه داســتان های باال دیده هــای من و 
خیلی از شما در همین امسال است البته اگر 
خدای ناخواســته مسیرتان به بیمارستان و یا 
داروخانه های مرکزی شهر افتاده باشد. در سال 
13۵۶ یعنی حدود چهل سال پیش مرحومه 
لطیفه امیرقاســمی وقتی همین ماجرا را در 
بیمارستان شهدای تجریش مشاهده می کند 
یک ســاختمان مســکونی در محله دزاشیب 

تجریش را کــه در آن زمان خــودش در آن 
اقامت داشه به صورت وقف اختصاصی جهت 
اسکان بیماران شهرستانی دراختیار بیمارستان 
شــهدای تجریش قرار می دهــد و از آن خانه 
بزرگ می رود و در یک واحد آپارتمان کوچک 
مشــغول به زندگی می شود به نظر من او هم 
فکر بلند پروازی داشته و توانسته مشکالت این 
بیماران را تا زمــان امروز در نظر بگیرد و هم 
روح بزرگی که توانسته درد آنها را عمیقا حس 
کند چرا که خانه ی بزرگ و دل باز خود را به 
دیگران بخشــید در حقیقت آن چیزی را که 

خودش دوست داشته برای شادی دل دیگران 
بعد از خودش به جای گذاشت.

ملــک موقوفه با عنوان نقاهتگاه از ســال 
13۸1 تاکنون به طور رسمی دراختیار موسسه 
خیریه بهنام دهش پور قرار گرفته است و امروز 
ماموریت اصلی نقاهتگاه، ایجاد شرایط مناسب 
اقامتی برای بیمــاران در طول دوره درمان با 
ارایه خدمات مناسب و پذیرش بیمار و حداکثر 
یک فرد همراه اســت. این فضا در حال حاضر 
دارای ظرفیت 1۰ اتاق اســتراحت شامل 3۸ 
تخت اصلــی همراه با تُشــک و تخت اضافه، 
سالن اجتماعات، انبار، آشپزخانه و سرویسهای 

بهداشتی است.
برای تمامی بیماران ساکن در طی دوران 
اقامت، امکانات مناسب شامل: خدمات اسکان، 
وسایل بهداشتی، ارایه کامل وعده های خوراک 
روزانه، ســرویس ایاب و ذهاب به بیمارستان، 
خدمات آموزشی، تفریحی و هنری، مراسم های 
مختلف مناســبتی و متنوع به صورت رایگان 

توسط موسسه تامین و ارایه می شود.
همچنیــن در طــول دوران اقامــت و در 
زمان ترخیــص نیز خدمات حمایتی متنوعی 
شامل بسته های بهداشتی، بسته های حمایتی 
)خوارک و پوشاک فصلی( و همچنین کمک 
هزینه هــای موضوعی در اختیــار بیماران و 
همراهانشــان گذاشته می شــود. نقاهتگاه از 

زمان تحویل به موسسه خیریه بهنام دهش پور 
همواره با حمایتهای نیکــوکاران و کمکهای 
مردمی مدیریت و اداره شــده و تاکنون طی 

3نوبت مورد نوسازی قرار گرفته است.

سومین پروژه بهسازی 
براســاس شرایط محیطی و پس از ارزیابی 
نیازها و بررسی های کارشناسی، هیات مدیره 
موسســه تصمیم به برنامه ریزی و اجرای این 
پروژه با هدف مقاوم ســازی، توســعه فضا و 
ظرفیت پذیرش، بهبود و ارتقا ســطح کیفیت 
زندگی بیماران ساکن در نقاهتگاه گرفت. پس 
از بررســی طرح های قابل اجرا با انتخاب یک 
مشــاور و مجری توانمند، مطالعات فاز صفر 
پروژه در ابتدای ســال و عملیــات اجرایی از 

شهریور ماه 94 آغاز شد.
 طبق برنامه ارایه شده توسط مجری، مقرر 
شد برنامه بازسازی ساختمان نقاهتگاه در دوفاز 

صورت بگیرد:

در فاز اول ســاختمان اداری تخلیه و ضلع 
شرقی مورد بازسازی و فضاهای قابل استفاده 
ساخته و توسعه پیدا کند. این عملیات شامل 
تخریب برخی قســمتها، ســاخت یک طبقه 
برروی سازه موجود بوده و مدت زمان اجرای 
آن 9 ماه پیش بینی شده است. در فاز دوم با 
انتقال بیماران ساکن به سازه جدید، عملیات 
تخلیه، بررســی وضعیت ساختمان قدیمی و 
موقوفه با هدف بازســازی و مقاوم سازی طی 
مدت ۸ ماه اجرایی می شود. همزمان با این فاز 
عملیات محوطه سازی نیز در نقاهتگاه اجرایی 

می شود.

ملک موقوفه با عنوان 
نقاهتگاه از سال 1381 

تاکنون به طور رسمى 
 دراختیار موسسه خیریه

بهنام دهش پور قرار گرفت

 این پروژه با هدف
مقاوم سازى، توسعه فضا و 

 ظرفیت پذیرش، بهبود و
ارتقا سطح کیفیت زندگى بیماران 

ساکن در نقاهتگاه آغاز شد

 هزینه روزانه اسکان هر 
بیمار در نقاهتگاه بطور 

تقریبى مبلغ 350 هزار ریال 
برآورد شده است
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آزاده صمــدی | بازيگــــــربهرام رادان | بازيگــــــر و سفیر سالمتی موسسه در سال ۱394

احمد رضا نخجوانی | مدیرعامل رشکت شاتل

محمود کالری| فیلمربدار
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ح 
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حجت ارشف زاده | خواننده

تهمينه ميالنی | بازيگــــــر

1111111|بازيگــــــر

ويشكا آسايش | بازيگــــــر

دستان من و تو

ویتامین D  و منابع غذایی آن از جمله ماهی و روغن آن، قدرت اثر بخشی قابل توجهی در پیشگیری از سرطان پستان دارد. ت
الم

 س
ام

پی
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مريم معصومی|بازيگــــــررز  رضـــوی |  بازيگــــــر

حميد فرخ نژاد |بازيگــــــر

مجتبی یزدانـــی |شهردار منطقه یک

سعید کارگران |معاون  اجتامعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک

نیام طباطبایی، امیر رفیعی، علی دایی، همرس و داماد زنده یاد نارص حجازی 

ان
رد
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ر|
آو

ت 
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سا 
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و پ
ی 

اد
ره

ر ف
صغ

ا

پرستو صالحی|بازيگــــــر

 سقفی  خواهد ساخت...

ویتامین D  و منابع غذایی آن از جمله ماهی و روغن آن، قدرت اثر بخشی قابل توجهی در پیشگیری از سرطان پستان دارد.
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شبــی با بهنام

شبی با بهنام 1394
عصر هجدهم اسفند باشــگاه فرمانیه هم زمان با 
بیستمین سالگرد تاســیس خیریه، به رسم هرسال 
میزبــان جمعــی از حامیان و همراهان همیشــگی 
موسسه بود تا گزارش عملکردی از یک سال تالش و 
فعالیت داوطلبان، حامیان و کارکنان مجموعه خود را 

به اطالع عموم برساند. 
به رســم پیشین این گردهمایی فرصتی بود برای 
قدردانی از همراهی یاوران و نیکوکاران در راه کمک 

به بیماران مبتال به سرطان. 
گردهمایی امســال با محوریت »پروژه بهسازی، 
توسعه و تجهیز زیرساخت ها و افزایش ظرفیت پذیرش 
نقاهتگاه« که ساختمانی موقوفه و دراختیار موسسه  
اســت، برگزار شد. مراســم با تالوت آیاتي از کالم ا... 
مجید، پخش سرود ملي و خوش آمد گویی پدر و مادر 
بهنــام دهش پور آغاز و در ادامه لیلی بهمن )رضایی( 
مدیرعامل موسسه با اشاره به این که در سال گذشته 
بهره مندان از خدمات مددکاری تنها در بیمارســتان 
شــهدای تجریش و بیمارستان امام حسین)ع( بیش 
از 1۵هــزار و 9۰۰ نفــر بودند به معرفــی خدمات، 
دستاوردهای موسسه در ســال 1394، اعالم اهداف 
 و برنامه های سال 139۵ و پروژه های توسعه خدمات 

موسسه پرداخت. 
 وی بــا تاکید بــه این امر که یکــی از مهم ترین 
اهداف موسسه گســترش عادالنه خدمات در سراسر 
ایران اســت گفت: همان طور که همه می دانیم خیلی 
از بیمارستان های داخل تهران از نظر امکانات درمانی 
بــرای بیماران مبتال به ســرطان دارای امکانات قابل 
قبولی هســتند که، مددکاری موسســه طبق اصول 
تعریف شده حمایتي با اســتقرار در بیمارستان هاي 
شــهداي تجریش، امام حسین)ع( و ارتباط مستمر با 
مرکز طبی کودکان و بیمارستان بهرامی در تهران و 

چند استان ارائه خدمت مي نماید.

