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سالمتی و رفاه بيشتر هم ميهنان عزيزمان می كوشند، ادای احـترام نمايد.
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1پيام بنيانگذار

این قافله عمر عجب مي گذرد!!

یاران
بهوش باشیم، سالي بس سخت را پشت سرگذاردیم سالي که در محک با حضور پربار و وفادار خوباني چون فرخنده افقهي)قدس(، زهرا بیرجندي، دکتر
ناصر عناصري، و دیگر عزیزان وداع کردیم و در عرصه ملي بسي عزیز کرده ها و چشم و چراغهایمان که راهي خاک شدند. سالي که در ابتداي آن

در اندوه آوارگی ها و بي خانماني کودکان سوري گریه ها کردیم و در انتهاي آن در سوگ جوانان آتش نشانمان نشستیم.
سالي که ابروباد و مه خورشید و فلک در فغان آمدند از بیدادي که ما انسان ها بر آنها روا داشتیم و فرزندشان زمین را به این فالکت رسانیدیم، 

پس راه نفس را بر ما بستند.
کوتاه آنكه سخت سالي بود. نه یک سال، بلكه ده سال بود، وداعش مي گوییم و روي به آفتاب مي کنیم و نگاه مان را به روشني افق سالي که
در پیش است مي دوزیم، زانو مي زنیم و به سجده مي رویم و از خداي آسمان ها و زمین مي خواهیم که سالي پربار، زیبا، سالم و پرنشاط را به ما
ارزاني دارد و از او متضرعانه مي طلبیم که ما را حكمت و معرفت عطا فرماید که آنچه را که گریزي از آن نیست مانند فقدان عزیزان بپذیریم و آنچه
را که تغییر دادني است توان تغییر ارزاني مان دارد. به ویژه آن دسته از تغییراتي که با خوِد خود و مِن من سروکار دارند که به راستي صعب ترین

چالش هایند که هرچه شر بر جهان مي گذرد از من هاي ما نشأت مي گیرند.
ما در محک از مني بریده و ما شده ایم و هم اینست که توانسته ایم این سال سخت را نیز با دستاوردهاي نیكو و افتخارآفرین که حاصل بریدن از 
من و پیوستن به ما بوده تجربه کنیم و مي دانیم که سال پیش رو نیز نوید بهاران پر گل و ریحان مهرباني و همدلي را براي مردمان خوبمان خواهد.

دلتان خوش، سرتان سبز
سعیده قدس



پيام مدير عامل2

با سپری شدن سال 1395، 25 سالگی محک به پایان رسید و از 
ابتدای سال 1396 فصلی دیگر از فعالیت های توسعه محور این سازمان 
برنامه  سومین  پیاده سازی  با  محک،  قرن  ربع  دومین  می شود.  آغاز 
استراتژیک محک برای دوره پنج سال 1400-1396 آغاز می گردد. 
ایجاد جامعیت و یكپارچگی در  بر  برنامه در یک تصویر کالن،  این 
سامانه ها و فعالیت های محک تمرکز می کند و همچنان بر چهار ارزش 
بنیادین شفافیت، پاسخگویی، قدرشناسی و زیبایی شناسی، تصریح و 
تغییرات  با  محک  بزرگ  خانواده  برنامه،  این  اجرای  در  دارد.  تأکید 
این سازمان  به اهداف واالی  وسیعی مواجه خواهد بود که دستیابی 
براساس مدل های توسعه پایدار بدون ایجاد این تغییرات میسر نخواهد 
اجتماعی عظیم کشور  تغییرات در کنار ظرفیت  این  امید است  بود. 
عزیزمان که همواره تكیه گاه محک در حرکت های توسعه محور آن بوده 
به  اثربخش  و  قادر سازد؛ خدمت رسانی جامع، یكپارچه  را  ما  است، 
کودکان معصوم مبتال به سرطان و خانواده آنان در کمیت و کیفیتی 

فراتر از گذشته داشته باشیم.

آراسب احمدیان 
مدیرعامل 



3 پيام تسليت

 
عرض تسليت براي درگذشت زنده ياد بانو افقهي، عضو هيأت امناي محک

محک درگذشت زنده یاد بانو بدرالسادات افقهي، عضو فقید هیأت مؤسس و هیأت امنا را به همه اعضاي خانواده 
بزرگ محک تسلیت  مي گوید و براي بستگان، آشنایان و همراهان آرزوي شكیبایي دارد.

زنده یاد بانو افقهي مادر گرانقدر خانم سعیده قدس، بنیانگذار محک با مهر بي پایان خود جهت تحقق حمایت از 
کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان تالش کرد تا محک حامي استوار پدران و مادراني باشد که فرزندشان 
به این بیماري سخت مبتال مي شوند. 25 سال است که از عشق و تالش خالصانه این بانوي گرامي و تجربیات 

ارزشمندشان براي حمایت از قهرمانان کوچكمان بهره مند بوده ایم.
بي شک فرزانگي و مهر هر مادري در وجود فرزندانش به ودیعه مي ماند و فرخنده باد نام مادري که فرزندش 
باني کاشتن نهال عشق و مهر در محک شد. باور داریم یادگار این عشق همواره در یاد روزگاران جاوید خواهد ماند:

پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند         دیوار زندگی را زین گونه یادگاران
وین نغمه محبت بعد از من و تو ماند                تا در زمانه باقی ست آواز باد و باران

بار دیگر فقدان زنده یاد بانو بدرالسادات افقهي را تسلیت مي گوییم و باور داریم هر آنكس که وجودش با مهرباني 
و اندیشه اش با التیام غم انسان ها بپیوندد، بي تردید میراث مانایي از عشق و نوع دوستي بر جاي خواهد گذاشت.

روحش شاد و یادش مانا



اخبار 4

اخـبار
خبرهای كوتاه: زير سقف محک چه می گذرد؟
سمينار پرستاری در آنکولوژی كودكان برگزار شد
كودكان مبتال به سرطان پيتزای ايتاليايی پختند
يلدا زير سقف محک
جشنواره مواد غذايی برگزار شد
اهدای عوايد اولين اجرای حامد همايون در جشنواره موسيقی فجر به كودكان مبتال به سرطان
ديدار نمايندگان مؤسسات خيريه كسا و خراسان
مشاركت همدالنه ياوران در روزی با محک
حضور در مجامع ملی و بين المللی
ايجاد بانک اطالعاتی اهدای پالكت
)UICC( كمپين سازمان جهانی كنترل سرطان
برای سومين بار اول شديم



اخبار

خبرهای كوتاه: زير سقف محک چه مي گذرد؟

كتاب،دوست روزهاي درمان كودكان
در هر بیمارستانی صدای چرخ دستی دو معنی دارد، یا نوبت دارو 
رسیده و یا نوبت غذا. کودکان محک اما با شنیدن این صدا چشم به 
راه اتفاق دیگري هم هستند. گروه های داوطلب مؤسسه، هر هفته با 
چرخ دستی پر از کتاب بر بالین کودکان حاضر می شوند و با خواندن 

کتاب، افقي بدون محدودیت برایشان می گشایند.
با رستم  بیمارستان جدا می شوند،  از تخت  برای ساعتی  کودکان 
هفت خوان را طی می کنند، با حسن کچل، چهل گیس را از دام دیو 
و  اندازه سهراب  به  گاه  و  نخودی، کوچک  اندازه  به  گاه  می رهانند، 
سیاوش، پهلوان و رعنا می شوند. آنگاه که داستان به پایان می رسد 
آغاِز ماجرایی دیگر است. ماجرایی از جنس آگاهي و بینش در ذهن 
کودکی که می داند با کتاب محدود به هیچ اتاق و تختی نخواهد شد.   

ديدار با يک آتش نشان
اتاق  به  براي سرگرمي  کودکان  که  پاییز 1395  روزهاي  از  یكي 
بازي آمده بودند، آتش نشان جواني را دیدند که با لباس آتش نشانی 
به دیدارشان آمده بود. آنها که از این اتفاق بسیار خوشحال بودند، 
کاله بزرگ آتش نشان را بر سرشان گذاشتند و براي ساعتي نقش یک 
نجات دهنده را بازي کردند. یكي از کودکان، ماشین اسباب بازي اش 
را آورد و با قهرمان خود، صحنه یک حادثه را بازسازي کرد و حسابي 
سرگرم شد. آتش نشان به تک تک اتاق هاي بیمارستان و اقامتگاه رفت 

و درباره وظایف اش به کودکان توضیح داد.
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اخبار 6

غافل گيري كودكان با بابانوئل
بابانوئل در آسـتانه سال نو مـیالدي به دیدن کودکان محک آمد.

و شكالت،  بیسكوییت  از  پر  کیسه اي  با  پوش  قرمز  مهربان  پیرمرد 
تـمام  به  بازي  پازل هاي  و  نقاشي  دفـترچه هاي  رنگي،  مـدادهاي 
بخش هاي بستري بیمارستان و اقامتگاه محک آمد. در میان مبارزان 
کوچک محک، کودکان مسیحي هم هستند که سال نو میالدي را 
همراه با خانواده ها و دیگر دوستانشان جشن مي گیرند تا در روزهاي 

درمان هم زیر سقف محک حس بودن در خانه را تجربه کنند. 
کودکان که از روزهاي قبل بابانوئل را در تلویزیون دیده بودند، با 
دیدن او ذوق زده شدند، سراغ گوزن ها و سورتمه اش را گرفتند و با 

خنده هایي از ته دل از بابانوئل براي هدیه هایش تشكر کردند.

هر ماه يک جشن تولد
کودکان مبتال به سرطان هر ماه، جشنی به مناسبت تولدشان در 
محک دارند. در جشن تولد بهمن ماه، گروهی از داوطلبان همراه با 
ساز و آواز و با هدیه هاي رنگي، شیریني هاي خانگي و نوشیدني هاي 
میوه اي به بخش هاي بیمارستان و اقامتگاه رفتند. کودکان با شنیدن 
دیدن  با  و  آمدند  بیرون  اتاق هایشان  از  یكي  یكي  موسیقی  صدای 
چهره هاي خندان و گریم شده داوطلبان شگفت زده شدند. فرزندان 
فضاي  خنده  با  و  خواندند  را  مبارک  تولدت  شعر  آنها  با  همراه 

اتاق هایشان را پر از شادي و سرزندگي کردند.



7اخبار
سمينار پرستاري در آنکولوژي كودكان برگزارشد 

سمينار پرستاري در آنکولوژي كودكان آبان ماه 1395 با 
حضور پرستاران آنکولوژي، پرستاران اطفال، پيراپزشکان 
و كارشناسان خدمات حمايتي در بيمارستان فوق تخصصي 

سرطان كودكان محک برگزار  شد.
 

دکتر عظیم مهرور، متخصص خون و آنكولوژي کودکان و رئیس 
این  برگزاري  از  خرسندي  ابراز  با  محک  فوق تخصصي  بیمارستان 
سمینار و حضور در جمع خانواده صمیمي پرستاران که در خط اول 
با سرطان هستند، گفت: »امیدوارم تداوم چنین رویدادهاي  مبارزه 
رفع  و  علمي  سطح  ارتقاي  موجب  متفاوت  گروه هاي  در  تخصصي 

چالش هاي تشخیصي، درماني و حمایتي بیماران باشد.«  
 

طي شدن فرآيند درمان با توجه به كيفيت زندگي كودكان 
ارائـه سـخنراني خـود دربـاره اصـول  با  دکـتر مـهرور در ادامـه 
و  رفاهي  حمایت هاي  لزوم  به  کودکان  آنكولوژي  در  شیمي درماني 
روانشناسي در درمان سرطان اشاره کرد و گفت: »توجه به کیفیت 
زندگي، روابط و سازگاري کودک بیمار و خانواده اش در طول فرآیند 
خدمات  محک  رو  این  از  است.  برخوردار  باالیي  اهمیت  از  درمان 
کودکان  به  درماني  خدمات  با  همزمان  را  روان  شناسي  و  مددکاري 
مي دهد. همچنین شناخت  ارائه  خانواده هایشان  و  به سرطان  مبتال 
کافي نسبت به شرایط و مسائل هر یک از گروه هاي سني در کودکان، 
از نوزاد تا نوجوان، موجب همدلي و رشد احساس عاطفي میان گروه 
درماني و بیمار مي شود که این موضوع تسهیل کننده روند درمان و 

کاهش درد و رنج بیماري است.«
 

مسير  انتهاي  تا  آغاز  از  سرطان  به  مبتال  كودک  همراه 
درمان 

وي در پایان با یادي از زنده یاد پروفسور پروانه وثوق، فوق تخصص 
خون و آنكولوژي و رئیس فقید علمي بیمارستان محک گفت: »هدف 
در  خانواده  و  کودک  کرامت  حفظ  محک  حمایتي  خدمات  بخش 

تمامي مراحل درماني است. این رویكرد میراثي است که از زنده یاد 
پروفسور وثوق به جاي مانده تا محک از ابتدا تا انتهاي مسیر درمان 

همراه کودک و خانواده اش باشد و مشكالت مسیر را تسهیل کند.«
 

ارائه مقاالت تخصصي در حوزه درماني و رفاهي بيماران 
مبتال به سرطان

خدمات  کارشناسان  و  پرستاران  پزشكان،  سمینار،  این  ادامه  در 
چون  مباحثي  درباره  آموزشي  و  تخصصي  مقاالت  ارائه  با  حمایتي 
اورژانس هاي آنكولوژي، عوارض کلي شیمي درماني، آشنایي با پیوند 
در  تغذیه  سرطان،  به  مبتال  بیماران  در  ایزوالسیون  استخوان،  مغز 
مراقبت هاي  یو،  سي  آي  بیماران  در  تغذیه  شیمي درماني،  بیماران 
نوتروپني و ریسک  پرستاري در نشت دارو، موکوزیت و درمان آن، 
عفونت و تسهیل گري در فرآیند درمان به ایراد سخنراني پرداختند و 

دانش و تجربیات خود را به اشتراک گذاشتند.
مؤسسه خیریه محک در طول 25 سال فعالیت در حوزه سرطان 
ارائه  به  با بهبود مستمر در عملكرد خود  کودکان، همواره مي کوشد 
برپایي  بپردازد.  فرزندانش  به  رفاهي  و  درماني  شایسته ترین خدمات 
و  دانش  سطح  ارتقا  موجب  که  تخصصي  علمي-  رویدادهاي  منظم 
توسعه روشمند گروه هاي ذیربط مي شود، در راستاي همین تعهد است.



