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ــور،  ــادي کش ــكالت اقتص ــه مش ــه ب ــا توج ب
ــردم  ــوم م ــورم و فشــار اقتصــادي کــه عم ت
عزیــز کشــورمان را تحــت فشــار قــرار داده، 
ــرام  ــه احت ــي امســال ب ــه کامران ــاد خیری بنی
مــردم  ایــران زمیــن و در راســتاي همراهــي 
بــا وضــع اقتصــادي موجــود هیچگونــه کاالي 
تبلیغاتــي و سررســید و هدایــاي نــوروزي 

ــداده و منتشــر نخواهــد کــرد. ســفارش ن
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فرح خالقی - مشارکت

رو  پیش  در  که  نوروزی  امیدوارم 
داریم آغاز روزهایی باشد که همه 

آرزو داریم.

سمیه ابراهیمی - اداری

دو قدم مانده به خندیدن برگ، یک نفس 
چشم  در  چشم  گل سرخ؛  ذوق  به  مانده 
بهاری دیگر تحفه ای یافت نکردم که کنم 
هدیتان و یک سبد عاطفه دهم ارزانی تان.  
آرزو  ممدجویان  لبخند  با  را  جدید  سال 

دارم. 

جواد اشرف کاشانی- مدیریت 

 روزی در دفترم  نشسته بودم که دونفر برای کمک وارد اتاق شدند؛  یکی از آن دونفر به 
شدت گریه می کرد. وقتی  موضوع  را جویا شدم گفت: یک شب وقتی در کربال بودم؛ خواب 
دیدم فردی مجتمع معلولین و سالمندان قدس را با آدرس به من معرفی کرد تا برای کمک 
به اینجا بیایم. وقتی به همراه دوستم به اینجا آمدم دقیقا شبیه خوابم بود و اکنون حاضرم تا 

در این راه کمک نقدی و غیرنقدی مورد نیاز مرکز را تقدیم کنم.
بعد از این اتفاق با همه قلبم باور پیدا کردم که روزی  عزیزان ساکن در قدس از جانب خدا 

فراهم خواهد شد و نباید غصه کم و کسری ها را داشته باشیم. 
همه این سال هایی که در خدمت بهزیستی بودم دوری و بی تابی عزیزان 
در قدس از خانواده هایشان برایم بزرگ ترین درد بوده، چه مادرهایی که 
چشم به راه فرزندانشان در این آسایشگاه ها از میان ما رفتند. کاش روزی 

برسد که هیچ کس به دور از خانه و غریب از دنیا نره. 

برای تمام این هفده سال سابقه همکاری با بنیاد 
امیدوارم  می کنیم.  شکر  را  خدا  کامرانی  خیریه 
سال پربرکتی برای آشپزخانه مجتمع قدس باشد 
دوستی هایمان  و  بماند  گرم  و  روشن  اجاقمان  و 

سال ها  از  بعد 
پایدار باشد.

سید شكوهی و یارویسی
 آشپزخانه

به یادم می آید در اولین سالی که همراه مددجویان در ارودگاه عباس آباد 
شمال بودم و تعداد بیشتر آن ها را سالمندان تشکیل می دلنند یکی از آن 
عزیزان شوق زیادی برای دیدن دریا داشت و به دلیل مشکل حرکتی 
نمی توانست به تنهایی خودش را به ساحل برساند، در آخر با همکاری 
دوستان ویلچرش را به لب دریا رساندیم و حسی که از نگاه آن عزیز 
هنگام مواجهه با دریا به من دست داد، از زیباترین تجربه های زندگی ام 

به شمار می رود. 
سال جدید را با این آرزو می خواهم که چراغ امید هیچ یک از مددجویان 

عزیزمان در مجتمع قدس خاموش نشود و دلشان شاد باشد.  

زینب قربان پور- واحد پزشكی

سـال نو مـی شـود زمین 
نفسـی دوبـاره می کشـد 
رنـگ در  بـه  هـا  بـرگ 
مـی آینـد و گلهـا لبخند 
مـی زننـد و پرنـده هـای 
و  گردنـد  برمـی  خسـته 
در ایـن رویـش سـبز،  دوبـاره ... مـن ... تـو ... مـا ...