با شروع اسفند بحث کمک به نیازمندان و برپایى بازارچه هاى 
خیریه و ... براى شب عید مورد توجه قرار مي گیرد

 و هر کس که اهل کمک کردن باشد 
به روشى سعى مى کند این کار را انجام دهد. فعالیت اصلي 
موسسه نیز از ابتدا کار به سادگى با همین بازارچه ها شکل 
گرفت نیروهاى داوطلب زیادى را جذب خود کرد و کمک حال 
بسیارى از بیماران مبتال به سرطان شد اما مهم تر از برگزارى 
بازارچه ها، ارتباط نزدیک بین اعضاى داوطلب و نیکوکاران 
بعد از هر رویداد مهم و انتقال تجربه ها براى پیشرفت در 
مرحله هاى بعدى کار بود. بدین ترتیب بعد از هر بازارچه اى 
که برگزار مى شد همه داوطلب ها در منزل پدر و مادر 
بهنام دهش پور جمع مى شدند و خستگى را از تن بیرون 
مى کردند و براى تالشى دوباره نیرو مى گرفتند و طبق یک 
توافق نانوشته این دورهمى ها شبى با بهنام نام گرفت.  این 
برنامه تازمانى ادامه داشت که اعضاى داوطلب و حامى هاى 
موسسه تعدادشان روز به روز بیشتر مى شد بنابراین 
تصمیم برآن شد که  این مراسم در محلى مناسب تر و با 
برنامه اى جامع تر برگزار شود. از چند سال قبل این برنامه  
به میزباني باشگاه فرمانیه و با اهداي تمامى هزینه هاى 
برگزارى و پذیرایى از مهمان ها از سوى »مهندس پورقدیرى« 
مدیریت این باشگاه و در حمایت از بیماران مبتال به سرطان 
به موسسه خیریه بهنام دهش پور اهدا  مي شود.

تاریخچه 

ترب و تربچه نقش پیشگیری کننده  در سرطان مثانه دارند. ت
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دست ها و چشم هایى که همواره سمتى 
از زندگى را مى بینند که در آن جز 

شوق بودن چیزى را نمى توان جستجو 
کرد. شوق یارى و همراهى انسان هایى 
که مانده از راه در پى دستى مهربان و 
چشمى نگران به دنبال امید مى گردند 

و چه زیبا است باور آنکه مى توان 
سفیر امید بود و زندگى بخش لحظات و 

نفس هاى خسته از درد. 
اینجا همراهانى را گرد آوردیم که 

درکشان از بودن به انسانى ترین شکل 
انعکاس یافته است. موسسه خیریه 

بهنام دهش پور به خود مى بالد که 
ساعت هایى را در کنار شما عزیزان بوده 
است. روزهاي پایاني سال 94 نفس هاى 

گرما بخش و امیدوار شما به پایان 
رساندیم. و سال 95 را به امید خدا و 

حمایت شما آغاز مى کنیم چرا که مى دانیم 
همراهانى چون شما را کنار اندیشه خود 

داریم و بهنام دهش پور امروز هزاران 
نفس است براى لحظه اى ماندن. 

دکتر سید على بحرینى مقدم مدیریت 
بیمارستان شهداي تجریش، دکتر غالم 

رضا محسنى رییس بیمارستان شهدا 
تجریش، مهندس پورقدیرى مدیریت 
باشگاه فرمانیه، مهندس رضا حمیدى 

مدیر عامل چرم مشهد، خانواده محترم 
ناصر حجازى، مهندس ناصر زجاجى رییس 

بنیاد خیریه کودکان اوتیسم، مهندس 
شانه ساززاده رییس هیئت مدیره شاتل، 

مهندس نخجوانى مدیر عامل شاتل، 
مهندس مجتبى یزدانى شهردار منطقه 

یک تهران، براى همۀ حمایت هاى بى دریغ 
و بودن هاى مکررتان. 

موسسه خیریه بهنام دهش پور از شما 
عزیزان سپاس دارد که اندیشه اش 
را گرامى مى دارید و همراهیش را با 

همراهى هر بیمار ادامه مى دهید.

براي ســال 139۵ در نظر است خدمات حمایتي 
موسســه در اســتان هاي خراســان جنوبی، کرمان 
و کرمانشــاه گسترش داده خواهد شــد. امید است 
همچون گذشته  با حمایت شــما نیکوکاران بتوانیم 
خدمات موسسه را به تعداد بیشتري از هموطنانمان 

در نقاط مختلف کشور ارائه نماییم. 
لیلی رضایی در ادامه یادآوری این نکته که تمامی 
منابــع مالی این موسســه از طریق مشــارکت های 
مردمــی تامین می شــود یادآور شــد: آنچه که این 
موسســه را تــا به امروز ســرپا نگه داشــته اســت 
 تنها با مشــارکت مــردم و کمک  حامیــان صورت

گرفته است. 
وی در پایــان با یادآوری اینکه بیش از ۸۰ درصد 
از کمک های دریافتی خیریه در ســال 1394صرف 
خدمات به بیماران مبتال به سرطان شد و تنها کمتر 
از ۲۰درصد آن صرف هزینه های عملیاتی شده است 
از همراهی همیشگی یاران خیریه بهنام دهش پور و 

نهادینه شدن کار خیر در زندگیشان قدر دانی کرد. 
مراسم شــبی با بهنام با اجرای برنامه حراج آثار 
اهدایي توسط احســان کرمی و آزاده صمدي ادامه 
پیــدا کرد که با اســتقبال و همراهــي تني چند از 
نیکوکاران و یا وران موسســه همراه گشت. در ادامه 
مادر بهنام با اهدای تندیس بهنام به   هنرمند گرامی 
»بهرام رادان« که در ســال 1394 مسئولیت سفیر 
ســالمت موسســه را برعهده داشــت، ضمن تشکر 
از ایشــان از همراهي جامعه هنــري با فعالیت هاي 

انسان دوستانه قدر داني کرد.
پایان بخش برنامه شــبی با بهنام درسال 1394، 
نمایش مجموعه ایي از تصاویر خاطره انگیز مشارکت 
و فعالیت بهاره کیان افشار داوطلب و همراه همیشگي 
موسســه و هنر مند محبوب بود که بر اســاس نظر 
موسســه از ابتداي ســال 139۵ مســئولیت سفیر 

سالمت به ایشان واگذار گردید. 
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   اصغر فرهادی: سال گذشــته هم در مراسم این موسسه شرکت کردم و به 
کارشان اعتقاد خیلی قوی دارم زیرا که از نزدیک شاهد فعالیت های اثر بخش 
این مجموعه بوده ام و امید دارم به اینکه این موسســه روزی خیلی بیشتر از 
این ها فراگیر شــود زیرا می دانم بخشی از مشکالت جامعه را فقط خود مردم 
می توانند حل کنند و از همه افرادی کــه می توانند، می خواهم که کمکی به 
موسسات خیریه داشته باشند زیرا حل شدن مشکالت مردم یعنی حل شدن 

مشکل خودمان. 

فعالیت های خیریه اثر بخش است

   علی دایی: چند وقتی اســت که با این موسســه آشنا شده ام و وظیفه 
اجتماعی خود می دانم که در این گونه مراســم ها شرکت کنم و امیدوارم 
قبل از اینکه امکانات پزشکی ما آن قدر باال برود تا درمان بیماران مبتال به 
سرطان خیلی ساده تر از این حرف ها باشد مردم خودشان به سالمتی خود 

اهمیت دهند.

مردم به سالمتی اهمیت دهند

    بهرام رادان که در یک ســال گذشته به عنوان سفیر سالمت این موسسه 
انتخاب شــده بود از احساسات خودش به بیماران مبتال به سرطان می گوید: 
امیدتان را هیچ وقت از دســت ندهید، هر فردی با اراده خودش و امید به نور 
الهی می تواند بر بیماری ســرطان پیروز شود و دیگر اینکه حضور من در این 
مراســم تنها یک وظیفه و یک مسئولیت اجتماعی است و یکی از افتخارات 
زندگی من به عنوان ســفیر سالمت این موسســه بودن و حضور داشتن در 
مراسم ها و اطالع رسانی در مورد پیشگیری از بیماری سرطان خواهد بود. او 
همچنین عنوان سفیر جدید ســالمت خیریه را به بهاره کیان افشار تبریک 
گفت: »خوشحالم که بهاره پله های موفقیت عرصه هنر و احترام به همنوع خود 

را چهارتا یکی در حال طی کردن است.« 

دلی را شاد کنید

    آزاده صمدی: امشــب به دعوت بهاره کیان افشار عزیز به این مراسم 
آمدم و به شــخصه می گویم که این موسسه یکی از خیریه های قدیمی و 
خوش نام کشــور است. حضور در جمع دوستان موسسه باعث شده حال 
خوبی داشته باشــم و می دانم که با حضورم کار خیلی کوچکی برای این 
خیریه بزرگ انجام داده ام اما بــاور دارم اگر هر فردی برای کار خیر یک 
قدم کوچک بردارد آن کار خیر هر چقدر هم که بزرگ باشد دست یافتنی 
خواهد بود. در اینجا می توانی به راحتی تاثیر کار کوچک خودت را در کنار 
کارهای دیگران به صورت یک هدف بزرگ ببینی و از رسیدن به آن حتما 

شادمان خواهی بود. 

حتما شادمان خواهی بود

درحاشـــــیه
فقـــط 

بـرای لبخند 
 تو آمـــده ام! 