اخبار 8
كـودكان مبتال به سرطان پـيتزای ايتاليايی پختند

به مناسبت هفته داوطلبان محک و روز جهانی 
در  ایتالیایی  سرآشپز  پلوسو«  »ژوز په  داوطلب، 
محک حاضر شد و به همراه داوطلبان و کودکان 
این  پخت.  ایتالیایی  پیتزای  سرطان  به  مبتال 
به  مبتال  کودکان  که  بود  جهان  در  بار  اولین 
سرطان پیتزای سالم پختند. در این مراسم که با 
همراهی سفارت ایتالیا برگزار شده بود، کودکان 
محک به همراه والدین خود خمیر درست کردند 
و پخت یک پیتزای ایتالیایی با مواد مورد تأیید 
تجربه  را  محک  بیمارستان  تغذیه  کارشناسان 
زیتون،  روغن  زیتون،  با  پیتزایی  گرچه  کردند. 
کالباس  و  سوسیس  بدون  پنیر،  و  گوجه  سس 
اما  داشت  ناآشنا  ظاهری  محک  کودکان  برای 
پس از آماده شدن پیتزا همه با اشتها خوردند و 

گفتند که پیتزای بسیار خوشمزه ای است.

مبارک، كودكان را غافل گيركرد
یكی از هنرمندان هنرهای آئینی - سنتی به 
عروسِک  »مبارک«،  همراه  به  داوطلبانه  صورت 
پخت  مراسم  در  محبوب،  و  قرمزپوش  سیاِه 
مختلف  بخش های  به  و سپس  شد  حاضر  پیتزا 
برای  را  شادی  لحظات  تا  زد  سر  بیمارستان 

کودکان مبتال به سرطان رقم بزند.
دیدن  از  که  مهربان  داوطلِب  عروسک گرداِن 
نخ هاي دست  بود،  آمده  به وجد  فرزندان  خنده  
و پاي مبارک را پیچ و تاب مي داد تا روي شانه 
کودکان بنشیند و برایشان آرزوي سالمتي کند و 

بوسه بر گونه هاي خندانشان بگذارد.



9اخبار
يلدا زير سقف محک 

همه ما خاطراتي شیرین از جنس شعر حافظ و دانه هاي یاقوتي رنگ انار در طوالني ترین شب سال داریم. در خانواده صمیمي محک نیز شب 
یلدا 25 سال است با خاطراتي به یاد ماندني پیوند خورده است. شبي که مادران محک، از غروب، قصه پهلواني و قهرماني ها را در گوش قهرمانان 
کوچكشان زمزمه مي کنند و امیدشان را به گیسوان سیاه بلندترین شب سال گره مي زنند و پدران در انتظار اولین روز زمستان با آرزوي سالمتي 

فرزندان شان، فال حافظ مي گیرند.
 

آخرين شب پاييز
کودکان و خانواده هایشان طوالني ترین شب سال را زیر سقف محک با قصه های ننه سرما سپری کردند. مددکاران بسته هایي از برش هاي هندوانه 
به شكل قرص ماه، انارهاي درشت و قرمز و آجیل شب چله را آماده کردند و همراه با ننه سرما به دیدن فرزندان و خانواده هایشان در تمام اتاق هاي 
بستري بیمارستان و اقامتگاه رفتند. گروه نمایش داوطلب همراه ساز و آواز، براي هر یک از فرزندان محک که از شهر و دیاري متفاوت هستند، 

سرودهای محلي خواندند و خنده و شادي را مهمان قلب کوچک شان کردند.
در یلداي امسال کودکان محک با امید چشیدن طعم شیرین سالمتي، مسابقه هندوانه خوري برگزار کردند. جشن گرفتند و از ته دل خندیدند 

و ما تنها به دلگرمي حضور شماست که باور داریم شب هاي طوالني درمان فرزندان مان در محک به روزهاي بهبودي و تندرستي خواهد رسید.



اخبار 10
جشنواره مواد غذايي  برگزار شد

جـشنواره مـواد غـذایي مـحک با حـضور صـمیمي و دلـگرم کننده نـزدیک به 2500 نفر از یـاوران و با همت و مشارکت بیش از 300 نفر از 
داوطلبان، دوم و سوم دي ماه سال 1395 برگزار شد.

تمامي عواید هفتاد و چهارمین بازارچه خیریه که  بیش از چهار میلیارد ریال است براي تأمین هزینه دارو و درمان کودکان مبتال به سرطان صرف خواهد شد.

آغاز زمستان در جشنواره مواد غذايی
سقف بازارچه این بار در آستانه رسیدن فصل سرما با دانه هاي برفي و میوه هاي درخت کاج تزئین شده بود و آدمک هاي برفي در گوشه  کنار بازار 
جا خوش کرده بودند. سالن بازار هم با طرح بیسكویت زنجبیلي فرش شده بود تا حال و هواي زمستان و گرما و صفاي دورهم بودن را تكمیل کند.

چرخ بستني فروشي هم با وجود سرماي دي ماه همه یاوران را به یاد خاطرات کودکي شان انداخته بود و با استقبال زیادي روبرو شد. غرفه هاي 
متنوع خوراکي و آشپزي هم با مشارکت شرکت هاي تولیدکننده و فروشندگان مواد غذایي، رستوران ها و بانوان نیكوکاري که با پخت انواع غذاهاي 

ایراني و بین المللي جهت حمایت از فرزندان محک حضور داشتند، پذیراي همراهان و یاوران همیشگي بودند.
غرفه عكس هم به رسم تمام بازارچه ها دایر بود و این بار با دکور زمستانه آماده ثبت لحظات همراهي نیكوکاران با قهرمانان کوچک مبارزه با 

سرطان بود. هنرمنداني چون میالد درخشاني، رضا تاجبخش، حمید حامي و یوسف تیموري نیز در جمع خانواده بزرگ محک حضور داشتند.



11
عوايد جشنواره مواد غذايي 

فرمند،  پردیس،  چیني  شرکت هاي  مالي  حمایت  با  بازارچه  این 
مهران آویشه، برناکو، گلوبال برند تویز )لِگو(، رستوران هاي بِرگر لند، 
بِرگر َفكتوري و شرکت هاي المودا، تاِلونگ و سیناتاِل برگزار شد که 

قدردان شان هستیم.
هزینه  تأمین  دو هدف؛  با  ساله  هر  غذایي محک  مواد  جـشنواره 
دارو و درمـان کودکان مـبتال به سرطان از محل کمک هاي مردمي 
پشتوانه حمایت  به  که  زیر سقفي  یاوران  همراه شدن  هـمچنین  و 
از  نـیكوکاران  تا  مي شود  برگزار  است،  گرفته  شكل  آنها  ارزشـمند 
نزدیک شاهد فعالیت   هایي باشند که با مشارکت آنها محقق مي شود.

با مشارکت شما یاوران همیشگي عواید حاصل از این بازارچه، بیش 
از چهار میلیارد ریال است که تمامي آن صرف هزینه هاي حمایت هاي 

درماني و رفاهي از کودکان مبتال به سرطان خواهد شد.

حمايت تان را قدردانيم
برپایي بازارچه هاي خیریه اي چون جشنواره غذایي همواره موجب 
همراهي و مشارکت بیش تر و نزدیک تر یاوران و حامیان زیر سقف 
محک است تا این مؤسسه در طول 25 سال فعالیت اش، شایسته ترین 
خدمات درماني و رفاهي به کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان 

ارائه دهد. قدردان حضور پرمهر و همراهي همیشگي  تان هستیم.

اخبار
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اهدای عوايد اولين اجرای حامد همايون در جشنواره موسيقی فجر به كودكان مبتال به سرطان

صد در صد عوايد حاصل از اولين كنسرت حامد همايون در جشنواره موسيقی فجر به محک اختصاص يافت.
نشست خبری انتشار اولين آلبوم و اجرای صحنه ای حامد همايون با حضور دكتر علی قنبری مطلق، رئيس اداره پيشگيری 
از سرطان وزارت بهداشت و مدير برنامه ملی كنترل سرطان وزارت بهداشت؛ دكتر شهرام رفيعی فر، سرپرست دفتر آموزش 
و ارتقای سالمت وزارت بهداشت؛ محسن رجب پور، تهيه كننده و مديرعامل مؤسسه »ترانه شرقی« و مدير روابط عمومی و 

امور بين الملل مؤسسه خيريه محک در تاالر ايوان شمس برگزار شد.

حفظ اعتماد نيکوكاران، مهم ترين وظيفه محک در برابر ذيربطانش
در این مراسم، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل مؤسسه محک با بیان آنكه این سازمان خیریه تنها با اتكا به جلب مشارکت هاي مردمي 
و انواع کمک هاي بشر دوستانه اداره مي شود گفت:»مشارکت و مسئولیت پذیري هنرمندان از منابع ارزشمند این مؤسسه است که همواره از آن 
در مسیر حمایت از کودکان مبتال به سرطان بهره مند بوده است. به جرأت مي توان گفت که محک افتخار داشته تا با نام آورترین هنرمندان این 

سرزمین در تمام رشته هاي هنري همكاري کند.« 
وی با بیان آنكه جشن 25 سالگی محک با یک رویداد هنری و برگزاری کنسرت کامكارها، آغاز شد گفت: »فستیوال موسیقی شب هاي بارانا 
به سرپرستي برادران پورناظري که همكاري مشترک محک به عنوان یک سازمان خیریه با بخش خصوصی و دولت است نمونه دیگری از فعالیت 

اخبار



13 اخبار

هنری محک در سال 1395 به شمار می رود.«
در  همایون،  حامد  کنسرت  عواید  درصد  صد  »اهدای  افزود:  وی 
را  همنوع  به  موفقیت،کمک  هیاهوي  اوج  در  ایشان  که  شرایطی 
مسئولیت  تحقق  عملي  نشانه  و  نشستن  بار  به  نكرده اند،  فراموش 
اجتماعي در تلفیقي از سه بازوي جامعه مدني یعني دولت، بنگاه هاي 

اقتصادي و سازمان هاي مردم نهاد است.«
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل محک در پایان گفت: »باعث 
که  را  خود  محبوبیت  و  جایگاه  هنرمندان  که  است  محک  افتخار 
نتیجه سال ها تالش و پشتكار خالصانه آنهاست، با محک به اشتراک 
برابر تمامي  اعتماد مهم ترین وظیفه محک در  این  می گذارند. حفظ 
ذیربطانش است؛ اعتمادی که بزرگ ترین، ارزشمندترین و گران بهاترین 

داشته محک است.«
 

حامد همايون، سفير مبارزه با سرطان
دکتر علی قنبری مطلق، در این مراسم با بیان آنكه پیشرفت های 
علمی در جهان، سرطان را قابل پیشگیری و درمان کرده است گفت: 
ابتال  احتمال  ایرانیان  میان  در  زندگی  به  امید  افزایش  واسطه  »به 
با حضور مؤسسات  یافته است که  افزایش  آنها  میان  به سرطان در 

خیریه ای چون محک راه امید به سمت درمان وجود دارد.«
دکتر رفیعی فر نیز ضمن معرفی کمپین »سرطان قابل پیشگیری و 
درمان است؛ با خودمراقبتی و امید« گفت: »حامد همایون ضمن کمک 
به خیریه هایی که در حوزه سرطان فعالیت می کنند و کمک به وزارت 
بهداشت در جهت آموزش راه های جلوگیری از ابتال به سرطان، به عنوان 

سفیر مبارزه با سرطان از سوی وزارت بهداشت شناخته می شود.«
 

كمک به همنوع در عين تزريق اميد و شادی
مـحسن رجـب پور، مـدیرعامل مؤسسه فرهنگی و هـنری »ترانه 
حامد  با  آشنایی  نحوه  درخصوص  توضیحاتی  بیان  ضمن  شرقی« 
همایون گفت: »پس از آشنایی با محک و کودکان مبتال به سرطان، 
متوجه شدم چیزی جز هنر برای حمایت از آنها ندارم و از همان زمان 
10 درصد عواید فعالیت خود را به محک اختصاص دادم که همین را 

رمز موفقیت خود می دانم.«
وی با بیان اینكه در بازارهای محک جوان هایی حضور دارند که در عین 

تزریق شادی و امید، مردم را به کمک به همنوع ترغیب می کنند گفت: 
»پس از حضور حامد همایون در بازار قلک شكان محک تصمیم گرفتم صد 
در صد عواید اولین اجرای رسمی این خواننده جوان را به محک اهدا کنم.«

وی پس از اهدای چک جشنواره موسیقی فجر برای اولین اجرای 
حامد همایون به مدیر روابط عمومی محک به نمایندگی از این مؤسسه 
گفت: »مبلغ این چک ذره ای از  نیكوکاری مردم ایران در حمایت از 
کودکان محک هم نیست. بلكه این چک نمادی است تا همكاران من 

نیز سهم خود را به فعالیت های خیرخواهانه اهدا نمایند.«
 

25 سال همراهی هنرمندان
محک قدردان همه هنرمندانی است که در طول 25 سال فعالیت 
این سازمان   و  به سرطان حمایت کرده اند  از کودکان مبتال  همواره 
می تواند  سرطان  اطالع رسانی  در  هنری  جامعه  مشارکت  دارد  باور 
زمینه افزایش آگاهی مردم نسبت به این دغدغه اجتماعی را فراهم 
کند و از این رو در کاهش نرخ ابتال به سرطان و افزایش نرخ بهبودی 

کودکان مؤثر باشد.