کجا ایسـتاده ایم، سـهم ما چیسـت، نقش ما چیسـت، 
پیونـد مـا در دوباره شـدن با کیسـت. زمین سـالمت 
مـی کنیـم و ابرهـا درودتان ... و چون همیشـه امیدوار 
و سـال نـو مبارک. یـک نـگاه خداوند کافیسـت برای 
گشـوده شـدن یک یـک درهـای بسـته ی زندگی،آن 

نـگاه و نظـر بلند را برای همـه آرزو دارم.

ماندانا شیخی - روانشناس
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مینا آقاجانی - کارگاه

من مینا آقاجانی؛ به عنوان یکی از خدمت گذاران مجتمع 
آرزو  را  اول سالمتی مددجویان  برای سال جدید؛  قدس 
می کنم و در ادامه امیدوارم خداوند به ما صبر ادامه دادن 
راه در این مسیر را بدهد که  بتوانیم به مددجویان  عزیز 
با آغوش باز کمک کنیم. ای کاش شاهد خانواده هایی باشم 
که بیشتر به عزیزان خود در مجتمع معلولین و سالمندان 

دیگر  و  می زنند  سر  قدس 
چشم  این جا  را  کس  هیچ 
انتظار تلفن یا خبری از طرف 
امید  به  ما  نبینم.  خانواده اش 

روزهای بهتر و شادتریم. 

طاهره حاج یحیی لو- مادریار

گمانم  به  کار کردم،  مرکز  این  در  را  از عمرم  و چهارسال  بیست  من 
با  دیدار  برای  این عزیزان  مانده  انتظار  به  از چشمان  تلخ تر  هیچ چیز 
همه  برای  امکان  این  جدید  سال  در  دارم  آرزو  نیست.  خانواده شان 
آن ها فراهم شود.هرچقدر که ما و مددجویان ارتباط مستقیم و نزدیکی 
در  که  امروز  نمی کنیم.  پر  را  آن ها  خانواده  جای  بازهم  باشیم،  داشته 

کم کم  باید  من  هستیم   98 سال  آستانه 
بزرگ ترین  اما  باشم  بازنشستگی  فکر  به 
برای من  است که  از کسانی  غمم؛ جدایی 
نزدیک ترین افراد هستند؛ که با اشک آن ها 
گریه کردم و با خنده آ ن ها به وجد آمدم. 

علی آقایی- انبار

این آخرین روزهای سال دل من  خداوندا در 
رحمتت  زالل  جویبار  در  چنان  را  دوستانم  و 
ایمان؛  هست  تردید  هرکجا  که  ده  شستشو 
نومیدی  هر کجا زخمی هست مرهم؛ هر کجا 
جای  عشق  هست  نفرتی  وهرکجا  امید  هست 
آن را فراگیرد.سال نو برای همه مبارک باشه.

هرزمان که مراجعه می کنم و مددجوسان مرا می بینند؛ بسیار خوشحال 
ابراز احساسات می کنند و این شوق کمک فراوانی  می شوند و شدیدا 
کرده است که من هفته ای یک روز در حدتوانم در خدمت این عزیزان 

هستم و کمک حال مددجویان باشم.
ضمن یادآوری خاطره ی بنیان گذار این مرکز؛ جناب سیف الدین کامرانی 
سال جدید را تبریک می گویم و برای مددجویان و کاکنان این مرکز سال 
خوبی را آرزو می کنم. آرزوی من برای سال جدید پیشرفت روزافزون 

علم پزشکی و در نتیجه آن کم شدن معلولیت در دنیاست. 

دکتر منصور صابری - واحد پزشكی

نوروز هرسال برای ما یادآور این است  که عشق 
همیشه  در مراجعه است و بعد از هر زمستان 
یک بهار دل انگیز در پیش روی ماست. امیدوارم 
حال بچه های قدس همیشه بهاری باشه و امید به 

زندگی را فراموش نکنند. 

نسترن رضازاده - مددکاری

رونق رفت و آمد در مجتمع قدس از جمله  مقوله هایی است 
که می تواند برای ما  در این مجموعه مفیدترین اتفاق باشد 
بهترین آروزیی که می توان برای سال آینده در مجتمع قدس 
داشته باشم؛ حضور بیشتر مردم در این مجموعه  است که 

خواهد  ارمغان  به  را  ما  رونق 
داشت. آرزو می کنم لطف مردم 
در سال جدید بیشتر شامال حال 
باشد شادی  مددجویان قدس 
این  میان  در  پیش  از  بیشض 

جمع جریان داشته باشد. 