اینجا باشگاه فرمانیه تهران؛ جایى که چند سال است میزبان 
مراسم شبى با بهنام مي باشد. این مراسم به عبارتى آخرین 

دورهمى سال 1394براى دوست داران خیریه بهنام دهش پور 
است، در این مراسم عالوه بر خیرین؛ جمعي از هنرمندان از 

 جمله حمید فرخ نژاد، بهرام رادان، رز رضوي،کامبیز درم بخش
حجت اشرف زاده، على دایى، بهاره کیان افشار، مریم معصومى 

 محمود کالرى، ویشکا آسایش، تهمینه میالنى، احسان کرمى
 اصفر فرهادى و... حضور داشتند تا در سایه اندیشه نیک و

بر اساس عالقه مندى و توانایى فردى خود گام هایى خیرخواهانه 
براى خدمت به بیماران مبتال به سرطان و خانواده آن ها بردارند. 

 آن ها در حاشیه مراسم، عضوى از کمپین اطالع رساني 
»بیشتر بدانیم، ایمن بمانیم« شدند و هر کدام احساساتشان از 

این همراهي براي ما بیان کردند. 

 بهاره کیان افشــار از ســال ها پیش
تا کنون یکى از یاوران موسسه بوده 
اســت. او درتوصیف مراسم شبى با 
بهنــام گفت: براى من بهشــت جایى 
اســت که آدم افرادى را که دوست 
دارد باهــم یکجــا مى بینــد و انرژى 
خوبى مى گیرد و بعد هم حالش خوب 
مى شود؛ براى من اینجا بهشت است 
امروز من به عنوان ســفیر ســالمت 
بهنام دهش پــور  خیریــه  موسســه 
انتخــاب شــده ام و امیــدوارم کــه 
بتوانــم بیــش از یک عنــوان از آن، 
حفظ و حراســت کنم. وي همچنین با 
انتشار پیامي در صفحه اجتماعى خود 

نوشت: 
هموطنان عزیزم، دوســتان همراهم 
بعــد از بیش از یک دهــه همراهى 
 داوطلـــبانه بــا موسســه خیریــــــه

»بهنام دهش پور«، از امروز به عنوان 
»ســفیر ســالمت«  ایــن موسســه 
ارزشــمند در خدمتتــان هســــتم. 
موسســه اى کــه اول از همــه بــه 
ســالمت کامل آن یقیــن دارم، دوم 
اینکه بــا همه تالشــم در این مدت 
براى متمرکز کردن توجه و کمک هاى 
مالــى به بیماران تحت پوشــش این 
خیریه بوده است. اکنون مسئولیت 
اجتماعى مهم ترى به من محول شده،  
آن  هــم تالش بــراى باالبردن ســطح 
دانش و آگاهى عمومى در جهت ارتقا 
و بهبود سالمت جامعه است، در این 
راســتا مــن از هیچ کوششــى دریغ 

نخواهم کرد.
شما هم به من کمک کنید تا باهم به 
مبارزه با موج ترسناک بیمارى سرطان 
برخیزیم و آمار آن را با تغذیه درست 
جسم و روح و روان روز به روز کمتر 
کنیم. با همه قلبمان براى بازگشــت 
ســالمت کامــل همــه مبتالیــان دعا 

مى کنیم.
به امید تندرستى تک تک شما...

با عشق و احترام
بهاره کیان افشار

، آن ها را در یخچال نگهداری کنید. برای حفظ خواص ویتامین های موجود در میوه ها و سبزی ها ت
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         احســان کرمی: من به سالمت روح و روان بیشتر اهمیت می دهم تا 
سالمت جسم، چون معتقدم باید روحیه سالمی داشته باشیم تا بتوانیم 
جسم مان را هم سالم نگه داریم. با روحیه عصبی و مشوش، نمی توان جسم 
سالمی داشت و باور دارم که کار خیر سالمت روانم را حفظ می کند.در آخر 

اینکه مردم عزیز دلی را شاد کنید تا خداوند نیز دل شما را شادکند.

دلی را شاد کنید

            پرستو صالحی: عکس معروف خداحافظی بهنام همیشه برای من حس 
خوب و انرژی مثبتی را به همراه داشته همچنین حضور در مراسم هایی مانند 
 شبی با بهنام یکی از وظایف هر فردی است که به نحوی طرفدارانی را با خود 

به همراه دارد. 

حس خوب و انرژی مثبت

        رز رضوی: امیدوارم این درکنار هم بودنمان امشــب آن قدر مفید باشد 
که بیماران مبتال به ســرطان تاثیر آن را در زندگی خود احساس کنند از 
همین جا از مردم خواهش می کنم اگر توانایی فردی دارند و یا از بضاعت مالی 
 خوبی برخوردار هستند حتی کارهای کوچک ما می تواند در مجموع تبدیل
به دریایی از محبت شود و التیام زخم هایی باشد که ناخواسته برتن بیماران 

نشسته است. 

کاری کوچک برای هدفی بزرگ

اهدایی 
 به نفع 
 بیماران 
 مبتال
 به سرطان

یکی از اتفاق های 
 قشنگ
 شبی با بهنام
حراج آثار هنري 
 اهدا شده
به موسسه بود 

دکتر خسرو مجیرشیبانی 
 یک جعبه جواهر از جنس نقره را

به موسسه اهدا کرد. 

 پروین جواهریان
عضو هیات مدیره موسسه

 یک گردنبند زمرد را
به نفع بیماران مبتال 
به سرطان به موسسه

 اهدا کردند. 

اهدای تابلوی»سیاوش« 
 از طرف استاد

 کامبیز درم بخش 
به موسسه خیریه. 

اصغر فرهادی و همسرشان 
پریسا بخت آور، 2قطعه

  زمین هرکدام به مساحت
 500 متر به اهدا  کردند

 مقرر است در صورت فروش 
عواید  حاصله مشترکا در اختیار 

 موسسه خیریه بهنام دهش پور 
و  2موسسه خیریه دیگر

 قرار گیرد. 

بابک رشوند  هنرمند نقاش و 
همکار گالری شیرین 

یک تابلوی نقاشی خط
 به موسسه هدیه داد. 

اهدای  سنجا ق سینه  برلیان 
 از سوی  منیژه تهرانی

به موسسه.

1
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 »IMRT« )Intensity شــنبه نوزدهم دی ماه سیســتم درمانی
)Modulated Radiation Therapy کــه یکــی از قابلیت های 
دستگاه شــتاب دهنده خطی جدید موسسه است برای اولین بار در 
بیمارستان شهدای تجریش به طور رسمی مورد استفاده بیماران قرار 

گرفت.
دکتر بهرام مفید، درباره این خدمت جدید می گوید: IMRT دارای 
امکان تابش دســته پرتوهای درمانی به شکل های گوناگون با درجه 
شتاب متفاوت و نزدیک به شکل ســلول سرطانی برای دوره درمانی 
بیماران اســت.« او در خصوص علت اســتفاده از این سرویس جدید 
عنوان کرد: »با توجه به تحقیقات انجام شــده توسط پزشکان بخش 
رادیوتراپی آنکولوژی بیمارستان شــهدای تجریش درباره پیشرفت 
اقدامات جهانی در زمینه درمان بیماران مبتال به ســرطان، در اسفند 
ماه سال 1392 پیشنهاد خریداری و استفاده از دستگاه شتاب دهنده 

خطی دارای قابلیت ارائه سرویس »IMRT« به خیریه مطرح شد.«
به گفته رییس بخش رادیوتراپی و آنکولوژی بیمارســتان شهدای 
تجریش، در آذرماه ســال 1393 مقدمات خرید و اســتقرار دستگاه 
 شــتاب دهنده خطی از طریــق منابع مالی و حمایــت نیکوکاران
موسسه خیریه بهنام دهش پور آغاز و سرانجام دستگاه شتاب دهنده 
خطی با انرژیMV6، مولتــی لیف و  Epid با قابلیت ارائه خدمات و 
تکنیک های 3D وIMRT  در بخش رادیوتراپی و آنکولوژی بیمارستان 

شهدای تجریش در شهریور 1394 مورد بهره برداری قرار گرفت.

 ساخت بونکر و خرید این دستگاه شتاب دهنده خطی جدید توسط 
موسسه خیریه بهنام دهش پور در دو مرحله به ارزش970 هزار یورو و 
4 میلیارد ریال از منابع مردمی و کمکهای نیکوکاران تامین و در بخش 
رادیوتراپی و آنکولوژی بیمارستان شهدای تجریش جایگزین دستگاه 

های قدیمی شتاب دهنده و کبالت قرار گرفت.
کاهش آسیب به بافت های سالم، بهینه شدن و افزایش شانس درمان 
را از مهمترین مزایای این سرویس جدید برشمرد و افزود: »با استفاده 
از قابلیت IMRT، تعداد جلسات مراجعه بیمار نیز کاهش پیدا خواهد 
کرد. همچنین از آنجا که بیمارســتان شهدای تجریش یکی از مراکز 
درمانی دانشــگاهی اســت، هزینه درمان بیماران با استفاده از این 
دستگاه که برای اولین بار و مطابق با استانداردهای درمانی روز دنیا در 

ایران شروع به کار کرده تحت پوشش بیمه است.«
همچنین دکتر بخشنده متخصص فیزیک پزشکی ظرفیت درمانی 
سرویس IMRT در بخش رادیوتراپی و آنکولوژی بیمارستان شهدای 
تجریش را برای بیماران مبتال به سرطان، روزانه هفتاد نفر اعالم کرد و 
افزود: »استفاده از این سرویس جدید، ضمن افزایش ظرفیت درمانی، 
درصد امید به بهبود بیماران مبتال به سرطان را تا چندین برابر افزایش 

خواهد داد.«
موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال 1390 تاکنون با کمک خیرین 
و حامیان توانسته است در حدود 123 میلیارد ریال منابع مالی را برای 

تجهیز بیمارستان های دولتی و دانشگاهی تامین و پرداخت کند.