  



اخبار14

ديدار نمايندگان مؤسسات خيريه كسا و خراسان

مديران عامل، اعضاي هيأت مديره و نمايندگان مؤسسات 
و  خراسان  سرطان  به  مبتال  كودكان  از  حمايت  خيريه 
اصفهان )كسا( با بنيانگذار، مديرعامل و اعضاي هيأت أمنا 

و مديره محک ديدار كردند.

توانمندسازي مؤسسات خيريه در شهرستان ها
آراسب احمدیان، مدیرعامل محک در آغاز این دیدار با شرح گزارش 
مؤسسات  این  با  محک  همكاري  شكل گیري  خصوص  در  مقدماتي 
گفت: »محک در حالي آخرین سال از دومین برنامه استراتژیک خود 
را مي  گذراند که توسعه خدمات از طریق ایجاد سازمان هاي مشابه در 
شهرستان ها یكي از گزینه هاي استراتژیک بوده است. همچنین یكي 
گسترش  و  پاسخگویي  محک  استراتژیک  برنامه  مهم  موضوعات  از 
عادالنه خدمات این سازمان در شهرستان ها بوده است و دیدار امروز 

نیز نمونه موفقی از عملي شدن این موضوع است.«
در  فعالیت  گسترش  از  متفاوتي  افزود:»روش هاي  احمدیان 
شهرستان ها از طریق ایجاد شعب تا استفاده از همراهي سازمان هاي 
همكار در سایر استان ها مورد بررسي قرار گرفت تا اینكه قرارداد دو 
جانبه محک با دو مؤسسه خیریه خراسان و کسا در سال 1395 با 
در  مشابه  مردم نهاد  مؤسسات  ایجاد  در  ظرفیت سازي  تأثیر  به  باور 
شهر هاي مختلف و با هدف یكپارچه سازی و توزیع عادالنه خدمات به 

کودکان مبتال به سرطان تحت پوشش و خانواده هایشان امضا شد.«
مشاركت مؤسسات فعال در شهرستان ها براي حمايت از 

كودكان مبتال به سرطان 
در ادامه، بنیانگذار محک با ابراز خرسندي از عملیاتي شدن پروژه 
توانمندسازي مؤسسات فعال در شهرستان ها در حمایت از کودکان 
مبتال به سرطان گفت: »قدردان تمامي همراهاني هستیم که محک 
را در ارائه خدمات درماني و رفاهي به کودکان مبتال به سرطان در 

سراسر سرزمین مان یاري مي کنند.«
وی افزود: »مشارکت مؤسسات فعال در شهرستان ها که شناخت 
بیشتري از نیازها و مشكالت جامعه در بافت بومي دارند، نقش مؤثري 

در حمایت محک از فرزندانش در استان هاي مختلف کشور از جمله 
خراسان و اصفهان داشته است.«

ارائه خدمات يکپارچه و عادالنه در سراسر ايران
ارائه  با  محک  در  شهرستان ها  دفاتر  مدیر  صدیق نژاد،  شیرین 
گزارشات آماري درباره فعالیت هاي دو جانبه محک با مؤسسه خیریه 
حمایت از کودکان مبتال به سرطان خراسان و مؤسسه خیریه کسا در 
اصفهان گفت: »تمامي خدمات درماني و رفاهي محک با همكاري و 
حضور 71 نفر از داوطلبان مددکاري در تهران و 62 نفر از داوطلبان 

مددکاري در شهرستان ها ارائه مي شود.«
وی افزود: »با شناسایي، ظرفیت سازي و کمک به ایجاد مؤسسات 
به  سرطان  به  مبتال  کودکان  دسترسی  شهرستان ها  در  غیر دولتي 
حمایت های محک با سهولت بیشتری صورت می گیرد و زمینه تحقق 
ایران  سراسر  در  عادالنه  و  یكپارچه  خدمات  توزیع  بیشتر  چه  هر 

محقق می شود.«
به  دسترسي  سـهولت  دلیل  به  کودکان  درمان  تداوم  صدیق نژاد، 
خدمات، پرداخت هزینه هاي درماني در محل سكونت بیمار و خانواده، 
اسـتحكام نـهاد خانواده و امـنیت شغلی والدین به واسطه جلوگیري 
از مهاجرت و به دنبال آن تأمین امنیت رواني کودک و دیگر اعضاي 
به  هـمه جانبه  ارائه خدمات  برون سـپاري  نتایج  از جمله  را  خانواده 

کـودکان مـبتال به سرطان مـحک در شهرستان  ها دانست.« 

انتقال تجربيات و دانش 25 ساله 
در ادامه این دیدار مدیران عامل مؤسسه خیریه حمایت از کودکان 
اصفهان  در  کسا  خیریه  مؤسسه  و  خراسان  سرطان  به  مبتال 
پرسش هایی درباره نگاه استراتژیک در برنامه ریزي اهداف بلند مدت 
و عمل کردن به اصول پاسخگویي و شفافیت که از ارزش هاي محک 
هستند، مطرح کردند و از تجربیات و دانش این سازمان در طول 25 

سال فعالیت اش جویا شدند.
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مشاركت همدالنه ياوران در روزی با محک

مراسم روزي با محک در بيست و پنجمين سال فعاليت 
هيأت  اعضاي  بنيانگذار،  با حضور  و  مؤسسه خيريه  اين 
امناء و مديره و با حضور ياوران نيکوكار 8 بهمن ماه 1395 
با  مبارزه  كوچک  قهرمانان  پرمهر  حاميان  شد.  برگزار 
سرطان در اين روز علي رغم بارش برف با شركت پر شور 
هديه  را  مهرباني شان  و  همدلي  ديگر  بار  مراسم  اين  در 
كردند و تأمين هزينه دارو و درمان 629 كودک به مدت 

يک سال را متعهد شدند.

بهبودی بيش از 5600 كودک، ثمره نيکوكاري ياوران
دکتر جواد کرباسي زاده، رئیس هیأت مدیره محک با اداي احترام 
و ابراز تأثر از فقدان آتش نشاناني که در حادثه آتش سوزي ساختمان 
پالسكو جانشان را از دست دادند، گفت: »امروز به نمایندگی از اعضای 
احترام می کنم و سوگ  ادای  نیكوکاران  به شما  هیأت مدیره محک 
ساختمان  فروریختن  و  آتش سوزی  فاجعه   در  قهرمان مان  جوانان 
پالسكو تهران که همه ما را سخت متأثر و داغدار کرده است، تسلیت 
مي گویم. محک معجزه اي  است که شما؛ مردمان ایران زمین آفریدید. 
هرآنچه در طول 25 سال فعالیت محک برای ارائه خدمات خالصانه 

به کودکان مبتال به سرطان رقم خورده تنها با حضور و مهر و تعهد 
هزاران یاور همچون شما بوده است. باعث خرسندی است که در ربع 
قرن فعالیت این سازمان و با حمایت یاوران محک توانستیم در مسیر 
توسعه و ماندگاری حرکت کنیم و مطمئن باشیم که با اتكا به مشارکت 
و اعتماد یاوران می توانیم کیفیت زندگی کودکان مبتال به سرطان و 
خانواده هایشان را بهبود بخشیم و فردای روشن تری را برای فرزندان مان 

بسازیم.«
حمایت  و  همت  اعتماد،  از  قدرداني  با  محک  مدیره  هیأت  رئیس 
نیكوکارانه یاوران  افزود: »محک سازمان  آرزوهای بزرگ و همت های 
بلند است؛ آرزوهای بزرگ بانیان این مؤسسه در کنار همت های بلند 
نیكوکاران قرار گرفته است و اینک با کسب رتبه چهارم در میان 299 
سازمان مردم نهاد در دنیا در هفتمین ارزیابی شرکت SGS، قرار گرفتن 
در صدر جهان را همراه با هم هدف گذاری مي کنیم و به سمت آن گام 
بر می داریم چرا که باور داریم هرکجا عشق آید و ساکن شود/ هرچه 
ثمره  اعالم می کنیم که  افتخار  با  این رو  از  بود ممكن شود.  ناممكن 
نیكوکاری شما بهبودی بیش از 5600 کودک مبتال به سرطان است.«

پيشتازي محک در درمان سرطان كودكان
در ادامه نماینده حامي مالي برگزاري مراسم، مهندس امیرحسین 
بحریني، مدیرعامل شرکت پلیمر آریا ساسول که آشنایي اش با محک 
است،  درمان  قطع  مرحله  در  اکنون  که  فرزندش  بیماري  به واسطه 
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براي  خود  شرکت  از  نمایندگي  به  اینكه  »از  گفت:  گرفته،  صورت 
حمایت مالي از برگزاري این مراسم در جمع صمیمي اعضاي خانواده 
بزرگ محک هستم بسیار خرسندم و خداوند را سپاس مي گویم. به 
نظر من قدم گذاشتن در مسیر موفقیت و رستگاري همان کمک به 
همنوع است و همانطور که سعدي؛ شاعر ایراني مي گوید، عبادت به 
جز خدمت خلق نیست/ به تسبیح و سجاده و دلق نیست. مگر محک 
با این  و شما یاوران مهربان چیزي غیر از این هستید. همراهي من 
مؤسسه به واسطه تجربه شخصي ام و مشاهده دغدغه کودکان مبتال به 
سرطان و خانواده هاي آنان از نزدیک صورت گرفت اما حضور و همراهي 
هزاران یاور همچون شما در محک بسیار ارزشمندتر است چرا که شما 

نوع دوستي را علي رغم نداشتن این تجربه احساس مي کنید.«
را  یادآوري روزي که خبر خوب قطع درمان فرزندش  با  بحریني 
شنیده بود، گفت: »بعد از قطع درمان فرزندم با دانشگاه جان هاپكینز 
آمریكا براي اطمینان از پایان مبارزه فرزندم با سرطان مكاتبه کردم 
و پاسخ شنیدم که محک باالترین سطح از خدمات درماني موجود را 
اقدامات  ارائه کرده است و تمامی  با استاندارهاي بین المللي  مطابق 
درمانی فرزندم مورد تأیید متخصصان آنجا بود. در آن زمان بود که 
و  است  پیشتاز  درمان  حوزه  در  محک  شدم  متوجه  وجود  تمام  با 
خدمات  توسعه  و  رشد  شاهد  تحقیقاتي،  دانش  افزایش  با  امیدوارم 

درماني این مؤسسه در حوزه سرطان باشیم.« 
در پایان سخنراني حامي مالي مراسم، بنیانگذار محک به پاسداشت 
نیت انسان دوستانه و به رسم قدرداني لوح تقدیر به ایشان اهدا کردند. 

