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 جناب آقای دکتر محمد سیدمظفری

 گز مظفری سازمان فروشمدیریت محترم 

 با سالم ؛

، در 1397تیر  21شنبه پنج  بهبود یافتگان سرطان پستان که در تاریخ "چهارمین همایش عشق و امید"در از شما دعوت می کنیم تا 

برگزار می گردد و بدنه اصلی آن را عصر در سالن اجالس سران  8تا  4سالگرد فوت نابغه ریاضی پروفسور مریم میرزاخانی از این سرطان، از ساعت 

 به عنوان اسپانسر حضور فعال داشته باشید.، تشکیل میدهند سرطان پستان بهبودیافتگان 

تقویت امید به بهبودی در کل جامعه با نمایش قابلیت درمان پذیری این  ،همایش بیمار محور سرطان پستانضرورت برگزاری مرتب سالیانه این تنها 

همایش  سرطان و مشارکت بهبودیافتگان در حمایت از بیماران جدید در حین درمان و فعالیت های اجتماعی به صورت مشارکت فعال در برگزاری و اجرای

 سرطان در کشور است.و اطالع رسانی برای کنترل این 

آگاهی بر خطر جدی سرطان پستان بر علیه سالمت زنان و شیوع رو به افزایش آن که یک چهارم کل سرطان زنان را شامل می شود، باور احتمال 

پیام هر  ،رمان مناسبدر عین قابلیت درمان پذیری کامل این سرطان با تشخیص بهنگام و د ،دهر جامعه، زنان جوان، حامله و شیردرگیری تمامی اقشا

 سال این همایش است.

گی و در همایش امسال که با هدف تقدیر از پیشکسوتان درمان سرطان پستان، تهییج نیروهای مردمی برای تجهیز بیمارستانهای دولتی، ایجاد همبست
زار میگردد، ضمن بزرگداشت نابغه ریاضی حساس کردن مقامات دولتی و انجمنهای خیریه نسبت به اهمیت سرطان پستان و قابلیت درمان آن برگ

دولتی و خصوصی،  پروفسور مریم میرزاخانی، عالوه بر بهبودیافتگان و خانواده های آنان، دعوت گسترده ای از کلیه اقشار جامعه، اعم از مقامات و نهادهای

تومانی  1000، با شعار حمایت ماهیانه حداقل ان )هما(کمپین همت ملی ایرانیورزشکاران و هنرمندان و صاحبان کسب وکار خواهیم داشت، تا از 

 حداقل یک میلیون ایرانی ، رونمایی گردد.توسط 
 ما را یاری فرمایید.نفر ،  1500برای سمپلینگ ازطریق  خودمحصوالت  با پذیراییخوشحال می شویم که در انجام این امر خیر 

خواهشمندیم نام و تلفن موبایل افراد دواطلب حمایت با مبلغ واریزی ماهیانه  ،کارمندان آن از کمپینحمایت شرکت و به عالوه بر این، در صورت تمایل 

 گردد. را هم ارسال فرمایید و در صورتی که نماینده شرکت تمایل به حضور در سالن اصلی را داشته باشد نام و سمت او نیز برای صدور کارت ارسال

یا  88882457دورنگار به شماره از طریق  ،در صورت موافقتخواهشمند است انسرهای همایش اعالم خواهد شد. مسلم است که نام شما در لیست اسپ

 نمایید. موافقت را اعالماین  09101569579تلگرام به شماره 

 

 با تشکر بسیار                                                                     
 تهران موسسه سرطان پستان  

 کتر آزاده جوالیید  
 دانشیار جراحی عمومی، مسئول بخش جراحی و واحد تخصصی پستان

 بیمارستان فوق تخصصی زنان مهدیه، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی       
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 بعدازظهر 8 تا 4 ساعت از 1397 تیر 21 پنجشنبه : زمان
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