زارع - مددکاری
کـه  سـال هایی  در 

در مجتمـع قـدس کار کـردم شـاهد فـراز و 
نشـیب های بسـیاری بودم، روزی را به خاطـر دارم که 

فرزندان یکی از سـالمندان سـاکن قدس اور را بعد سـال ها 
پیـدا کردنـد می توانیـد تصور 
کنیـد کـه در آن لحظـه چـه 
حـس شـعفی داشـتیم و چقدر 
یادماندنـی شـد.  بـه  برایمـان 
هـرروز باخـودم آرزو می کنـم 
آسایشـگاه های  تعـداد  کـه 

نگهـداری سـالمندان بـه حداقـل برسـد.
پیشـاپیش سـال نو را به خانواده بـزرگ کامرانی و 

همکاران عزیـزم تبریک می گویم. 

 اکرم عباسی - واحد پزشكی



تماشــای فیلــم بــا ســفر در دل تاریــخ

ــینما مرکــزی س
ســینمایی پیشرو 
در ایــــــــران

 مجتبی حصامی
یک سال گذشت و می شود آن را به صورت یک فیلم 

سینمایی داخل سالن ذهنمان مرورش کنیم. همراه با 
اتفاقات نیک و بد، تلخ و شیرین. هرفیلمی که تماشا 

می شود، تبدیل به خاطره می شود. فیلم سینمایی 97 
هم به جرگه خاطره ها پیوست.

مجالت سینمایی گذشته را ورق می زنم، داخل 
فضای انتظار سینما مرکزی قدم می زنم، پوسترهای 
فیلم ها را تماشا می کنم؛  و با خود اندیشه می کنم 

که در لحظه ی تماشای آن ها هیچگاه به این لحظه 
و گذر سال ها نیاندیشه بودیم، این لحظات را هم به 

خاطر داشته باشیم تا چند سال آینده...
این دیوارها، این پله ها و این سالن های نمایش مملو 

از خاطرات دور و نزدیک اند؛ به یقین تماشای فیلم 
های سینمایی در محیط خاطره انگیز سینما مرکزی 

خالی از لطف نخواهد بود.
امیدوارم فیلم 98 پر از لحظات شادی آور و خوش 

برای مردم ایران زمین باشد.

ســینما مرکــزی ترکیبــی از ســینما ســانترال و 
شــهر تماشــا، از ســینماهای تهــران اســت کــه در 
ــی )بنیــاد  ســال ۱۳۴2 توســط ســیف الدین کامران
ــی( تأســیس شــد. در حــال حاضــر  ــه کامران خیری
ــردم  ــان م ــالن، میزب ــج س ــزی در پن ــینما مرک س

ــت. ــی سینماس ــتان و اهال ــران و هنردوس ای
ــال  ــزی در س ــینما مرک ــد س ــت بدانی ــب اس جال

ــدود  ــزو مع ــالمی ج ــالب اس ــش از انق ــای پی ه
ســینماهایی بــوده اســت کــه دســتگاه هــای 
نمایــش فیلــم هــای 70 میلیمتــری را داشــته 
ــوز  ــینمایی هن ــای س ــم ه ــتاندارد فیل ــت. اس اس
ــان از  ــوع نش ــن موض ــت و ای ــری اس ۳5 میلیمت
ــزی  ــینما مرک ــودن س ــز ب ــودن و مجه ــرو ب پیش

دارد.
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ــهر ــینمای ش ــن س ــزی تری ــا مرک ــازی ب ــتالژی ب نوس

عوامــل ســینما مرکزی برای شــما ســال خوبــی را آرزومندند.
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جهت کمک به بنیاد خیریه کامرانی؛
شماره حساب کمک های مردمی بانک ملی سیبا

0105629079009
 شماره کارت: 6037991899912020
 بنام: مجتمع معلولین و سالمندان قدس

شماره تماس با بنیادخیریه کامرانی: 02146830230

بهار در بنیاد کامرانی

احمد نعیمی
مدیر روابط عمومی بنیاد خیریه کامرانی

بهار فصل بخشش خیرخواهانه و نیکوکارانه زمین است.
 بخشیدني بدون توقع.
 و حاصل این بخشش:

غنچه اي است که زیبایي میبخشد؛
 و عطر و بویي است که حال خوب میبخشد؛

و مقصد و مقصود این حرکت خیرخواهانه میوه اي است 
که جان مي بخشد.