قدرداني از ربع قرن حمايت نيکوكارانه ياوران
در  یاوران  همراهي  و  حضور  از  قدرداني  با  بنیانگذار  قدس،  سعیده 
تأمین هزینه هاي درماني و حمایتي کودکان محک در مبارزه با سرطان 
گفت: »قدرداني و قدرشناسي یكي از ارزشمندترین ارزش هاي سازمان 
محک است. سازماني که با دغدغه حمایت از کودکان مبتال به سرطان و 
خانواده هایشان فعالیت مي کند و تنها با همراهي و همیاري هزاران داوطلب 
و یاور نیكوکار براي رسیدن به این هدف تالش مي کند. قدردان راهنمایي 
متخصصان اندیشمند، فعالیت هاي سنجیده و نظام مند کارکنان و داوطلبان 
و اراده و عشق یاوران نیک گوهر محک هستیم که همراه هم معجزه اي از 

جنس بازگشت سالمتي فرزندان سرزمین مان را ممكن مي سازند.«

ارائه داوطلبانه و شفاف گزارشات مالي و حسابرسي محک 
براي دسترس عموم جامعه

آراسب احمدیان، مدیرعامل در آغاز سخنراني خود با ابراز همدردي 
و تسلیت به خاطر فقدان آتش نشانان قهرماني که در رزوهاي سخت 
عملكرد  گزارش  ارائه  به  نگذاشتند،  تنها  را  محک  کودکان  درمان 
مؤسسه خیریه محک در طول 25 سال فعالیت اش پرداخت و گفت: 
»محک همواره وظیفه خود مي داند تا به صورت داوطلبانه گزارشات 
برابر  در  تنها  نه  را   سازمان  این  شفاف  و  جامع  و حسابرسي  مالي 
یاورانش بلكه در برابر جامعه از طریق کانال هاي ارتباطي منتشر کند 
فعالیت خود  ابتداي  از  سازمان  این  دهد.  قرار  عموم  در دسترس  و 
تاکنون که 25 سال از آن مي گذرد 25 هزار و 500 کودک مبتال به 
سرطان را تحت حمایت همه جانبه قرار داده است. دفاتر مددکاري 
کلیه  در  و  استان   25 در  محک  داوطلبان  و  مددکاران  کمک  با 
آنكولوژی  و  خون  بخش  دارای  دانشگاهی  و  دولتی  بیمارستان های 
کودک نیز بخشي از زنجیره  گسترده  این حمایت را تشكیل مي دهند 
و در مجموع با 40 بسته حمایتي از جمله تغذیه، خدمات مددکاري 
به  مبتال  کودکان  به  را  محک  حمایت هاي  روانشناسي  و  اجتماعي 

سرطان و خانواده هایشان ممكن مي سازند.« 

وضعيت اميدبخش 80 درصد از كودكان مبتال به سرطان 
بیمارستان  اداره  و  راه اندازي  ساخت،  تاریخچه  شرح  با  احمدیان 
ماه هاي  شدن  سپري  »با  گفت:  خیریه  مؤسسه  این  توسط  محک 
پایاني سال جاري وارد دهمین سال فعالیت بیمارستان فوق تخصصي 
سرطان کودکان محک مي شویم. این بیمارستان به عنوان تنها مرکز 
و  ایران  در  اطفال  فوق تخصصي سرطان  و  جامع  ارائه دهده خدمات 
خاورمیانه  منطقه  در  سرطان  درمان  قطب هاي  ممتازترین  از  یكي 
به شمار مي آید. بالغ بر 3 هزار پرونده پزشكي از تشخیص سرطان 
و عود مجدد این بیماري از جمله داده هاي علمي ارزشمند در این 
بیمارستان است که مبناي اطالعات تحقیقاتي و پروژه هاي پژوهشي 
فراهم  را  سرطان  درمان  حوزه  در  تخصص  و  دانش  افزایش  براي 
مي سازد تا محک بیش از پیش قادر به فراهم کردن تمامي امكانات 

الزم براي ادامه زندگي کودکان مبتال به سرطان باشد. 
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پياده سازي سومين برنامه استراتژيک در افق 1400
مدیرعامل در پایان با اشاره به برنامه ریزي هاي بلند مدت محک در 
سومین برنامه استراتژیک این سازمان گفت: »همواره در طول 25 سال 
یاوران در میان  با  نیازهاي خودش را  مؤسسه خیریه محک صادقانه 
گذاشته است. عشق یاوران تأمین کننده این نیازها بوده است و تعهد 
این سازمان این وظیفه را ایجاب کرده که هر آنچه به عنوان کمک 
دریافت مي کند در جهت تأمین نیاز کودکان مبتال به سرطان به کار 
گیرد.  این چرخه موتور محرک سازماني است که همواره  نیازمند اهدا 
است و هیچ گاه ثروتمند نمي شود چون مأموریت آن تولید ثروت نیست. 
محک اکنون در آغاز فصلي دیگر و در پایان سال 1395 و در حالیكه 
هیأت مدیره برنامه استراتژیک سوم سازمان را براي افق 1396-1400 
بررسي  امروز در حال  قرار دارد و سازمان  طراحي و تصویب کردند، 
مقدمات پیاده سازي این برنامه است. این استراتژي هاي منتخب براي 
دوره 5 ساله آینده در حوزه گیرندگان خدمت، یكسان سازي خدمات 
حمایتي در کلیه بیمارستان هاي تحت پوشش بر اساس استانداردهاي 

چند  درمان  سوي  به  حرکت  یكپارچه،  و  جامع  حمایتي  و  درماني 
تخصصي در بیمارستان محک که داراي یكي از مجهزترین بخش هاي 
عوارض  کلینیک  راه اندازي  با  همراه  است  خاورمیانه  منطقه  در  درد 
دیررس درمان به منظور حمایت همه جانبه از بیماران براي زندگي پس 

از درمان از دیگر اهداف گزیده این استراتژي  هستند.«

شيريني بهبودي با دستپخت فرزندان محک
فرزندان  توسط  تهیه شیریني  از  کوتاهي  فیلم  مراسم  این  پایان  در 
بهبودیافته محک پخش شد. در محک کودکان خبر خوب قطع درمان و 
پایان دوره مبارزه شان با سرطان را با آوردن شیریني همراه مي کنند. این 
بار اما این فرزندان قهرمان شیریني هایی  که به دست خودشان به مناسبت 
بهبودي از بیماري تهیه کرده بودند را به یاوران هدیه کردند. یاوران نیز در 
لحظه ورودشان به مراسم و با گرفتن شیریني بهبودي کودکان سرزمین مان 
که جز با همیاري آنها ممكن نمي شود کامشان را شیرین کردند و چشمانشان 

با دیدن فیلم تهیه آن شیریني ها پر از اشِک شوق و امید شد.

اهدای شيرينی بهبودی فرزندان محک به ياوران
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حضور در مجامع ملی و بين المللی

تنها مؤسسه خيريه دريافت كننده نشان شايسته ملی
کنگره سراسری نشان شایسته ملی با حضور مدیران و مسئوالن دولت، نمایندگان مجلس، مدیران ارشد 

سازمان های تولیدی و خدماتی، اساتید دانشگاه  و چهره های ماندگار در آبان ماه 1395 برگزار شد.
 در این کنگره که با هدف کمک به توانمندسازی اقتصاد ملی، ایجاد فرصت هم افزایی صنعت و دانشگاه با 
هدف ارتقا جایگاه برند ملی، خلق برندهای ملی با توان رقابت با بنگاه های اقتصادی بین المللی، ارتقا جایگاه برند 
»ساخت ایران«، ایجاد مزیت رقابتی در تولید محصوالت استراتژیک تحول در نظام اداری و مدیریت منابع انسانی 
شكل گرفت، محک نشان شایسته ملی را به عنوان تنها برگزیده مؤسسات خیریه ایران، در بیست و پنجمین سال 

فعالیت خود دریافت کرد.
 دریافت نشان شایسته ملی توسط مؤسسه خیریه محک که ارزیابی آن بر مبنای اولین استاندارد تدوین 
شده توسط شورای عالی استاندارد ایران بر مبنای مدل TQM و مبتنی بر رضایت مندی مشتری، تطابق 
با محیط زیست و کیفیت صورت می گیرد، نشان از انطباق عملكرد این سازمان مردم نهاد با استانداردهای 

ملی و بین المللی دارد.

اهدای تنديس نشان مسئوليت اجتماعی ايران با حضور 
رئيس جمهور

محک تندیس و لوح افتخار مسئولیت اجتماعی ایران در حوزه رفاه 
و سالمت اجتماعی را از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دریافت کرد.

اولین همایش ملی نشان مسئولیت اجتماعی ایران یادبود شهید 
رفاه  و  تعاون  کار،  وزیر  با حضور رئیس جمهور،  فیاض بخش  دکتر 
اجتماعی، وزیر بهداشت و درمان، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
و  زنان  امور  در  رئیس جمهور  معاون  رئیس جمهور،  دفتر  رئیس 
روز  دانشگاه ها  اساتید  و  صنایع  صاحبان  دولتی،  مدیران  خانواده، 

دوشنبه 24 آبان 1395 در سالن اجالس سران برگزار شد.
در این همایش که با توجه به بسترسازی و گسترش فرآیندهای 
ارتقاء سالمت و رفاه اجتماعی در کشور، از طریق مشارکت نهادها و 
سازمان های اجتماعی، عمومی و خصوصی به وسیله تبیین و ترویج 
رأساً  همایش  دبیرخانه  شد،  برگزار  آنان  در  اجتماعی  مسئولیت 
نسبت به انتخاب مؤسسه خیریه محک اقدام و تندیس و لوح افتخار 

مسئولیت اجتماعی ایران را به نماینده این مؤسسه تقدیم کرد.
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حضور در كنگره سرطان هاي شايع و رويکرد جامع به آنها
مدیر بخش خدمات حمایتي محک در کنگره سرطان هاي شایع 
همایش هاي  سالن  در   1395 ماه  آبان  که  آنها  به  جامع  رویكرد  و 
بیمارستان پیامبر اعظم )ع( شهر کرمان برگزار شد، شرکت کرد و به 

سخنراني پرداخت.
در این کنگره دکتر کرامت یوسفي، دبیر اجرایي جامعه جراحان 
بیماران  در  مالي  و  رواني  حمایت هاي  »پانل  گرداننده  و  کرمان 
و  سرطان  درمان  باالي  هزینه هاي  به  اشاره  با  سرطان«   به  مبتال 
و شهرستان کرمان،   بیماري در کشور  این  به  ابتال  به رشد  رو  آمار 
که  کرمان  افضلي پور  بیمارستان  در  محک  مددکاري  دفتر  استقرار 
با همراهي داوطلبان فعالیت مي کند و از سال 1390 تاکنون بیش 
از 500 میلیون تومان جهت هزینه هاي درماني کودکان بستري در 
بخش خون و آنكولوژي این بیمارستان پرداخت شده است را یكی از 

مهم ترین فعالیت های محک دانست.
بهناز آسنگري، مدیر بخش خدمات حمایتي مؤسسه خیریه محک 
با سخنراني در این پانل تخصصي به شرح فعالیت هاي این سازمان در 
ارائه خدمات حمایتي و رفاهي به فرزندانش، حضور دفاتر مددکاری از 
آغاز مراجعه کودک و خانواده در بیمارستان های دولتی- دانشگاهی 
سراسر کشور، رفع مسائل مالی جهت بهبود کیفیت زندگی کودکان و 
ارائه باالترین خدمات درمانی با حضور مددکاران و روانشناسان همراه 

با کادر درمانی  پرداخت. 

حضور در كنگره جهاني سرطان 2016
پیام  با   2016 سرطان  جهاني  کنگره  در  محک  خیریه  مؤسسه 
با  نوامبر   3 تا  اکتبر   31 که  تحول«  براي  مشوقي  جمعي-  »اقدام 
حضور بیش از سه هزار نماینده از کشورهاي مختلف در شهر پاریِس 

فرانسه برگزار شد، شرکت کرد.
این  بخش هاي  مهم ترین  از  یكي  مدیرعامل  ویژه   برنامه   طراحي 
فراهم ساختن شبكه ای مشارکتی،  بود که جهت  روزه  کنگره چهار 
بود.  برنامه ریزی شده  از مدیران عامل سازمان های مختلف  متشكل 
ریاست  انتخابات   ،UICC سوي  از  شده  برنامه ریزي  محور هاي  در 
در  که  شد  برگزار  نیز  منتخب  مدیره  هیأت  اعضاي  و  سازمان  این 
آتي  سال  دو  در  مدیره  هیأت  اعضاي  عنوان  به  نماینده   12 نتیجه 

کنترل  بین المللي  سازمان  عنوان عضو  به  نیز  انتخاب شدند. محک 
سرطان )UICC( با تبریک نتایج انتخابات، برگزیده شدن این افراد 
را چشم اندازي منحصر به فرد براي جامعه جهاني سرطان و توسعه 
ارتباطات آن با هدف دست یابي به سالمت جوامع و تحول در نظام 

بهداشت کشورها مي داند.

سـازمان هاي  تـجربيات  تـبادل  كـنفرانس  در  حـضور 
بيمارمحور كشورهاي اروپاي شرقي، خاورميانه و آفريقا

تبادل  کنفرانس  در  مهمان  سخنران  عنوان  به  محک  مدیرعامل 
و  آفریقا  خاورمیانه،  کشورهاي  بیمارمحور  سازمان هاي  تجربیات 
ُرش  دارویي  توسط شرکت  که    )EEMEA-EEPO( اروپاي شرقي 
)ROCHE( از 13 تا  14 دسامبر 2016 در شهر کازابالنكا مراکش 
برگزار شد، شرکت کرد و به سخنراني با موضوع »ظرفیت اجتماعي 

در سازمان هاي مردم نهاد« پرداخت.
 این کنفرانس که با هدف گردهمایي سازمان هاي بیمار محور و براي 
به اشتراک گذاشتن ایده ها، تجارب و تبادل نظر درخصوص مسائل 
سخنراني   10 تخصصي،  پانل  دو  با  است،  شده  برنامه ریزي  کلیدي 
چالش هاي  بیان  بود.  همراه  مختلف  سازمان   37 از  نماینده   74 و 
پیش روي سازمان هاي بیمارمحور منطقه، بررسي راه حل هاي ممكن 
از  درماني  درحوزه هاي  بیماران  حقوق  زمینه  در  گفتگو  و  آن  براي 

جمله محورهاي این گردهمایي بود.