مصرف کلم بروکلي خطر ابتال به سرطان کبد را کاهش مي دهد. ت
الم

 س
ام

پی

IMRTافتتاح رسویس
در بيامرستان شهدای تجريش
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درمان سرطان چشم امکان پذیر است
 دکتر محمد فقیهی ریاست مرکز آموزشی درمانی طرفه در خصوص 
شیوع بیماری های تومور چشمی می گوید: تومورهای چشمی یکی از 
قابل درمان ترین تومور ها در بدن هستند که اگر به موقع تشخیص و 
 درمان شوند نه تنها جان بیمار بلکه چشم و بینایی بیمار هم می تواند 

حفظ شود.
 شایع ترین تومور داخل چشمی اولیه اطفال رتینوپالستوما است 
که شیوع آن یک مورد در هر 1۵ هزار تولد است. در گذشته بسیاری 
از بیمارانی که به این نوع از ســرطان مبتال می شدند جان خود را از 
دست می دادند ولی امروزه در مراکز مجهز بیش از 9۰درصد بیماران 

زنده مانده و حتی دید قابل قبولی نیز پیدا می کنند. 
شــایع ترین تومور اولیه داخل چشمی از بزرگساالن مالنوما است 
که شیوعی در حدود چهار الی پنج میلیون نفر دارد به این تومور ها 
باید مواردی مانند متاستاز ها، همانژیوما، تومورهای پلک و اوربیت را 
هم اضافه کرد. تاسیس مراکز آنکولوژی چشم نیاز به نیروی انسانی 
فوق تخصصی و گران قیمت دارد؛ در حال حاضر کشــور ایران تنها 
دارای دو مرکــز فوق تخصصی اســت که به درمان تومور چشــمی 
می پردازنــد. در نتیجه با توجه به اینکه ســاالنه تعداد قابل توجهی 
از هموطنان عزیزمان به تومورهای چشــمی مبتال می شوند به علت 
محدود بودن مراکز درمانی لیست های انتظار طوالنی ایجاد می شد. 

اولین همکاری موسسه و بیمارستان طرفه انجام شد
بیمارستان طرفه برای خدمت رسانی حداکثري به بیماران شروع 
به راه اندازی بخش آنکولوژی چشــم در بیمارســتان کرد اما بعد از 
دریافت مجوز های الزم از وزارت بهداشت و استخدام نیروی انسانی 
متخصص در زمینه خرید دســتگاه های مــورد نظر با کمبود بودجه 

برای مواجه شد.
 موسسه خیریه بهنام دهش پور در زمان ریاست دکتر هادی زاده 
طی ســال های 13۸۶ تا 13۸۸ در زمینه تامین هزینه های آسانسور 
و لوله کشی کمک بســیاری به این بیمارستان کرد، با توجه به این 
زمینه همکاری که برای موفقیت و ادامه فعالیت این مرکز آموزشی 
و درمانی بسیار موثر بود. دکتر فقیهی با توجه به ماموریت سازمانی 
موسسه خیریه بهنام دهش پور درتجهیز بیمارستان های دانشگاهی و 
دولتی نیز بخشــی از آن است بار دیگر برای تامین هزینه های خرید 

دستگاه های جدید از موسسه درخواست کمک مالی کرد. 

دسترسی آسان امکان پذیر شد
 پس از بررســی طــرح پیشــنهادی از ســوی دکتــر فقیهی،

موسســه خیریه بهنام دهش پور چهار دســتگاه جدید برای درمان 
ســرطان های چشــمی را به ارزش ۸ میلیارد ریــال خریداری کرد. 
از ابتدای دی ماه امســال بخش آنکولوژی چشــم بیمارستان طرفه 
شــروع به کار کرد. نتیجــه آن تا به امروز دســت یابی به تخصصی 
اســت که درگذشــته برای درمان این نوع بیماری ، بیماران باید با 
پرداخــت هزینه های ســنگین درمــان به خارج از کشــور مراجعه 
می کردنــد اما طی چند ماه گذشــته، براکی تراپــی ۶ بیمار و عمل 
 1۰بیمار مبتال به تومور چشــمی با موفقیــت در این مرکز درمانی

انجام شده است. 

درمان پیرشفته رسطان های چشمی

در بيامرستان طرفه
یکى از بندهاى مهم ماموریت سازمانى موسسه تجهیز و بیمارستان هاى دولتى و دانشگاهى است به همین 

منظور سال ها قبل بخش فوق تخصصى آنکولوژى چشم بیمارستان طرفه با کمک موسسه در کمتر از یک سال 
تجهیز و شروع به کار کرد و امروز این بخش به کامل ترین دستگاه هاى درمان بیمارى هاى چشم مجهز شده 

است در این گزارش روند صورت گرفته از اولین همکارى خیریه با مرکز آموزشى درمانى طرفه تا امروز را 
مى خوانید، که نتیجه آن درمان سرطان چشم به راحتى و پیشرفته تر از دیگر کشورهاى رده اول جهان است.
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همانژیوم مشیمیه تومورهای غیرسرطانی چشم است 
که از عروق خونی ناشــی می شــود و موجب کاهش دید 

مرکزی و نامنظمی شبکیه می شود.
تومورهای ملتحمه در ســطح خارجی چشــم ایجاد 
می شود و به درد و مشکالت بینایی می انجامد. تومورهای 
پلک با درد، تورم، مشــکالت دید و مشــکالت مربوط به 

کانال اشک مشخص می شوند.
چطور تشخیص دهیم؟

اولین قدم معاینه دقیق توســط چشم پزشــک است. 
عالئم بیمار مانند وضع دید، شرایط کلی سالمت و عملکرد 

چشم و بافت های اطراف آن بخوبی بررسی می شوند.
در صورت لزوم ســایر روش ها مانند سی تی اســکن، 
ام آرآی و ســونوگرافی نیز انجام می شــود. بســیاری از 
تومورهای چشمی از راه انجام بیوپسی و تعیین نوع نمونه 

به وسیله پاتولوژیست قابل تشخیص است.
مالنومای چشمی چیست؟

شایع ترین تومور چشــمی اولیه در میان بزرگساالن 
مالنوماست. مالنوما نوعی سرطان است که در سلول های 
تولیدکننده مالنین ایجاد می شــود. چشم نیز سلول های 
تولیدکننده مالنین دارد و می تواند به مالنوما مبتال شود، 
به طوری که بعد از پوســت، چشم شــایع ترین محل بروز 

مالنوما است. معموال مالنومای چشمی در ناحیه ای 
از چشم ایجاد می شــود که در ظاهر قابل مشاهده 
نیســت. در ضمن این نوع سرطان معموال عالئم و 
نشانه های زودهنگام ندارد و این قضیه تشخیص آن 
را مشــکل می کند. مالنومای چشمی ممکن است 
در هر ناحیه از چشــم ایجاد شود. مالنومایی که در 
قسمتی از چشم به نام مشیمیه، به وجود می آید، از 

بقیه انواع شایع تر است.
مشــیمیه الیه ای از الیه های داخلی چشم است 
که رنگ تیره آن مانع انعکاس نور به داخل چشــم 
می شود.  عنبیه دیسک شفاف و رنگی جلوی چشم 
است که میزان نور ورودی به چشم را کنترل می کند. 
در همه این ســاختارها رنگدانه های مالنین وجود 
دارد، پس می توانند به مالنوما مبتال شوند. احتمال 

ابتال به مالنوما با افزایش سن بیشتر می شود.
دلیل ایجاد مالنومای چشمی چیست؟

دلیل این تومور نادر چشمی نامشخص است. در 
معرض تشعشعات اشعه ماورابنفش بودن خطر ابتال 
را افزایش می دهد. احتمال ابتالی افراد سفید پوست 
با چشــمان روشن به مالنوما بیشتر است ولی هنوز 

دالیل مستندی برای این موضوع در دست نیست.