شاید  ها  نیکي  این  تمام  پس  در  بنگریم  نیک  اگر  و 
لبخندي است که نشانده میشود. 

و ما در بنیاد خیریه کامراني این لبخند را خریداریم. 
آنهم نه به بهاي اندک. که به بهاي گزاف. تا مرز جان. 

الدین  بنیادي که رسم خیرخواهي را »سیف  اینجا در 
از مرکز  بیماري که  لبان  بر  را  لبخند  کامراني« گذاشت 
گامانایف سالمت بیرون میرود، سالمندي که گوشه امن و 
آسایش و مهرباني مادریار را در مرکز سالمندان قدس با 
تمام وجود احساس میکند و خانواده اي که لحظاتي فارغ 
از تمام هیاهوها در سینمامرکزي خاطره سازي میکند، مي 

نشانند. 
و چه نعمتي از این باالتر که لبخند بنشاني و خود به 

تماشاي این لبخند بنشیني.
لبخند تو خالصه خوبیهاست

لختي بخند، لبخند گل زیباست

و این زیبایي با همت مردان و زناني که خوب
مي دانند که اثر نیکویي در این جهان باقیست سه گانه 

اي خلق میکند از جنس »زیبایي، نیکویي و دانایي«
سه گانه اي که »عشق« مي آفریند، »امید« میبخشد و 

»آگاهي« مي پروراند.
 ادامه دهنده سنگ بنایي که »مهندس سیف الدین کامرانی«

بانو »پروین دخت  با همت و حمایت همسرش  گذاشت 
میهن« و تالش و مجاهدت فرزنداني که عزم جزم کرده 
همراهي  و  بماند  ماندگار  و  مانا  تاریخ  در  پدر  نام  اند 
کارکناني که هم قسم شده اند تا در این دریاي پرتالطم 
همسفر و هم مسیر باشند، اکنون بنیادي بزرگ و خانوده را 
تشکیل داده که  با افتخار در جهت حفظ آرامش و سالمتي 

و لبخند هم نوعان تالش مي کنند. 
باشد که این تالش مقبول و مؤثر افتد.

آرزوی خانواده کامرانی برای سال جدید
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فصل رستاخیز طبیعت است، لبخند دوباره شقایق و پیچیدن 
در  نسیم  زیبای  آواز  ها،  خانه  در  روییده  تازه  گلهای  بوی 
میان شکوفه ها نوید بهاری است دوباره. این بهار و این نوروز 

باستانی بر شما مبارک باد. 

پروین دخت میهن

مریم کامرانی

فریبرز کامرانی

کتایون کامرانی

هیچ  و  نگیرد  پایان  که  نیست  زمستانی  هیچ 
بر  سوار  عشق  نگردد،  باز  که  نیست  بهاری 
بهاری  باران  خاک  بوی  و  جاریست  نسیم 
خورده عطر طراوت زمین است. نوروز، لحظه 

ی لبخند زمین بر گل مبارک باد. 

آفرید  را  امید  خداوند  که  ای  لحظه  بی شک 
آفریده  نیز  را  بهار  که  است  ای  لحظه  همان 
که  زمانی  و  است  آفرینش  آهنگ  بهار  است. 
شود.  می  دمیده  چیز  همه  در  ای  تازه  روح 
پس  نیست،  دیر  ورزیدن  عشق  برای  هیچگاه 
شما  بر  نو  سال  و  نوروز  عید  نکنیم.  درنگی 

مبارک باد.

برایمان میراثی به جا مانده از طرف پدر که بنام  “بنیادخیریه 
کامرانی” بر سر زبان ها شناخته می شود. 

خوشحالم بهاری دیگر را در راه خیری که بذرش را او کاشت و 
امروز ماحصل آن در دستان ما است؛ قدم برمی داریم.

آرزو میکنم؛ بتوانیم در سال جدید چون گذشته چراغ کارخیر 
را در این میان روشن نگه داریم.