اهدای نخستين جايزه مسئوليت اجتماعی مديريت
انجمن مدیریت ایران، نخستین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت 
بنیانگذار  قدس،  سعیده  به  امسال  ماه  بهمن  را   )MSR Award(

محک اهدا کردند.
این جایزه که همزمان با »کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویكرد 
توسعه« همراه شده بود، با توجه به معیارهای مسئولیت اجتماعی و 
کوشش در جهت توسعه این مسئولیت ها و همچنین کمک به شفاف 
به  و همكاران مؤسسه خیریه محک  تعهدات مدیران  ارتقا  و  سازی 

بنیانگذار محک اهدا شد.
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اهدای يک جايزه جهانی به بنيانگذار محک
ایران در آلمان )AIA( جایزه بخش  اعضای آکادمی پزشكان و دندان پزشكان 

فرهنگی- اجتماعی خود را به سعیده قدس، بنیانگذار محک اهدا کردند.
به  را  آلمان همه ساله جوایز خود  در  ایرانی  دندان پزشكان  و  پزشكان  آکادمی 
متخصصان این حوزه اهدا می کند و از سال 2011 اهدای نشان علمی بین المللی 
برترین های ادبیات، هنر و فرهنگ را نیز به آن افزوده است. اختصاص این بخش در 
فهرست جوایز آکادمی همراه با اهدای جایزه جهانی )پورسینا( در دانش پزشكی است.
ایرانی  دندان پزشكان  و  پزشكان  آکادمی  رئیس  رنجبر،  علیرضا  پروفسور   
این  فعالیت  سال   25 از  محک،  بنیانگذار  به  جایزه  این  اهدای  با  آلمان  در 
به  ارائه شایسته ترین خدمات درمانی و رفاهی به کودکان مبتال  سازمان در 

کرد. تقدیر  خانواده هایشان،  و  سرطان 

اهدای تنديس تالشگران كيفيت كشور
در ششمین  را  لوح سپاس  و  کیفیت  نشان  مؤسسه خیریه محک  مدیرعامل 
جشنواره تجلیل از تالشگران کیفیت کشور روز پنجشنبه 9 دی 1395 که در سالن 

همایش های برج میالد برگزار شد، دریافت کرد.  
بود،  نشان  این  دریافت کننده  مؤسسه خیریه  تنها  که  مؤسسه خیریه محک 
همچنین عنوان »الگوی کیفیتی - اخالق  حرفه ای« را نیز دریافت کرد. احمدیان، 
در فیلم کوتاهی از محک که به همین مناسبت به نمایش درآمد، ضمن معرفی ربع 
قرن فعالیت مؤسسه خیریه محک به استانداردهای درمانی، حمایتی، مدیریتی و 
زیر ساختی در محک اشاره کرد و افزود: »ارائه صورتحساب های مالی حسابرسی 
و بازرسی شده به تأمین کنندگان مالی از طریق کانال های اطالع رسانی موجود، 

بزرگ ترین استاندارد در حوزه فعالیت های مردم نهاد است.«
گفتنی است سال گذشته نیز مدیرعامل محک، نشان کیفیت و لوح سپاس را از 

پنجمین همایش ملی تالشگران کیفیت دریافت کرده بود.
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بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک برای فراهم کردن شرایط الزم در روند درمان کودکانی که نیاز به پیوند سلول های بنیادی دارند، 
نیازمند ایجاد بانک اطالعاتی از یاوران داوطلب اهدای پالکت می باشد.

از همه شما یاوران پرمهر تقاضا داریم با قهرمانان کوچكمان در مبارزه با سرطان همراه شوید و بار دیگر همراهی و امید را بدرقه مسیر درمان 
کودکان سرزمین مان کنید.

 
شرایط اهدا کننده:

O– یا O+ 1. گروه خونی
2. سن باالی 20 سال و زیر 50 سال

3. وزن باالی 60 کیلوگرم
4. ساکن شهر تهران

5. عدم ابتال به بیماری خاص همچون ایدز و هپاتیت
6. نداشتن سابقه مصرف مداوم آسپرین و دپیریدامول، بروفن و پالویكس و یا مصرف هر نوع داروی خاص )فشار خون ...(

7. نداشتن تزریق خون، فرآورده های خونی و یا انجام حجامت
8. نداشتن خالكوبی و تاتو

9. نداشتن سفر به مناطق ماالریاخیز
10. خانم ها قصد حاملگی تا دو سال آینده را نداشته باشند.

 
در  می شود  درخواست  گرامی  یاوران  شما  از 
صورتی که شرایط اهدا را دارا هستید برای اهدا 
داوطلبانه پالکت، کد 95 را از طریق پیامک به 
شماره 200023540 ارسال فرمایید. اسامی شما 
در لیست اهدا قرار خواهد گرفت و همكاران ما 
نیاز  کودکی  که  زمانی  در  محک  بیمارستان  از 
با شما  باشد، جهت هماهنگی  به پالکت داشته 

تماس می گیرند.
 

قدردان مهر و همراهی شما هستیم.

ايجاد بانک اطالعاتی اهدای پالكت
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ما می توانيم، من می توانم
مؤسسه خیریه محک به عنوان تنها مؤسسه خیریه از ایران که عضو رسمي سازمان جهاني کنترل سرطان )UICC( می باشد در جهت تحقق 
اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد به کمپین جهانی روز سرطان پیوست. به همین مناسبت و همزمان با روز جهانی سرطان )16 بهمن ماه(، 
محک در راستای اهداف این کمپین جهانی و ترویج آن  اقدام به برگزاری و حضور در برنامه های مختلف کرده است. محک در چهارمین نشست 
مؤسسات خیریه فعال در محک، روز محک و نیكوکاری، چهارمین همایش بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکت ها و بازار نوروزی محک به اطالع 
رسانی پیرامون این کمپین پرداخت. همچنین با استقرار میز اطالع رسانی، بنر و استند  در این زمینه در برنامه هایی همچون اولین نمایشگاه 
بین المللی هتل داری و توریسم و سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور داشته است. توزیع 7000 قلک با لوگوی کمپین سازمان جهانی کنترل 
سرطان و 10000 ربان طالیی )نماد اطالع رسانی سرطان اطفال( در دفاتر جلب مشارکت سازمان از دیگر اقدامات محک جهت ترویج این کمپین 

بوده است.
همچنین محک در خصوص اهداف کمپین سازمان جهاني کنترل سرطان از جمله تشخیص زود هنگام سرطان، دسترسی به خدمات عادالنه و 
یكپارچه و تغییر نگاه و باور نسبت به سرطان در شبكه های اجتماعی به اطالع رسانی دو زبانه و دعوت افراد جامعه به پیوستن به کمپین پرداخت. 

)UICC( كمپين سازمان جهانی كنترل سرطان
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در ادامه به تفصیل با کمپین سازمان جهانی کنترل سرطان در شبكه های 
اجتماعی محک آشنا می شویم:

به كمپين جهانی روز سرطان بپيونديم

عكس پروفایل خود را ، در روز جهانی سرطان، به این تصویر تغییر دهید 
تا همراهی خود را با اهداف این کمپین نشان دهید. باور داریم بسیاری از 
برای  آغاز می شوند. همراه هم  به ظاهر کوچک  از قدم های  بزرگ  تغییرات 

افزایش آگاهی درباره سرطان قدم برداریم.

دسترسي به خدمات عادالنه و يکپارچه را فراهم كنيم

و  درماني  خدمات  به  یكپارچه  و  عادالنه  دسترسي  که  دارد  باور  محک 
حمایتي حق همه کودکان مبتال به سرطان است.

اهداف  از  یكي  کشور  سراسر  در  خدمات  توسعه  و  جغرافیایي  گسترش 
بلندمدت این سازمان است تا همه فرزندان ایران زمین در محل زندگی خود 

به سهولت به خدمات درمانی و حمایتی دسترسی داشته باشند.

با تشخيص زود هنگام، سرطان را شکست دهيم

یكي از عوامل تأثیرگذار در درمان قطعي بیماري سرطان، تشخیص زود هنگام 
است که سبب تسهیل فرآیند درمان و در نتیجه افزایش نرخ بهبودي مي شود.

محک با باور به اینكه تشخیص زودهنگام در ارایه خدمات درمانی اثر بخش تر 
با درد و هزینه کمتر نقش بسزایی دارد، تالش می  کند تا با مشارکت در این 

امر کیفیت زندگی فرزندانش را افزایش دهد.
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نگاه و باورهايمان در مورد سرطان را تغيير دهيم

کنون  تا  محک  در  است.  درمان پذیر  سرطان  می گوییم  که  سال هاست 
بهبودی 5600  نفر از فرزندانمان را جشن گرفته ایم و باور داریم با همراهی 
درباره  غلط  باورهای  جایگزین  را  بهبودی  به  امید  و  آگاهی  می توانیم  هم 

سرطان کنیم.

قدردان همراهی تان هستيم

باور داریم با مشارکت شما در ترویج اهداف این کمپین، می توانیم جامعه 
هم  همراه  و  کنیم  آگاه  سرطان  به  مبتال  بیماران  دغدغه های  به  نسبت  را 
مستحكم تر از همیشه برای بهبودی روز افزون کودکان مبتال به سرطان قدم 

برداریم.

برای ايجاد تغيير همراه شويم

سازمان های مردم نهاد، بخش خصوصی و نهاد دولت بازیگران اصلی جامعه 
مدنی هستند. بی تردید با مشارکت سازنده این سه گروه می توانیم در زندگی 
کنیم.  ایجاد  تغییر  آنها  زندگی  کیفیت  ارتقای  و  سرطان  به  مبتال  بیماران 

بیایید فراموش نكنیم همه ما بخشی از این تغییر هستیم.
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برای سومين بار اول شديم

با همراهی بی دریغ شما، وب سایت محک براي سومین سال پیاپي رتبه نخست جشنواره وب ایران را به انتخاب مردم و داوران در گروه سازمان های 
خیریه و غیر دولتی کسب کرد. 

از اینكه با شرکت در رأی گیری نهمین دوره از این جشنواره و ارائه نظرات خود، وب سایت سازمانی که تجلي عشق و نیک اندیشي  شما است را ارزیابی 
کردید، سپاسگزاریم. بي شک کسب رتبه نخست به انتخاب شما یاوران گرانقدر، بزرگترین افتخار براي محک است و از اینكه باز هم این سازمان را 

شایسته این عنوان دانسته اید به خود مي بالیم. 
محک همواره مي کوشد تا با اطالع رسانی و ارائه گزارشات عملكرد به صورت مستمر از طریق رسانه های جمعي و رسانه های اختصاصی خود همچون 
وب سایت رسمی این سازمان، به دو وظیفه اصلی اش که رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی در برابر ذیربطانش است، عمل کند. این سازمان تالش 

دارد تا کارایي و اثربخشي فعالیت  هاي خود را به صورت داوطلبانه و مستمر از دیدگاه صاحبنظران و یاورانش مورد ارزیابي قرار می دهد. 
قدردان همراهي تان هستیم و از اینكه پشتوانه دلگرم کننده اي چون شما را در حمایت همه جانبه از فرزندان عزیزمان داریم، خرسندیم. 
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برگزاري چهارمين نشست مؤسسات خيريه فعال در حوزه سرطان با حضور وزير بهداشت 

چهارمين نشست مؤسسات خيريه فعال در حوزه سرطان 
وزير  حضور  با  سرطان  با  مبارزه  ملي  پويش  با  همزمان 
معاونان  كشور،  پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
و  فـن آوري  و  تـحقيقات  درمان،  بهداشت،  حـوزه هاي 
اجتماعي اين وزارتخانه، اساتيد دانشگاه هاي علوم پزشکي 
ايران، مؤسسات خيريه فعال در حوزه سرطان و  سراسر 
سازمان هاي مردم نهاد در اين حوزه 3 بهمن ماه 1395 با 
همکاري وزارت بهداشت در مؤسسه خيريه و بيمارستان 

فوق تخصصي سرطان كودكان محک برگزار شد.
 

سرطان؛ قابل پيشگيري و كنترل
دکتر فرشاد فرزادفر، رئیس مرکز تحقیقات بیماري هاي غیرواگیر 
درباره  ملي  مطالعه  نتایج  ارائه  با  این نشست  از  اولین سخنراني  در 

عوامل بروز بیماري هاي غیرواگیر در کشور به سخنراني پرداخت. 
وي با شرح موردي نتایج به دست آمده، گفت: »بیماري هاي قلبي- 
قابل  بیماري هاي غیرواگیري هستند که  از جمله  عروقي و سرطان 
پیشگیري و کنترل اند. در تحقیق عوامل بروز بیماري هاي غیرواگیر، 
هزار و 500 نفر در سراسر کشور درگیر این مطالعه بودند و در سه 
با  و  ملي  سطح  در  مطالعه  این  داشتند.  شرکت  نیز  آموزشي  دوره 
بررسي و سنجش شیوه تغذیه و سبک زندگي مردم صورت گرفته 
به صورت  بار در هر مرحله  نخستین  براي  تحقیق  این  نتایج  است. 
دیجیتال ثبت شد و در آینده نزدیک در 32 جلد کتاب اطلس براي 
بهره  مندي محققان و تصمیم گیران حوزه سالمت مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت.«

نقش مؤثر سازمان هاي مردم نهاد در تحقيقات سرطان
همچنین دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فن آوري وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي کشور و مسئول برنامه ملي کنترل 
سـرطان درباره وضـعیت آمـاري و تـحقیقات سـرطان به سخنراني 

پرداخت.
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وي با خوشامدگویي از حضور خیریه هاي فعال در حوزه سرطان با 
اشاره به ضرورت تشكیل شبكه ملي تحقیقات سرطان گفت: »نقش  
سازمان هاي مردم نهاد در ایجاد یک شبكه تحقیقاتي در حوزه سرطان 
بسیار قابل توجه و تأثیرگذار است. تاکنون 65 مؤسسه خیریه حمایت 
از بیماران مبتال به سرطان با شبكه ملي تحقیقات سرطان مشارکت 
مانند:  کشور  استان   10 در  شبكه  این  حاضر  حال  در  داشته اند. 
گلستان، فارس، آذربایجان شرقي، کرمانشاه، مازندران و هرمزگان و... 
مراکز ثبت سرطان فعال دارد و امیدواریم در برنامه ملي ثبت سرطان 
ایران براي تحقق ثبت میزان ابتال و بهبودي بیماري سرطان جهت 

پیشبرد تحقیقات مورد استفاده قرار گیرد.«
دکتر ملک زاده با اعالم اینكه طبق آمار به دست آمده ساالنه 85 
هزار نفر در ایران مبتال به سرطان مي شوند و در سال 55 هزار بیمار 
مبتال به سرطان فوت مي کنند از ایجاد و توسعه کمي و کیفي شبكه 
ملي تحقیقات سرطان در کشور براي پیشگیري و کنترل این بیماري 

ابراز امیدواري کرد.