یکى از اعضاي بــدن که کمتر 

کســى فکــر مى کند ممکــن اســت مبتال به 

بیمارى سرطان شــود، چشم است. اسمش ترسناک 

اســت؛ سرطان. اما هر سرطانى کشــنده و مرگبار نیست و 

تومورهاى خوش خیم هم به ندرت به تومورهاى بدخیم تبدیل 

مى شوند. با این حساب آگاهى از زیر و بم این بیمارى مى تواند نقش 

موثرى در مبارزه با آن داشته باشد. سرطان مى تواند در هر جایى از 

بدن ایجاد شــود.در این گزارش دکتر کریمى فوق تخصص شبکیه و 

آنکولوژى چشم به شما در خصوص بیمارى هاى چشمى مى گوید:

شایع ترین سرطان های چشمی
کره چشم حفره ای اســتخوانی در جمجمه است که 
حدود پنج سانتی متر عمق دارد و ساختمان نرم چشم را 
محافظت می کند. تومورهای چشم شامل توده هایی است 
که داخل چشم ایجاد می شوند. البته تومورهای چشم فقط 
داخلی نیستند بلکه ممکن است در سطح کره چشم نیز 
ایجاد شوند که عالوه بر مشکالت دید، موجب جابه جایی 
کره چشم به طرفین می شوند یا چشم را به سمت بیرون 

هدایت می کنند.
تومورهای سطح چشم به صورت توده هایی با تغییر رنگ 
الیه های پوشاننده چشم مشخص می شوند. تومور ممکن 
است به صورت تومور اولیه در هر بافتی از چشم ایجاد شود 
یا ممکن است تومور ثانویه بوده و چشم توسط بافت های 
مجاور مانند سینوس ها، مغز و حفره بینی یا سایر اندام های 
دورتر مورد تهاجم قرار گیرد. بیشــتر تومورهای چشمی 
خوش خیم هستند. تومورها هم کودکان و هم بزرگساالن 
را گرفتــار می کند. شــایع ترین تومورهای  خوش خیم  در  
کودکان  شامل  درموئیدها  و همانژیوم هاست و تومورهای 

بدخیم نیز شامل رتینوبالستوما است.
تومورهای شــایع چشــمی در بزرگســاالن شــامل 
تومورهای عروق خونی مانند همانژیوم، لنفانژیوم و نواقص 
عروقی، تومورهای اعصاب، چربی و ســینوس های اطراف 
چشم است.مالنوما شــایع ترین تومور بدخیم اولیه داخل 
چشمی در بزرگساالن است. تومورهای متاستاتیک چشم 

بیشتر از تومورهای اولیه پستان و ریه ناشی می شود.
عالئم تومورهای چشم

تومورهای چشــمی در بیشــتر موارد عالئــم بارز و 
مشخصی ندارند و به این دلیل دیر تشخیص داده می شوند.

ممکن است بیمار به طور مداوم به پزشک مراجعه کند و از 
کاهش دید شکایت کند، غافل از این که توموری پشت کره 
چشــم قرار دارد. در این مواقع توصیه می شود در صورت 
اثربخش نبودن درمان های یک پزشــک، برای پیگیری از 
نظرهای ســایر پزشکان استفاده شــود. عالئم تومورهای 
چشمی شامل بیرون زدگی کره چشم، درد، کاهش بینایی، 
دوبینی، قرمزی، تورم پلک یا توده قابل مشــاهده است. 
بعضی از تومورها به راحتی قابل تشخیص هستند، در حالی 
که ســایر تومورها به دلیل نداشتن عالئم ظاهری تا زمان 

بزرگ شدن آن قابل تشخیص نیستند.
در زیر بعضی عالئم رایج  تومورهای چشمی آمده است:

مالنــوم معموال عالئــم زودرس نــدارد و تنها کمی 
مشکالت بینایی ایجاد می کند، خونریزی و درد در صورت 

بزرگ بودن تومور اتفاق می افتد.

آشنایی با رسطان های چشم 

اولین قدم 
معاینه 

دقیق توسط 
چشم پزشک 
است. عالئم 
بیمار مانند 
وضع دید، 

شرایط کلى 
سالمت و 

عملکرد چشم 
و بافت هاى 
اطراف آن 

بخوبى بررسى 
مى شوند
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انتقال می یابند یا به سایر ارگان ها دست اندازی می کنند. 
روش تشخیص رتینوبالستوما

مهمترین روش تشــخیص این بیماری معاینه بالینی 
توسط چشم پزشــک اســت. انجام آزمایش های زیر به 
تشــخیص این عارضه کمک می کند: نمونه برداری از مغز 
اســتخوان و آزمایش های مایع مغزی نخاعی در مواردی 
که تومور پیشرفت کرده باشد، سی تی اسکن و ام آرآی مغز، 
بررســی چشم با نور، سونوگرافی چشم، اسکن استخوان، 

آزمایش خون.
چطور پیشگیری کنیم؟

مشاوره ژنتیکی، خطر ابتال به رتینوبالستوما را مشخص 
می کند. این مشاوره در صورت وجود فردی با این بیماری 
در خانواده بســیار ضروری است.برای بررسی چشم با نور 
معموال از قطره ای استفاده می کنند تا پزشک بتواند بدون 
مشــکل بیمار را بررسی کند. با توجه به سن کودک این 
آزمایش ممکن است با بیهوشــی انجام شود. پیشگیری 
و درمان به موارد زیر بســتگی دارد: مرحله بیماری، سن 

بیمار، اندازه و تعداد تومور.

راه های درمان
درمان بیماری به دانســتن تعــداد، موقعیت و اندازه 
تومورها در چشــم بســتگی دارد. هــدف از درمان ابتدا 
رهایی از سرطان و بعد حفظ بینایی کودک است. بعضی 
از درمان ها ممکن اســت به تغییر بینایی در چشم بیمار 
منجر شود. تومورهای کوچک ممکن است با لیزر یا فریز 
کردن جراحی شوند. اشعه ایکس برای تومورهای موضعی 
و همین طور تومورهای بزرگ تر اســتفاده می شــود.اگر 
تومور به چشم دیگر هم منتشر شود، شیمی درمانی مفید 
خواهــد بود. اگر تومور به هیچ روش درمانی جواب ندهد، 
چشــم باید تخلیه شود. گاهی این روش به عنوان درمان 
اول انتخاب می شود. معموال در بیشتر موارد بیماری قابل 

درمان است.
در بعضی موارد ممکن است نابینایی اتفاق بیفتد. تومور 
ممکن است از راه عصب بینایی به حدقه چشم منتقل شود 
و به مغز، ریه ها و استخوان ها منتشر شود. برای تومورهای 
کوچک، درمان فقط روی ضایعه انجام می گیرد. در حالی 
که کودک خواب بوده یا تحت بیهوشــی است، یکی از دو 

روش زیر انجام می شود:
 درمان به وسیله ســرما: در این روش تومور فریز 

می شود. 
لیزر درمانی: از لیزر برای گرم کردن تومور اســتفاده 

می شود. 

عالئم مالنوما چیست؟
عالئم مالنومای چشمی شامل تاری دید و دیدن نقاط 
سایه روشن اســت ولی معموال عالمت خاصی ندارد و به 
وسیله پزشــک، طی معاینه های دوره ای تشخیص داده 

می شود.
راه تشخیص مالنوما چیست؟

اگر مالنوما به موقع تشخیص داده شود و اقدام های الزم 
صورت گیرد، نتیجه رضایت بخش و امیدوارکننده اســت 
ولی در صورت از دســت دادن زمان، پس از مدتی عالوه 
بر عوارض چشمی، ممکن است تومور به دیگر اندام ها نیز 
سرایت کند.تشــخیص این عارضه عالوه بر معاینه دقیق 

فیزیکی شامل موارد زیر است:
 افتالموسکوپی: استفاده از لنزهــای کوچک دستی 

برای مشاهده داخل چشم
سونوگرافی: استفاده از امــواج فرا صوتی   تشخیص 

عارضه 
فوتوگرافی رنگی: استفاده از یک دوربین مخصوص 

برای مشاهده و عکس گرفتن از ضایعه
 نمونه برداری: گاهی برداشتن نمونه کوچکی از بافت 
مورد نظر و بررسی آن زیر میکروسکوپ به تشخیص دقیق 

ضایعه منجر می شود.
از آزمایش هــای غیرشــایع می توان بــه آنژیوگرافی 
فلورسنت، سی تی اسکن، پِت اســکن و ام آرآی اشاره کرد. 
درمان مالنوما شــامل انجام رادیوتراپی داخلی و خارجی، 
پروتون تراپی، جراحی و لیزر درمانی است. درمان این نوع 
سرطان اغلب منجر به حفظ چشم شده و از تخلیه چشم 

جلوگیری می شود.
رتینوبالستوما چیست؟

از تومورهــای شــایع داخــل چشــمی در کودکان 
رتینوبالستوماست. اگرچه رتینوبالستوما در هر سنی اتفاق 
می افتد ولی این عارضه در کودکان زیر پنج سال، بخصوص 
زیر دو سال رایج تر است.رتینوبالستوما یکی از شایع ترین 
ســرطان ها در کودکان است. رتینوبالستوما یک سرطان 

بدخیم بافت شبکیه چشم است.
در واقع، این تومور دومین و در بعضی کشورها سومین 
تومور شایع دوران کودکی است؛ بنابراین با توجه به میزان 
باالی شیوع، باید زود و بموقع نسبت به تشخیص و درمان 
آنها اقدام کرد. این بیماری به وســیله جهش ژنی ایجاد 
می شــود و با بروز یک مورد در هر 14۰۰۰ تولد زنده در 
ســال  اتفاق می افتد. در گذشته اغلب تنها روش درمان 
خارج کردن چشــم بود ولی امروزه با روشــهای درمانی 
جدیــد تا بیش از نود درصد از ایــن تومورها قابل درمان 

است.
حدود 4۰ درصد رتینوبالستوماها ارثی است. این نوع از 
راه آزمایش های ژنتیکی و آزمایش خون مشخص می شود. 
اگر والدین رتینوبالستوما داشته باشند کودک آنها نیز در 