دسـترسي و پوشش هـمگاني در پـيشگيري و كـنترل 
سرطان با مشاركت سازمان هاي مردم نهاد

درمان  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون  سیاري،  اکبر  علي  دکتر 
بیمارستان  که  بانیاني  تالش هاي  از  نیز  کشور  پزشكي  آموزش  و 
فوق تخصصي سرطان محک را براي حمایت همه جانبه از کودکان مبتال 
به سرطان بنا نهادند، تقدیر کرد و درباره لزوم توجه به بیماري سرطان 
و اهمیت تشكیل برنامه جامع براي مبارزه با آن به سخنراني پرداخت.

وي با اشاره به فراهم شدن زیرساخت هاي الزم جهت شكل گیري 
طرح جامع سالمت در ایران گفت: »پیشگیري، تشخیص زودهنگام، 
درمان و ارائه خدمات درماني مراقبتي- تسكیني به صورت یكپارچه 
مبتال  بیماران  از  حمایتي  و  درماني  خدمات  زمینه  هم  با  همراه  و 
به سرطان را فراهم مي سازد و موجب کنترل سرطان مي شود. نهاد 
دولت و وزارت بهداشت به تنهایي قادر به پوشش همگاني سالمت 
نیستند و بدون تردید حضور و فعالیت مؤسسات خیریه و سازمان هاي 
مردم نهاد به عنوان یكي از متولیان نهادهاي اجتماعي تأثیرگذار در 
و  پیشگیري  در  و همكاري   میزان دسترسي  حوزه سالمت مي تواند 

کنترل سرطان را ممكن سازد.«

تـوسعه ارائه خـدمات اسـتاندارد درمـاني با مـشاركت 
مؤسسات خيريه 

در ادامه دکتر محمد حاجي آقاجاني، معاون درمان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي کشور با ارائه گزارش فعالیت هاي مرتبط با 

»تشخیص و درمان سرطان« به سخنراني پرداخت. 
وي با بیان چالش هاي موجود در حوزه تشخیص و درمان سرطان 
در  تجهیزات، محدودیت  و  امكانات  به  گفت: »محدودیت دسترسي 
محدودیت  همچنین  و  حمایتي  و  درماني  استاندارد  خدمات  ارائه 
حوزه  در  رو  پیش  چالش هاي  از  توانمند  انساني  نیروي  میزان  در 
مشارکت  با  داریم  امید  است.  کشور  در  سرطان  درمان  و  تشخیص 
سازمان هاي خیریه فعال در حوزه سرطان براي تغییر روش ها، توسعه 
زیرساخت هاي درماني و ارائه خدمات استاندارد جهت بهبود عملكرد 

طرح سالمت کشور گام برداریم.« 

نقش پر رنگ مؤسسات خيريه در ايجاد شبکه ملي سرطان
بهداشت،  وزارت  اجتماعي  معاون  ایازي،  هادي  محمد  سید  دکتر 
درمان و آموزش پزشكي کشور نیز با ارائه گزارش درخصوص فعالیت هاي 
مرتبط با سازمان هاي مردم نهاد و خیریه سرطان به سخنراني پرداخت.

وي با اعالم اینكه هم اکنون در ایران 850 مؤسسه خیریه و 620 
سازمان مردم نهاد در حوزه سالمت فعالیت مي کنند که در مجموع 
1470 تشكل مردمي را تشكیل مي دهند، گفت: »همراهي و مشارکت 
سازمان هاي مردم نهاد و مؤسسات خیریه موجب هم افزایي دانش و 
تجربیات جمعي این تشكل هاي مردمي مي شود و بستر حل مسائل و 
چالش هاي موجود در حوزه سالمت کشور را فراهم مي سازد. برگزاري 
حوزه  در  فعال  خیریه  مؤسسات  حضور  با  تخصصي  نشست  سه 
سرطان که در آذر ماه 1395 موجب اخذ تأیید تأسیس شبكه ملي 
مؤسسات خیریه حوزه سرطان شد حاکي از ظرفیت این سازمان ها 
براي بهر مندي از ظرفیت هاي یكدیگر و ِخرد جمعي جهت پیشبرد 
این  از  برگزاري چهارمین دوره  با  نیز  امروز  امیدواریم  است.  اهداف 
گسترده  حضور  و  سرطان  با  مبارزه  ملي  پویش  با  همزمان  نشست 
مؤسسات خیریه فعال در این حوزه که نقش پر رنگي در ایجاد یک 
شبكه منسجم براي مبارزه با این بیماري دارند گام مؤثري در کنترل 

سرطان کشور برداشته شود.«
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تخصصي  كارگروه هاي  در  پيشنهادات  و  چالش ها  بيان 

سازمان هاي خيريه فعال در حوزه سرطان 
در  تخصصي  کارگروه  چهار  نمایندگان  نشست  این  ادامه  در 
پژوهش،  آموزش،  پیشگیري،  حوزه هاي  در  خیریه  سازمان هاي 
ارائه  سرطان؛  در  غربالگري  و  زودهنگام  تشخیص  فرهنگ سازي؛ 
خدمات حمایتي و مراقبتي و توسعه و زیرساخت به ارائه گزارشات 

جامع پرداختند.
نمایندگان هر یک از کارگروه هاي تخصصي که با مشارکت مؤسسات 
خیریه فعال در حوزه سرطان تشكیل شده است به بیان چالش هاي 
بیماران  به  ارائه خدمات درماني و حمایتي  سازمان هاي مردم نهاد در 
مبتال به سرطان و ارائه طرح هاي پیشنهادي خود پرداختند و براي تبادل 
دانش و تجربیات خود در زمینه مبارزه با سرطان اعالم آمادگي کردند. 

ملی  »برنامه  سامانه  و  دستورالعمل  سند،   9 از  رونمايي 
مبارزه با سرطان«

از 9 سند، دستورالعمل و سامانه  این همایش  همچنین در طول 
»برنامه ملی مبارزه با سرطان« رونمایی شد و از اساتید متخصص، 
با  کارشناسان و فعاالن دانشگاهي که در اجراي پویش ملي مبارزه 

سرطان موفق عمل کردند، تقدیر شد.

افـزايش اثـربخشي كـمک های خـيرخواهانه در توسعه 
سيستم های درمانی با مشاركت خيرين

آراسب احمدیان، مدیرعامل مؤسسه خیریه محک در این مراسم 
ضمن معرفی مؤسسه خیریه محک و مقایسه آمار کودکان مبتال به 
سرطان در آمریكا و ایران گفت: »آمریكا 10 برابر ایران تولید ناخالص 
ملی دارد در حالی که در میزان فوت کودکان مبتال به سرطان نسبت 
به موارد جدید ابتال در این کشور تنها سه درصد کمتر از ایران است 
توان متخصصان کشور  امر نشان دهنده ظرفیت اجتماعی و  این  که 

ایران در حمایت از کودکان مبتال به سرطان است.«
وی با بیان اینكه هزینه اداره دو سال یک بیمارستان برابر با ساخت 
آن است و تنها بیمارستان فوق تخصصی سرطان ایران، فقط با حمایت 
نیكوکاران دهمین سال فعالیت خود را پشت سر می گذارد ادامه داد: 

»لذا توصیه می شود خیرین در کنار تأمین هزینه های ساخت و تجهیز 
بیمارستان ها به تأمین هزینه اداره آنها نیز توجه نموده و از این طریق 
درمانی  توسعه سیستم های  در  خـیرخواهانه  کـمک های  اثـربخشی 
است که ساختمان  بسیار مهم  نكته  این  به  توجه  افزایش دهند.  را 
ارائه  به  قادر  کارآمد  و  متخصص  نیروهای  وجود  بدون  تجهیزات  و 

خدمات به بیماران نخواهد بود.«

پـوشش هـمگاني سـالمت با افـزايش مؤسسات خيريه 
مشابه محک

دکـتر سید حـسن قاضي زاده هاشمي، وزیر بـهداشت، درمـان و 
آموزش پزشكي به عنوان سخنران پایاني با تشكر از میزباني محک در 
این مراسم گفت: »سهم وزارت بهداشت نیز در کنترل عوامل خطر 
و  دولتي  را شاکله هاي  این سهم  مابقي  و  است  از 20 درصد  کمتر 

سازمان هاي مردم نهاد بر عهده دارند.«
خون  فوق تخصص  وثوق،  پروانه  پروفسور  یاد  گرامیداشت  با  وي 

گزارش
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»سازمان هاي  افزود:  امناي محک  هیأت  فقید  رئیس  و  آنكولوژي  و 
مردم نهاد فعال در حوزه سالمت مي توانند کمک بزرگي در پیشبرد 
همگاني  پوشش  امیدواریم  و  باشند  داشته  بهداشت  وزارت  اهداف 
سالمت با افزایش مؤسسات خیریه مشابه محک انجام شود. به امید 
آنكه این مؤسسه نیز مطابق چشم انداز خود تا سال 1400 در سراسر 

کشور موفق به ارائه خدمات به صورت یكپارچه شود.«
مؤسسات  با  دانشگاه ها  مشارکت  لزوم  بر  تأکید  با  بهداشت  وزیر 
خیریه گفت: »حمایت دانشگاه ها از مؤسسات خیریه مي تواند زمینه 
چون  اجتماعي  نهادهاي  با  دانشگاهي  و  علمي  نهادهاي  مشارکت 
و دانش تخصصي  افزایش تحقیقات  را جهت  سازمان هاي مردم نهاد 

فراهم سازد.«

اهدای تابلوی كودكان محک به وزير بهداشت
بهداشت  وزیر  از  تقدیر  لوح  اهدای  با  مراسم محک  این  پایان  در 
تقدیر کرد. همچنین وزیر بهداشت نیز با نگارش متنی برای کودکان 

مبتال به سرطان روی تابلوی نقاشی شده توسط کودکان حامي محک 
برای آنها یادگاری نوشت.

كنترل سرطان  جهانی  انجمن  كمپين  به  محک  پيوستن 
)UICC(

مؤسسه خیریه محک به عنوان عضو رسمي سازمان جهاني کنترل 
سرطان )UICC( و در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل 
متحد به کمپین جهانی روز سرطان پیوست تا با ترویج اهداف این 
کمپین جامعه را نسبت به دغدغه های بیماران مبتال به سرطان آگاه 
تالش  و  گردید  معرفي  برنامه  حضار  کلیه  به   UICC کمپین  کند. 
بهداشت و همچنین  از طریق آشنایي معاونین ومدیران وزارت  شد 
یابد. محک  برنامه تحقق  این  این کمپین اهداف  با  رؤساي دانشگاه  
مردمان  مشكالت  مردم نهاد،  سازمان های  مشارکت  با  است  امیدوار 
سرزمین مان در حوزه بیماری سرطان کاهش یافته و کیفیت زندگی 

مبتالیان به سرطان بهبود یابد. 
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برگزاری چهارمين همايش بين المللی مسئوليت اجتماعی شركت ها با محوريت »تجارب عملی در جامعه مدنی«

با  شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت  بین المللی  همایش  چهارمین 
در   1395 بهمن   25 مدنی«  جامعه  در  عملی  »تجارب  محوریت  
ایازی  دکتر  محک،  مدیره  و  امناء  هیأت  اعضای  حضور  با  محک 
اتاق  رئیس  شافعی  غالمحسین  مهندس  بهداشت؛  وزیر  مقام  قائم 
بازرگانی  اتاق  رئیس  خوانساری  مسعود  مهندس  ایران؛  بازرگانی 
تهران؛ نمایندگان اتاق های تهران و ایران؛ گری لوئیس نماینده مقیم 
سازمان ملل متحد در ایران و ثمین صدیقی نماینده مقیم سازمان 
بهداشت جهانی )WHO( در ایران برگزار شد. این همایش با حمایت 
علمی  و حمایت  تهران  و  ایران  بازرگانی  اتاق های  تخصصی   - مالی 

دانشكده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی 
و  خصوصی  بخش  دولت،  از  نمایندگانی  تعامل  شد.  آغاز  امیرکبیر 
سازمان مردم نهاد محک و بیان تجربیات عملی به منظور پیوند هر چه 
اقتصادی و سازمان های غیردولتی برای  بیشتر ارزش های بنگاه های 
توسعه پایدار شرکت ها، مهم ترین ویژگی این همایش بود. همچنین 
متخصصان ملی و بین المللی در حوزه اقتصاد و مدیریت، نمایندگانی 
خود  تجربیات  تبادل  به  محک  مؤسسه  و  بین المللی  از شرکت های 
برای ایجاد فرصت های جدید اقتصادی در فضای کسب و کار مبتنی 

بر فرصت های جدید پرداختند.
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تجارب عملی در جامعه مدنی
ملی  متخصصان  حضور  با  و  خود  قبلی  همایش های  در  محک 
ارزش«،  »زنجیره  بر  مبتنی  »آکادمیک«  دیدگاه   3 بین المللی  و 
بر  مبتنی  »شرکت ها«  و  پایدار«  »توسعه  بر  مبتنی  »استاندارد« 
»استراتژی« را مورد بررسی قرار داده بود. بر همین اساس در چهارمین 
عملیاتي شدن  به  اجتماعی شرکت ها  مسئولیت  بین المللی  همایش 
مسئولیت اجتماعي، راهبردها و سیاست ها، چالش ها، رموز موفقیت، 
فرهنگ سازي، معرفي تجارب عملی و پروژه های پیشنهادی مسئولیت 

اجتماعی در سطح ملی و بین المللی پرداخت. 

مسئوليت  مفهوم  شدن  عملياتی  برای  محک  پورفالح: 
اجتماعی تالش می كند

مهندس احمد پورفالح، دبیر چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها در این همایش با بیان اینكه با پیچدگی های به وجود آمده، 
دولت ها دیگر نمی توانند مسئولیت کلیه دغدغه های جامعه را بر عهده 
تا هیچ  بر آن است  بیانیه چشم انداز خود  بگیرند گفت: »محک در 
تمام مسیر  در  و  نماند  تنها  فرزند خود  درمان  در مسیر  خانواده ای 
درمان همه حمایت های الزم را بطور یكسان در سراسر ایران دریافت 

نماید.«

وی تأکید کرد: »این سازمان مي کوشد تا با نهادینه کردن مفهوم 
مسئولیت اجتماعي، سایر مؤسسات خیریه و گروه هایی که در راستای 
توجه به مسئولیت اجتماعی پیش قدم می شوند را همراهی نماید و 
به منظور فرهنگ سازي مسئولیت  را  حرکتی سیستماتیک و عملی 

اجتماعی برای بنگاه ها را شكل دهد.«

را  اقتصادی  بنگاه های  اجتماعی  ايازی: محک مسئوليت 
به آنها يادآوری می كند

امور  در  بهداشت  وزیر  مقام  قائم  ایازي،  هادي  محمد  سید  دکتر 
حوزه  خیریه هاي  و  مردم نهاد  سازمان هاي  اجتماعي،  مشارکت هاي 
سالمت با قدرداني از مؤسسه خیریه محک براي برگزاري چهارمین 
همایش مسئولیت اجتماعي شرکت ها گفت: »محک جداي از اقدام 
ارزشمندي که خودش انجام مي دهد در چهارمین همایش مسئولیت 
متولیان  مسئولیت  قبلي  همایش هاي  در  و  شرکت ها  اجتماعي 
عرصه هاي مختلف اقتصادي در قبال جامعه را را به آنها یادآور شد.«

 ایازی افزود: »به محک به واسطه اقدام ارزشمند این سازمان در 
ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعي تبریک مي گویم و امیدوارم روزي 
ما متوجه  اجرایي  اقتصادي و دستگاه هاي  بنگاه هاي  تمام  برسد که 

مسئولیت اجتماعي شان شوند.«  



شافعی: فعاليت محک بايد برای فعاالن اقتصادی الگو شود
مهندس غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن ادای 
احترام به جامعه نیكوکاری ایران و تمام افرادی که در مؤسسه خیریه 
محک فعالیت دارند گفت: »فعالیت محک در زمینه مسئولیت اجتماعی 

باید برای جامعه نیكوکاری بخصوص فعاالن اقتصادی الگو شود.«
از  ناشی  محک  فرهنگی  فعالیت های  اثرات  اینكه  بیان  با  وی 
سرمایه گذاری و برنامه ریزی این مؤسسه برای فعالیت های اجتماعی 
فعالیت  نهاد،  مردم  سازمان  این  در  مطلوب  »مدیریت  گفت:  است 
نیكوکاری پایدار محک را می سازد که هم نتایج آن قابل تقدیر و هم 

برای همه ما باعث افتخار است.«

حساب های  شفاف  ارائه  برای  الگويی  محک  خوانساری: 
مالی است

مهندس مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان آنكه 
در  شفافیت  به  سرطان  به  مبتال  کودکان  از  حمایت  کنار  در  محک 
حساب های مالی خود  نیز توجه می کند اظهار داشت: »محک همه ساله 
عملكرد و حساب های مالی خود را به صورت شفاف منتشر می کند و 
با این عمل یک ایده و الگو مناسب برای همه کسانی که در کار خیر 
دستی بر آتش دارند بوجود آورده است تا با انتشار حساب های مالی 
میان مردم  کار خیر در  به  ترغیب  و  فعالیت خود  به شفافیت  خود 

بپردازند.«

اجتماعی  مسئوليت  پيشبرد شناخت  در  اتحاديه: محک 
كارآفرينان مبتکر است

دکتر منصوره اتحادیه، پژوهشگر و استاد دانشگاه در این همایش 
به »مروری بر امور خیریه و مسئولیت اجتماعی کارآفرینان« پرداخت 
به سنت وقف می رسد که  را  اجتماعی  و گفت: »پیشینه مسئولیت 
جز میراث فرهنگی به شمار می آید و تجار در این راستا بسیار فعال 

بوده اند.«
وی افزود: »ابتكار محک در برگزاری همایش به منظور جلب توجه 
و آگاهی دادن درباره مسئولیت اجتماعی، قدمی در پیشبرد شناخت 

مسئولیت اجتماعی کارآفرینان است.«
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الـهام بخش شـركت هايی چون  كارال: محک در جـهان 
نستله است

 25 برای  محک  به  تبریک  با  را  خود  سـخنرانی  کارال  جـوزپه 
برای  تالش  و  سرطان  به  مبتال  کودکان  از  حمایت  و  فعالیت  سال 
ارتقای کیفیت زندگی آنان آغاز کرد. مدیر منطقه ای شرکت نستله 
در ایران فـعالیت مـحک را گسترده خواند و گفت: »محک نه تنها 
در ایران، بلكه در جـهان و برای شرکتی چون نستله الهام بخش بوده 
بر روی  و فرهنگ سازی  آگاهی رسانی  است. همانگونه که محک در 
ارتقای کیفیت زندگی کودکان کوشیده است، نستله می خواهد نتایج 
تحقیقات تراز اول و علمی جهان را برای توسعه کیفیت زندگی به 

اشتراک بگذارد.«
بررسی کرد،  این همایش  را در  ارزش مشترک«  کارال که »خلق 
گفت:  کار  و  کسب  برای  مشترک  ارزش  ایجاد  اهمیت  درخصوص 
»ارزش مشترک برای هر کسب و کار سودآوری ضروری است. کسب 
و کارها می توانند با ایجاد ارزش مشترک رشد و توسعه بیایند و در 

جامعه ارزش آفرین باشند.« 

لوئيس: پس از سومين همايش مسئوليت اجتماعی شركت ها 
در محک، شاهد افزايش توجه به اين مفهوم بوده ام

نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران  »اهداف توسعه پایدار 
سازمان ملل« را معرفی کرد. وی پس از تقدیر از محک برای حمایت 
از کودکان مبتال به سرطان در مسیر درمان گفت: »پس از سومین 
همایش مسئولیت اجتماعی شرکت ها، فعالیت های بزرگی در زمینه 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها صورت گرفته و شاهد افزایش توجه به 
این مفهوم بوده ام. در این مدت مراکز دانشگاهی نیز به این مفهوم 

ورود کرده و در ترویج آن کوشیده اند.«
ملل  پایدار سازمان  توسعه  اهداف هفده گانه  بیان  با  لوئیس  گری 
برای جامعه مدنی )SDG(، درخصوص فعالیت محک در حمایت از 
کودکان مبتال به سرطان گفت: »این سازمان سومین هدف توسعه 
پایدار سازمان ملل که »سالمت برای همه« است را پوشش می دهد.«

لوئیس سخنانش را با مطرح کردن اقدامات Global compact از 10 
سال پیش برای جامعه مدنی در سازمان ملل، ادامه داد و گفت: »تاکنون 
12 هزار شرکت به برنامه جهانی Global compact پیوسته اند که تنها 
6 سازمان از ایران عضو آن هستند که خوشبختانه محک یكی از آنها است.«
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صديقی: به محک به خاطر دستاوردهای بی نظيرش در حمايت از 
كودكان مبتال به سرطان تبريک می گويم

دکتر ثمین صدیقي، نماینده مقیم سازمان بهداشت جهاني )WHO( در ایران 
ایراد  درباره موضوع »نگاه کالن به مبحث مسئولیت اجتماعی و سالمت« به 
افتخار است که به عنوان نماینده سازمان  سخنراني پرداخت و گفت: »باعث 
بهداشت جهاني در این همایش حضور دارم. کمتر از یک سال است که در ایران 
اقامت دارم و در این مدت از نزدیک با محک آشنا شده ام و به این سازمان به خاطر 
دستاوردهاي بي نظیرش در حمایت از کودکان مبتال به سرطان تبریک مي گویم.«

وي با اشاره به نقش شرکت هاي دارویي در عمل به مسئولیت اجتماعي در 
حوزه  در  اجتماعي  بازاریابي  طریق  از  شرکت ها  »این  افزود:  گذشته  دهه هاي 

سالمت موجب افزایش آگاهي، تحقیقات و توسعه شده اند.«

واليال: محک برنده نشان زرين انجمن بين المللی مديريت پروژه
پروژه  مدیریت  بین المللی  انجمن  مدیره  هیأت  سابق  عضو  والیال،  ویكو 
توسط   IPMA زرین  نشان  کسب  به  اشاره  با  را  خود  سخنان   ،)IPMA(
مؤسسه خیریه محک در سال 2015 آغاز کرد. وی محورهای سخنرانی خود 
جهانی  »انجمن  گفت:  و  برشمرد  اجتماعی«  مسئولیت  و  »محیط زیست  را 
مدیریت پروژه ها، با نقش رهبری خود در جهان بر استفاده از انرژی های پاک 
تالش می کند و در برابر مخالفان استفاده از انرژی های جایگزین می ایستد.«

قنات آبادی: ايجاد مركز اهداكنندگان سلول های بنيادی خون ساز 
محک پيروی از يک مدل استراتژيک است 

دکتر فیروزه قنات آبادی، استاد دانشگاه به »پیوند حسن شهرت، مسئولیت 
»مسئولیت  گفت:  همایش  این  در  وی  پرداخت.  سازمان«  تداوم  و  اجتماعی 
اجتماعی می تواند به ارتقاي منابع بنگاه ها منجر شود و سبب شود تا با باال بردن 
سطح کیفیت بنگاه ها، سطح تقاضا از آنها در جامعه نیز افزایش یابد. به عبارتی 
با افزایش ارزش مالكیت معنوی یک بنگاه، ارزش مالی آن نیز افزایش می یابد.«

قنات آبادی با بیان اهداف استراتژیک سازمان ها گفت: »پروژه ایجاد مرکز 
اهداکنندگان سلول های بنیادی خون ساز محک نمونه اي از عمل به مسئولیت 

اجتماعي است که از مدل استراتژیک خلق ارزش مشترک پیروي مي کند.«
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گريليش: ديدن كودكان محک گسترش فعاليت هايمان را 
به ما می آموزد

هوبرت گریلیش، بنیانگذار شرکت GWORKS در چهارمین همایش 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها به مسأله »قوانین جدید در کارآفرینی 
اجتماعی«  پرداخت و گفت که در حوزه مسئولیت اجتماعي نیازمند 

چشم انداز و ایده هاي جدید هستیم. 
با   Diageo Brands شرکت  در  برندینگ  ارتباطات  سابق  مدیر 
اشاره به بازدید خود از محک گفت: »دیدن کودکان محک که با وجود 
اندازه مي توانیم  تا چه  که  ما می آموزد  به  بیماری خوشحال هستند 
فعالیت هایمان را گسترش دهیم و انجام بسیاري از کارها را به شكل 
ساده تري پیش ببریم.در این زمان است که با خود مي گوییم چه کاري 
مي توانیم براي ساختن جهاني بهتر به ویژه براي کودکان انجام دهیم.«

  
ايجاد مركز اهداكنندگان سلول های بنيادی خون ساز 

در این همایش مؤسسه خیریه محک اولین پروژه مسئولیت اجتماعی 
با موضوع ایجاد و توسعه مرکز اهداکنندگان سلول های بنیادی خون ساز 
با بنگاه های اقتصادی معرفی نمود. گروه  را به عنوان پروژه مشترک 
»بهمن« همزمان با تغییر ساختار مدیریتی، 100 درصد مالكیت آن به 
بخش خصوصی که نمونه موفقی از خصوصی سازی بوده است، و ورود 
به دوره جدید فعالیتش اقدام به این همكاری با محک کرده است. در 
این تفاهم نامه که با گروه »بهمن« منعقد شده است، این شرکت هزینه 