معرض خطر ابتالی باالیی است.
تومورهای رتینوبالستوما روی شبکیه )بافت عصبی ای 
که پشت چشم قرار دارد، نور را احساس کرده و به صورت 
تصویر از راه عصب بینایی به مغز می فرستد( قرار می گیرند 
و اگــر تحت درمان قرار نگیرند از راه کانال بینایی به مغز 

تومورهای بزرگ با روش های زیر درمان می شوند:
شیمی درمانی: این روش شامل استفاده از داروهای 
ضدسرطان برای تخریب ســلول های سرطانی است. 
این درمان ممکن اســت پیش از انجــام درمان های 
موضعی ذکر شده استفاده شود تا اثرهای درمان های 
فوق و موفقیت آنها را افزایش دهد. شیمی درمانی در 
صورتی که تومور به ســایر ارگان ها و بافت های بدن 
منتشر شده باشد نیز مفید است. یک روش جدید در 
بعضی موقعیت ها تزریق مستقیم داروی شیمی درمانی 
از راه شــریان تغذیه کننده چشم اســت. این روش 
شیمی درمانی داخل شریانی )IAC( نامیده می شود. در 
شیمي درماني اقدام به تزریق مستقیم به داخل شریان 
چشم تحت هدایت دستگاه آنژیوگرافی انجام مي شود. 
این روش مانند جراحی نیاز به یک تیم کامل دارد. این 
تیم شامل گروه بیهوشی، پرستاران، تکنولوژیست ها، 
متخصص ســرطان کودکان و رادیولوژیست تداخلی 
است. متخصص رادیولوژی تداخلی یک میکروکاتتر را 
تحت هدایت فلوروسکوپی به طور مستقیم وارد شریان 
تغذیه کننده چشم می کند و ماده شیمی درمانی به طور 
مستقیم در سطح باالیی وارد عضو هدف می شود. این 
روش بسیار موثرتر از روشی است که دارو از راه عروق 
دست تزریق می شود و کمتر از یک درصد آن به چشم 
می رسد. این عمل تقریبا یک ساعت به طول می انجامد 
و تومور در عرض ســه هفته تخریب می شود. نتایج 
نشان می دهد در بســیاری از موارد با این عمل چشم 
بیمار حفظ می شود. در روش شیمی درمانی معمولی، 
ماده ضدســرطان از راه تزریق داخل وریدی به بیمار 
داده می شود و در این صورت همه بدن بیمار دوز قابل 
مالحظه ای از داروی شیمی درمانی را دریافت می کند 
که ممکن اســت  حال عمومی نامساعدی برای بیمار 
ایجاد  کند. در روش شیمی درمانی داخل شریان چشم 
، درمان به طور موضعی و نه سیستمیک انجام می شود 
و از مسمومیت سیستمیک نیز خبری نیست و بیمار 
چند ساعت بعد از این عمل مرخص می شود.بیمارانی با 
رتینوبالستومای کوچک و موضعی که امکان درمان آن 
با لیزر یا کرایتوتراپی وجود دارد، بیمارانی با ضایعات 
خارج چشمی، نواقص و مشکالت عروقی و ناتوانی کلیه 

برای درمان با این روش مناسب نیستند.
جراحی: اگر تومور خیلی بزرگ باشد و دید چشم 
از بین رفته باشد، باید عمل جراحی برای تخلیه چشم 
انجام شود. این روش در مواردی که هیچ روش دیگری 
نتیجه نمی دهد، انتخاب می شود و در نهایت یک چشم 

مصنوعی جایگزین چشم بیمار می شود.

روش های درمانی دیگر
آشنایی با رسطان های چشم 

درمان بیمارى به دانستن تعداد، 
 موقعیت و اندازه تومورها 

 در چشم بستگى دارد. 
هدف از درمان ابتدا رهایى از 

سرطان و بعد حفظ بینایى کودک 
است. بعضى از درمان ها ممکن 
است به تغییر بینایى در چشم 

بیمار منجر شود
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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.

ده
رون

پ

مشتری محوری و ارتقا رضایت مشتریان
رعایت اخالق

توسعه سرمایه های انسانی و دانایی محوری
مسئولیت پذیری اجتماعی و حفظ پایدار منابع

توجه به جامعه و محیط زیست 
مسئولیت های اجتماعی

شرکت »کار و اندیشه« افتخار دارد که همواره در راستای حمایت از فعالیت های 
اجتماعی، فرهنگ، هنر و ورزش ســرزمین ایران و مردم فهیم و آگاهش، کوشیده 
تا نقش موثر و پراهمیتی ایفا کند. خدمت به ســرزمینی که از دیرباز، خیرخواهان، 
هنرمندان و ورزشــکاران در آنجایگاه ویژه ای داشته اند و آوازه آن ها زبانزد خاص 
و عام بوده، از اهداف ویژه کار و اندیشه اســت. سال ها است که این شرکت چتر 
حمایتی خود را برروی اهالی هنر )سینما، تئا تر، موسیقی(، ورزش و مجموعه های 
خیریه ایران باز کرده تا کیفیت زندگی و فرهنگ ایرانی ارتقا یابد. حمایت هایی که 
بیش از پیش نوع دوستی و هنردوستی دست اندرکاران »کار و اندیشه« را می رساند. 
کار و اندیشــه عالوه بر حمایت از آثار فرهنگی و هنری مختلفی همچون فیلم 
سینمایی »راه آبی ابریشم« با محوریت تثبیت نام خلیج همیشه فارس، تئاترهای 
»هم هوایی«، »هملت«، »رد پای صورتی«، »آرسنیک و تور کهنه«، »دورهمی زنان 
شکسپیر«، کنسرت های خیریه »استاد شهرام ناظری«، »گروه شمس«، »جشنواره 
موسیقی فجر« و... فعالیت های ورزشی  مانند حمایت از لیگ بسکتبال، پشتیبانی 
از مسابقات تنیس و برگزاری مسابقات حرفه ای اسنوبرد )جام کار و اندیشه( را نیز 
در کارنامه دارد. همچنین، فعالیت های مختلف اجتماعی و عام المنفعه ای همچون 
همکاری با وزارت آموزش و پرورش در احداث مدارس، چاپ و نشــر ده ها عنوان 
کتاب، حمایت و همکاری مســتمر و نزدیک با مراکز خیریه، مراکز آموزش عالی و 
دانشگاه ها، خود گویای اهداف بلند کار و اندیشه بوده و موجب افتخار این شرکت 

در طول فعالیت های خود خواهد بود.

شرکت »کار و اندیشه« در سال 1361 توسط 
تعدادی از مهندســان جوان، مستعد، باتجربه 
و دانش آموخته دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
شریف  صنعتی  دانشگاه  و  تهران(  )پلی تکنیک 
تأسیس شد و فعالیت خود را با اجرای پروژه های 
آغاز  ساختمانی  واحدهای  مکانیکی  تأسیسات 
کرد.  کار و اندیشــه درحال حاضر در سه بخش 
و  آشامیدنی  ماشــین آالت  دارویی،  و  پزشکی 
دارویی و تهویه مطبوع فعالیت دارد. این شرکت 
در ارتباط با معتبر ترین تولیدکنندگان تجهیزات و 
ماشین آالت خارجی و با بهره گیری از متخصصان 
مجــرب و آموزش دیده، پروژه های بســیاری 
را در زمینه هــای دارویی، آشــامیدنی، تهویه 
تونل های شهری و ساختمان های تجاری، اداری، 
بیمارستانی، هتل ها و مجتمع های مسکونی بزرگ 
با موفقیت به انجام رسانیده است. در حال حاضر 
شرکت کار و اندیشــه با حدود 200 نفر پرسنل 
کارآزمــوده و باتجربه که عمدتــاً از تحصیالت 
دانشــگاهی برخوردار بوده و دوره های آموزشی 
الزم را در داخل و خارج از کشــور گذرانده اند، 
مشــغول ارائه خدمات در عرصه های مهندسی، 

صنعتی و پزشکی کشور است. 

ارایه محصوالت و خدمات با کیفیت و شناخته شده با تکیه بر کارکنان باانگیزه و نوآور که باعث بهبود زندگی مشتریان و مصرف کنندگان ملی و بین المللی 
و ارتقا سطح رفاه مشتریان و کارکنان شده؛ به گونه ای که همگان کار و اندیشه را با رشد پایدار، رهبری بازار، برندهای قابل اعتماد و تعهد به ارزش های اخالقی و 
مسئولیت های اجتماعی بشناسند. همچنین تالش روز افزون برای اینکه جامعه، کار و اندیشه را به عنوان شرکتی معتبر، استقبال کننده از تغییر و تحول، چابک، 

پویا، کارآفرین و ارزش گذار به حقوق اجتماعی بشناسد، صورت گرفته و بر مسئولیت های سنگین خود در ادامه راه نیز واقف است. 

معرفـــــی

ماموریت سازمان

ارزش های  سازمانی
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شــرکت کوبل دارو فعالیت خود را از سال 1380 با هدف تامین داروهای مورد نیاز بیماران کشور و به ویژه داروهای 
تخصصی آغاز کرده و از آن زمان تاکنون در زمینه تولید، واردات، ثبت، بازاریابی و پخش داروهای تخصصی و عمومی 
)شیمی درمانی، قلبی عروقی، پرتونگاری، ضد میکروبی، تنفسی، چشمی، گوارشی، کلیوی، آنتی بیوتیک، ضد درد، 
بیولوژیک، داروهای موثر بر غدد برون ریز، فاکتورهای انعقادی و همچنین داروهای آرایشــی بهداشتی، مکمل ها و 

تجهیزات پزشکی( فعالیت داشته است. 
کوبل دارو طی یک دهه فعالیت، همواره تالش کرده است که ضمن حفظ کیفیت، بهترین عملکرد را در عرضه داروی 
کشــور داشته باشد و با خلق ایده های نوآورانه و انتقال تکنولوژی های روزآمد تولید دارو به داخل کشور، به نیازهای 
جامعه پاســخ دهد. در کوبل دارو شفافیت، احترام و اعتماد متقابل، پیوند میان اعضا را مستحکم کرده و مجموعه ای 
یکپارچه را به وجود آورده است که با بهره گیری از مدیران مجرب و کارمندان متخصص، نقش موثری را در بهبود کیفی 

درمان در سطح کشور ایفاد کرده است. 
کوبل دارو در حال حاضر به عنوان بزرگ ترین ســهامدار شرکت داروسازی دکتر عبیدی و موسس شرکت پخش 
آدوراطب با داشتن جایگاه اول در بازار دارویی و آرایشی بهداشتی در ایران، گام های بلندی در جهت اجرا و تعهد به 
یک سیستم مدیریت کیفیت برداشته و همواره برای ارتقاء کیفیت دارو ها، توسعه فعالیت ها و خدمات در جهت حفظ 

ارزش های سازمانی خود شامل برتری، صداقت و نوآوری تالش نموده است. 
شرکت کوبل دارو در کنار فعالیت های کسب و کاری خود همواره تالش کرده است تا از طریق کمک و یاری رساندن 
به افراد بیمار و موسسات خیریه رسالت اجتماعی خود را که همانا از ارزش های شرکت کوبل دارو می باشد، اجرا نماید.

w w w . c o b e l d a r o u . c o m
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مصرف غذاهاي دریایي از جمله ماهي در پیشگیري از سرطان موثر است. ت
الم

 س
ام

پی

شرکت تولیدی بازرگانی ِمتودو با بهره مندی از نیروهای جوان و کارآمد و 
تکیه بر تکنولوژی روز دنیا و شــناخت کامل بازار برق ساختمان در ایران، سعی 
در جمع آوری مجموعه ای کامل از محصوالت تولیدی و وارداتی مورد نیاز برق 
پروژه های ساختمانی، اعم از مسکونی، تجاری و اداری از مرحله سفت کاری تا 
تامین روشنایی کرده است و به لطف خداوند پس از گذشت ۱۵ سال به عنوان 
یکی از بر ترین برند ها، در میان انبوه سازان و متخصصین برق ساختمان شناخته 

شده است .
این شرکت در سال ۱۳۹۱ با ارایه کلید و پریزهای لوکس )شیشه و آلومینیوم( 
با کادرهای چندخانه و همچنین قاب های هالوژن خاص بنیان گذار شیوه ای نوین 
در صنعت برق ساختمان بوده اســت، و هم اکنون با داشتن سبدی کامل از 
محصوالت برقی ساختمان با نام تجاری ِمتودو، آماده خدمت به فعاالن صنعت 

برق و ساختمان در کشورمان است. 
با سپاس از حمایت شما نیک پنداران بزرگوار
خضرابي-  کالجي

بانــک ســامان از شــهریورماه ســال ۱۳78، به عنــوان نخســتین مؤسســه 
مالــی و اعتبــاری دارای مجــوز بانــک مرکزی ایــران با ســرمایه اولیــه یازده 
 میلیــارد ریــال و بــا نــام »ســامان اقتصــاد« فعالیــت خــود را آغــاز کــرد.
کمتر از ســه ســال بعد، در شــهریورماه ســال ۱۳8۱، توانســت مجوز الزم برای 
انجــام و ارائه خدمات بانکــی را از بانک مرکزی جمهوری اســامی ایــران دریافت 
 کــرده و به عنوان یــک بانک خصوصــی، دوره جدیدی از حیات خــود را تجربه کند.
طی این سال ها، با قرار گرفتن در مسیر رشد و سودآوری توانسته است سرمایه اولیه را 

تا حدود 80 برابر افزایش دهد.
این سرمایه در تاریخ دوازده مردادماه ۱۳۹۳، با افزایشی معادل ۱،4۱2 میلیارد ریال از 

6،۵88 میلیارد ریال به 8000 میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

تاریخچه بانک سامان 

ِمتودو انتخاب هنرمندانه 



41 سال اول - شماره 2 -  زمستان 1394

شاتل در یک نگاه
گروه شرکت های شاتل، بزرگ ترین شرکت اینترنتی کشور است که با ارائٔه خدمات و راهکارهای اینترنت

 پرسرعت و محتوایی، طی پنج سال گذشته به صورت متوالی به عنوان اپراتور بر تر کشور انتخاب شده است: 
 مهم ترین فعالیت ها: 

ارائٔه خدمات و راهکارهای اینترنت پرسرعت
ارائٔه خدمات تلفن ثابت

ارائٔه خدمات محتوا )همچون فیلم و محتوای صوتی و تصویری، خبری، نرم افزار و(… 
 )Hosting( و میزبانی )Data Center( ارائٔه خدمات مرکز داده

 )Shatel Mobile Security ارائٔه راهکارهای امنیتی )همچون
 نیروی انسانی: 

همکاری با بیش از یک هزار نفر نیروی کارآزموده در دفتر مرکزی شاتل 
همکاری با بیش از دو هزار نفر نیروی کارآزموده در استان ها

 پوشش جغرافیایی: 
ارائٔه خدمات در همٔه استان ها و صد ها شهر کشور

همکاری با دویست نماینده رسمی و اختصاصی در ایران
دستاورد ها و جایگاه شاتل در بازار: 

انتخاب به عنوان رتبه اول اپراتور بر تر برای چندین سال متوالی توسط وزارت فناوری اطاعات و ارتباطات
 FCP و PAPدارای بیشترین کاربر و سهم بازار در میان همٔه شرکت های دارندٔه پروانه

دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان
ISO9001:2008 ،OHSAS18001:2007،ISO14001:2004 ،ISO10002:2004 ،ISO10015:1999 ،ISO10004:2014 دارای چندین گواهی نامٔه استاندارد همچون

انتخاب شاتل به عنوان برند محبوب کشور طی سه سال گذشته

لبخندتانرابهدنیامنیدهیم

این گروه پس از سال ها فعالیت موفق در زمینه مشاوره، فروش و 
  NBRنصب انواع عایق ها، تنها کارخانه تولید عایق فوم االستومری
و EPDM را در ایران بنا نهاده و از ســال 1390 تولید محصوالت 
را بــا تکنولوژی روز دنیــا و مواد اولیه اروپایی تحت لیســانس 
ایتالیا درمنطقه محروم  LISOLANTE K-FLEX شــرکت 
شهرستان ابهر استان زنجان آغاز کرده و محصوالت تولیدی خود را 

با نام تجاری K-FLEX به بازار عرضه می کند. 
عایق های K-FLEX با دارا بودن استاندارد های بین المللی، 
گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان، گواهی احراز صالحیت 
کیفی از شرکت بهینه سازی مصرف ســوخت و 10 سال گارانتی 
تضمین کیفیت بیمه ایران مورد تایید بســیاری از وزارتخانه ها، 
سازمان ها و شرکت های معتبر از جمله وزارت نفت، راه و شهرسازی 
)سازمان مجری(، شرکت های مناطق نفت خیز جنوب، نفت و گاز 
پارس، انجمن های بهینه سازی مصرف انرژی، تاسیسات، سازندگان 

تجهیزات صنعت نفت و.... اســت و در اکثــر صنایع و پروژه های 
کشور اعم از ساختمانی، تاسیساتی، پتروشیمی، دارویی، غذایی، 

بیمارستانی و... مورد استفاده قرار گرفته اند. 
عایق های K-FLEX موجب بیشــترین میزان جلوگیری از 
اتالف انرژی و کاهش هزینه های آن، افزایش عمر تاسیســات و 
تجهیزات و نهایتا با کاهش مصرف سوخت های فسیلی و آلودگی 
ناشی از آن ها ســبب کاهش انتشــار گازهاي گلخانه اي و حفظ 
ســرمایه های ملی می شود. کارخانه ســانا عایق با ظرفیت باالی 
تولید، توان پاسخگویی به نیاز داخلی کشور و همچنین صادرات به 
سایر کشورهای منطقه را ممکن ساخته که این امر موجب کاهش 
چشــمگیر واردات این محصوالت، جلوگیری خروج ارز، افزایش 
صادرات غیر نفتی و ایجاد بیش از 250 شــغل به صورت مستقیم 

و غیر مستقیم شده است. 
گروه صنعتی سانا عایق با نگاهی جهانی، باور به بهبود مستمر و 

رعایت موازین استانداردهای زیست محیطی، محصول و مدیریتی 
گواهینامه هایISO 14001 ، ISO 9001و ISO 1800 را کسب 
کرده، همچنین موفق به دریافت گواهینامه CE جهت صادرات کاال 

به اروپا نیزشده است.
  این شرکت در ادامه راه جهت تحقق مسئولیت های اجتماعی 
 خود مفتخــر به عضویــت در خانواده بزرگ موسســه خیریه
بهنام دهش پور شــده تا از این راه گامی به سوی حفظ ارزش های 

انسانی و سالمت افراد جامعه برداشته باشد. 
امید است تا با تکیه بر دانش سرمایه های انسانی خود و انتقال 
فناوری های نویــن  و به کارگیری آن بتوانیم گام های بزرگ جهت 

آبادانی و سربلندی کشور  عزیزمان ایران برداریم.

 جایگاه در بازار: 
مطرح ترین شرکت ارائه دهندٔه خدمات اینترنت پرسرعت در کشور

دارای بیشترین پهنای باند اینترنت در میان شرکت های خصوصی
 مشتریان: 

بزرگ ترین خانواده کاربران اینترنت پرسرعت 
میلیون  ها کاربر از طریق یک میلیون سرویس واگذار شده

گروه صنعتی سانا عایق 
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انجام دادن تست هاي غربالگري فرصتي است براي تشخیص زودهنگام سرطان. ت
الم

 س
ام

پی

این شــرکت بــا قریب به 20 ســال ســابقه در زمینــه ارائه خدمــات حمل و 
نقل جــاده ای کاال از بندرعباس به ســایر نقــاط ایران فعالیــت می نماید. خدمت 
رســانی ســریع، ایمن و باکیفیت به صاحبــان کاال و بازرگانان و انجــام کلیه امور 
 مربوط به حمل کلیــه کاالهای وارداتــی پس از ترخیص از گمــرک تخصص اصلی

این شرکت است.
بخشی از اهداف سازمانی شرکت پیام راه هرمز: 

حس مسئولیت نسبت به مشتریان و تالش در جهت افزایش سطح رضایت کارفرمایان. 
توسعه زمینه های کاری. 

آموزش مستمر مدیران و پرسنل شرکت و ارتقا سطح دانش و آگاهی های تکنیکی و 
کیفیتی مرتبط با فعالیت ها. 

برنامه ریزی و اقدام منظم و مداوم به منظور پیشگیری از آلودگی های محیط زیست و 
حفظ اموال عمومی. 

احساس مسئولیت در برابر محیط فعالیتمان و کمک به منافع عمومی جامعه و شرکت 
در امورخیریه. 

مدیریت شرکت برای رسیدن به اهداف ســازمانی به استفاده از سیستم های نوین 
مدیریتی تاکید می نماید و در راستای نیل به این خواسته ها، آخرین ویرایش استانداردهای 

HSE_ISO10002-ISO10004 و OHSAS 18001 و ISO 14001 و ISO 9001
 را به عنوان مدل اجرایی انتخاب نموده و به آن رسیده است.

این شــرکت به عنوان تنها تولید کننده و عرضه کننده مجسمه های 
»فیگورین« شــخصیت های محبوب و پرطرفدار ورزشی از ابتدای سال 
4931 با هدف ارج نهادن و زنده نگه داشتن یاد و خاطرات این قهرمانان، 
فعالیت خود را آغاز کرده اســت و اکنون ضمن توســعه تیم فروش و 
پشــتیبانی خود، گام بلندی را در راستای جلب رضایتمندی مشتریان و 

دوستداران خود برداشته است. 
این شرکت امیدوار است تا در سال جدید ضمن تحقق حداکثری اهداف 
ســازمانی خویش در بازارهای داخلی، با تمرکز بر عرضه کاال در بازارهای 
جهانی، نقش ارزنده ای در انتقال فرهنگ ایرانی و نام قهرمانان آن به اقصی 

نقاط دنیا ایفا کند. 
شرکت انعکاس ستاره ایرانیان ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت موسسه 
خیریه بهنام دهش پور، این افتخار را دارد تا به ســهم خود یکی از ارکان 
حمایتی و پشــتیبانی این عزیزان در جهت رســیدن به اهداف عالیه و 

ارزشمند آن مجموعه باشد.

شرکت امید تجارت میترا )مطسا( با هدف تولید جت پرینترهای صنعتی در داخل کشور پس 
از سال ها تحقیقات و پیگیری مستمر و بررسی و مطالعه برروی مدل های مختلف هد چاپگر و 
قابلیت کارکرد آن ها با مرکب های مختلف، نمونه ای ساخت انگلستان را که بهترین هد چاپگر 
صنعتی دنیا است مورد تایید قرار داده و پس از چند دوره بازدید از شرکت مربوطه، با توجه به 
قابلیت های آن قراردادی انحصاری بین شرکت مطسا و XAAR انگلستان منعقد و پس از آن 

اولین دستگاه این شرکت در سال 78 تولید شد. 
بخش تحقیقات و توســعه شرکت مطسا در سال80 موفق به ساخت و تولید دستگاه چاپ 
روی تخم مرغ شد. این دستگاه در صنعت مرغداری جایگاه ویژه ای دارد، زیرا کلیه تخم مرغهای 

موجود در بازار ملزم به داشتن تاریخ تولید و انقضا هستند. 
این واحددرســال 86 موفق به ساخت نوعی جدید از جت پرینترهای صفحه کلید لمسی 
به نام دســتگاه پرودیجیت که با توجه به راحتی کارکرد در انواع صنایع کاربرد دارد. پس از آن 
در هرسال، دستگاه جدیدی به محصوالت این شرکت اضافه مي گردد، از آن جمله دستگاه چاپ 
دورنگ مي باشد که جهت شرکت هایي مانند لوله سازي که بحث تمایز برند از مشخصات فني 
را نیاز دارند تولید گردیده است. دستگاهي دیگر نیز به عنوان جت پرینت دستي تولید شده و 
در کارخانه جاتي مورد مصرف قرار مي گیرد که ابعاد جنس بزرگ و غیر قابل انتقال به خط تولید 
مي باشند. دستگاه دیگر این مجموعه براي شرکت هاي دارویي طراحي گردیده است که مختص 

چاپ روي جعبه هاي بسته بندي دارو مي باشد.
در حال حاضر شرکت مطسا تنها تولید کنند ه جت پرینترهای صنعتی در خاورمیانه است که 
دارای 40 نمایندگی در اقصی نقاط دنیا از جمله کانادا، ترکیه، مالزی، لبنان، هند، مصر، اندونزی، 
سنگاپور، کنیا، عربستان سعودی، امارات و کویت و عراق، فلسطین، ارمنستان، ترکمنستان 

افغانستان، پاکستان... می باشد. 
هدف مطسا از تولید این دستگاه های مطابق باکیفیت جهانی، به دست آوردن  بازار های کل دنیا است.

یک سال می شود که کافه سینما )کافه گالری باغ فردوس(، در راستای مسئولیت اجتماعی 
که برای چشم انداز اهداف خود ترسیم کرده به جمع حامیان موسسه خیریه بهنام دهش پور 
پیوسته است. کافه سینما، یک انتخاب مدرن برای کافه نشین ها است اما در بدو ورود به تراس 
کافه سینما مبلمان جالبی جلب توجه می  کند که خیلی هم مدرن نیست اما صمیمی است؛ 
مبلمانی که با پالت های چوبی و کوســن های گل دار به مشتریان لبخند می زنند و خوشامد 

می گویند. 
پالت های کافه سینما، پیام آور مهربانی با طبیعت هستند 

پالت های چوبی برای حمل انواع بار و محصوالت صنعتی و خانگی مورد اســتفاده قرار 
می گیرند و خدا می داند روزانه چندین ده هزار تُن یا شــاید حتی بسیار بیش از این مقدار، 
چوب جنگلی در دنیا برای این پالت ها استفاده می شود. اما پالت های کافه سینما، این پیام را 
برای مردم و مشتریان دارد که ما باید با طبیعت مهربان  باشیم. این انتظار نسل های بعدی از 

ما نیز هست.  
طعم های تاریخ سینمایی

در کافه ســینما، مزه، طعم، ترکیب نوشیدنی ها و خوراک ها با حال و هوای تاریخ سینما 
درست شده است. به عنوان مثال ما نوشیدنی »ِشِرک« داریم و »چاپلین« یا »اودیسه« و نظایر 
این ها. دم نوش »کازابالنکا« و »هارولدلوید« و مانند این ها داریم. الزانیای »گارفیلد« داریم. 
این ها فقط اسم نیستند. هر اسم، خاطره ای است؛ هویتی است که متعلق به خودش است و 
باید این ها در ترکیب مزه های آن نوشیدنی یا ادویه های غذا هم حس شوند. این ها، مزه ها و 

طعم های اختصاصی کافه سینما و یکی از جذابیت های کافه سینما هستند.

شرکت پیام راه هرمز
)سهامی خاص(

 کافه سینما؛
از پالت تا هنر روی قهوه  شرکت انعکاس 

ستاره ایــرانیان 
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با سپاس   از حامیان حقوقــــی موسسه   در سال۱394مسئولیت 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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مصرف میوه و سبزیجات 
را جایگزین فست فودها کنیم.

پيام هاي سالمتي و توصيه هاي آموزشي را با عضويت در صفحه هاي اجتماعي 
موسسه  دنبال كنيد.
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