برای  نمونه  اهداکنندگان  به  مربوط   HLA Typing آزمایش  هزار   5
ایجاد اولین مرکز اهداکنندگان سلول های بنیادی خون ساز را از طریق 
اختصاص مبلغی ثابت از محل فروش خودروهای آن تأمین می کند. این 
پروژه که نتیجه پیوند اهداف یک سازمان مردم نهاد با بخش خصوصی 
است، با هدف تأمین سلول های بنیادی خون ساز برای بیماران نیازمند 

به پیوند بخصوص کودکان مبتال به سرطان آغاز گردید.
این پروژه مسئولیت اجتماعی دستیابی به یكی از بزرگ ترین مراکز 
گرفته  هدف  را  ایران  در  خون ساز  بنیادی  سلول های  اهداکنندگان 
است و امیدوار است با دستیابی به اهداف پروژه در پایان سال 1396، 

فاز دوم را با هدف اتصال به بانک های بین المللی آغاز نماید.
در چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی شرکت ها، دکتر وحید فالح آزاد، 
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رئیس آزمایشگاه بیمارستان محک و صبا کامكار، مدیر روابط عمومي و 
امور بین الملل مؤسسه خیریه محک به معرفی پروژه همكاری مشترک 
با گروه »بهمن« موتور برای ایجاد مرکز اهداکنندگان سلول های بنیادی 
نمونه های  اولین   از  یكی  را  پروژه  این  و  پرداختند  محک  خون ساز 
آن  در  که  کردند  مطرح  سازمان محک  در  پروژه های چندعملكردی 
متخصصان حوزه های مختلف از نزدیک با یكدیگر همكاری می کنند. با 
اتكا به این ظرفیت بزرگ سازمانی و با همراهی جامعه ایران پیش بینی 
می شود که این مرکز تا پایان سال 1400 به یكی از بزرگ ترین مراکز 

اهداء سلول های بنیادی خون ساز در منطقه تبدیل شود.

طـالبيان: ارتـباط دانـشگاه صـنعتی شريف را با محک 
افزايش می دهيم 

آراسب احمدیان، مدیرعامل محک ضمن قدردانی از حامیان مالی، علمی 
و سخنرانان ملی و بین المللی و همچنین قدردانی ویژه از دبیر همایش که 
در 4 دوره گذشته در این زمینه قبول مسئولیت کردند، مهم ترین تفاوت 
چهارمین همایش را با دوره های قبل، که مبنای برنامه ریزی کنفرانس آتی 
قرار خواهد گرفت، همكاری مراکز دانشگاهی معتبر با این همایش دانست. 
دکتر مسعود طالبیان، معاون پژوهشی و همكاري هاي بین المللي دانشكده 
مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به دعوت از محک در 
چهاردهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت در سال جاری گفت: »تصمیم 
داریم ارتباط دانشگاه صنعتی شریف را با این مؤسسه خیریه افزایش دهیم 

چرا که محک نشان داده که سازمانی مردم نهاد با عملكرد حرفه ای است.«

همايش پنجم و بهره مندی از پشتيبانی علمی دانشگاه ها
در پایان، بیانیه چهارمین همایش بین المللی مسئولیت اجتماعی 
بهمن  در  پنجم  همایش  بیانیه،  این  براساس  شد.  قرائت  شرکت ها 
ماه 1397 با محوریت تبیین مدل های علمی طراحی و پیاده سازی 

پروژه های مسئولیت اجتماعی برگزار خواهد شد.

بيانيه همايش
مؤسسه محک در مقدمه اولین برنامه استراتژیک سازمان در سال 
1385 به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ترویج آن به عنوان 
یک مدل تعامل بین بنگاه های اقتصادی و جامعه مدنی پرداخت و 
انجمن صنفی طراحان  با همكاری  نمایشگاه پوستر  برگزاری یک  با 
گرافیک ایران و 4 دوره کنفرانس بین المللی با تمرکز بر همین موضوع 
اتاق های  حمایت  با  که  کودکان  سرطان  بین المللی  روز  با  همزمان 
زوایای  از  مفهوم  این  بررسی  به  شد،  انجام  تهران  و  ایران  بازرگانی 
مفهوم  ترویج  به  بیشتر  دوم  و  اول  کنفرانس های  پرداخت.  مختلف 
ورود به ادبیات موضوع پرداختند و کنفرانس سوم به بررسی جایگاه 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها در فضای بین المللی خصوصاً  از زوایه 
نگاه برنامه جهانی Global Compact پرداخت. کنفرانس چهارم 
اجتماعی  مسئولیت  عملی  های  پروژه  به  عملگرایانه  رویكرد  یک  با 
در حوزه ملی و بین المللی و تبادل تجربیات در این زمینه پرداخته 
است. همچنین در این کنفرانس مؤسسه خیریه محک اولین پروژه 
سلول های  بانک  توسعه  و  ایجاد  موضوعیت  با  اجتماعی  مسئولیت 
بنیادی را به عنوان پروژه مشترک با شبكه های اقتصادی معرفی نمود 

که امید است نتایج عملی ان در کنفرانس پنجم گزارش شود.
نقطه عطف کنفرانس چهارم پشتیبانی علمی دانشكده مدیریت و 
اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه امیر کبیر به عنوان دو نهاد 
دانشگاهی از این کنفرانس است که این فرصت را ایجاد می نماید تا 
از  آنها  موجود  آکادمیک  ظرفیت  و  علمی  نهادهای  این  همراهی  به 
برگزار خواهد  ماه 1397  بهمن  را که در  پنجم  هم اکنون، کنفرانس 
شد با محوریت تبیین مدل های علمی طراحی و پیاده سازی پروژه های 
همه  همكاری  است  امید  نماییم.  گذاری  هدف  اجتماعی  مسئولیت 
دست اندرکاران چهار دوره پیش ما را در دستیابی به این هدف یاری 

دهد.
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7 دی، روز كودكان بهبوديافته 
هفتم دی ماه در تقویم محک، روز کودکان بهبودیافته از سرطان است. این روز به مناسبت تولد دختر بنیانگذار محک نامگذاری شده است. 
دختری که امروز بهبود یافته اما ابتالیش به بیماری سرطان، سبب شد تا مادرش با دغدغه حمایت از خانواده های کودکان مبتال به سرطان، 

مؤسسه خیریه محک را بنیان گذارد. 
تا امروز بیش از 5600 کودک به واسطه حمایت های بی دریغ شما، سالمتی خود را به دست آورده اند و مانند هر فرد دیگری برای رسیدن به 
آرزوهایشان تالش می کنند. یكی پزشک، یكی هنرمند و بعضی ها پدر و مادر شده اند. یكی درس می خواند و دیگری قهرمان ورزشی است و تک 

تک آنها در هر نقشی که باشند، نماد موفقیت خانواده بزرگ محک و نتیجه نیكوکاری شما هستند.  
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جشن بهبودی 5600 كودک مبتال به سرطان محک

جشن كودكان بهبوديافته از سرطان روز جمعه 10 دی ماه در مؤسسه خيريه محک برگزار شد. اين مراسم هر ساله با هدف 
قدردانی از داوطلبان و پاسداشت حمايت نيکوكاران برگزار می شود تا كودكان مبتال به سرطان مسير درمان را اميدوارانه 

طی كنند و اين باور در جامعه گسترش يابد كه سرطان پايان زندگی نيست.
 

در این مراسم که در بیست و پنجمین سال فعالیت محک و با حضور کودکان بهبودیافته برگزار شد، دو کودک بهبودیافته روی سن رفتند و 
خاطرات خود را از دوران مبارزه با سرطان تعریف و برای همه دوستان خود آرزوی سالمتی کردند. یكی از کودکان بهبودیافته نیز با اجرای موسیقی 

زیبای خود، شادی و امید را در میان حضار جاری ساخت.
در انتهای این جشن، کودکان بهبودیافته به همراه کارکنان و داوطلبان محک گرد هم جمع شدند و  کیک بهبودیشان را بریدند.

مؤسسه خیریه محک می کوشد با توزیع عادالنه خدمات محک در سراسر کشور هیچ خانواده ای در مسیر درمان فرزند خود تنها نماند و همه 
حمایت های الزم را بطور یكسان در سراسر ایران دریافت کند. امیدواریم با همراهی همه انسان هایی که دغدغه کمک به همنوع دارند روزی برسد 

که خداحافظی کودکان بیشتری را با سرطان جشن بگیریم.          
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من كالس اولي ام، فرزند بهبوديافته محک
امیرمحمد پسر بازیگوش 7 ساله و فرزند بهبودیافته محک است. 
او که از بدو تولد به سرطان مبتال شده، امروز توانسته این بیماری را 
شكست دهد. امیرمحمد امسال برای اولین بار پشت نیمكت مدرسه 
نشسته است و دوست دارد هر روز به مدرسه برود. قهرمان کوچک 
خانواده بزرگ محک لبخندي مردانه دارد و از همین حاال می خواهد 
سرباز شود و ما همه امیدواریم روزی امیرمحمد را در لباس سربازی 

ببینیم.

با تعدادی از فرزندان بهبود يافته محک آشنا  شويم:

من دانشجوام، فرزند بهبوديافته محک
از  او  است.  محک  بهبودیافته  فرزند  و  ساله   22 دانشجوی  زانكو، 
همان روزهاي اول ابتال به سرطان استخوان امیدوارانه با بیماری اش 
جنگید و هیچ وقت امیدش را به بهبودی از دست نداد. زانكو امروز 
دانشجوی رشته روانشناسی است و انگیزه اش از انتخاب این رشته را 
اثر مثبت صحبت های روانشناسان محک در مسیر درمانش می داند. 
درجه  باالترین  به  بالیني  روانشناسي  رشته  در  است  مصمم  زانكو 
دانشگاهي برسد و ما هم امیدواریم او را در این جایگاه علمی ببینیم.

من دانش آموزم، فرزند بهبوديافته محک
آیدا، دانش آموز11 ساله و فرزند بهبودیافته محک است. او که سه 
است.  پرامیدی  و  شجاع  دختر  کرده،  مبارزه  خون  سرطان  با  سال  
قهرمان محک به فعالیت هاي داوطلبانه در محله و مدرسه اش عالقه 
فراواني دارد و در این فعالیت ها شرکت می کند. او تصمیم دارد دکتر 
کودکان شود تا مثل دکتر معالجش با مهربانی برای سالمتی کودکان 

تالش کند. ما همه امیدواریم که او در آینده پزشک موفقی شود.
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من ورزشکارم، فرزند بهبوديافته محک
که  او  است.  محک  بهبودیافته  فرزند  و  ساله   18 ورزشكار  امیر، 
قهرمانی  به سكوهای  رسیدنش  برای  مانعی  درمان سرطان  عوارض 
نبوده، سرسختانه برای کسب مدال های طال تالش می کند. به امید 

روزی که امیر قهرمان رقابت های جهانی شود.

من مهندس شيمی ام، فرزند بهبوديافته محک
مونا، مهندس شیمی 24 ساله و فرزند بهبودیافته محک است. او 
از 10 سالگی به سرطان استخوان مبتال شده و 6 سال سرسختانه با 
بیماری مبارزه کرده است. مهندس با اراده محک، در زمان درمانش 
سال های  تمام  و  نداده  دست  از  هم  را  مدرسه  امتحان  یک  حتی 
شیمی  عوارض  که  او  است.  گذرانده  عالی  نمرات  با  را  تحصیلش 
و  بیشتر  اثربخشی  با  دارویی ها  دارد  تصمیم  لمس کرده،  را  درمانی 
عوارض کمتر برای کودکان بسازد. ما هم امیدواریم خبر ساخت این 

دارو را به زودی به تمام جهان مخابره کنیم.

من هنرمندم، فرزند بهبوديافته محک
رضا، هنرمند 11 ساله و فرزند بهبودیافته محک است. او که در اثر 
عوارض درمان سرطان، بینا یی اش را از دست داده است، می تواند با 
دست های توانایش قطعات خانه سازی را به شكل های مختلفی بسازد. 
رضا خالق شهربازی های هیجان انگیز و خانه های جادویی است. پسر 
پر استعداد محک، هنر دیگری هم دارد و به زیبایی ارگ می نوازد. به 

امید روزی که اجرای رضا را در جشنواره های موسیقی ببینیم. 
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برخی از فرزندان بهبوديافته،  از نگاه خود به محک می گويند

پرنيا 20 ساله؛ فرزند بهبود يافته محک
در دوران درمان همیشه با محک در ارتباط بودم. پس از قطع درمان 
هم برای معاینات دوره ای به محک می آمدم. ولي 3 سال پیش رابطه ام 
با محک بیشتر شد. دانشگاه قبول شدم و به خاطر شرایط مالی امكان 
ثبت نام نداشتند. محک همراهم بود تا در دانشگاه ثبت نام کنم و درسم 

را ادامه دهم. رابطه من و محک بعد از درمان هم رها نشد. 

يثنا 22 ساله؛ فرزند بهبود يافته محک
همچنان براي معاینات دوره اي و پیگیري روند بهبودي ام به محک 
مي گیرند.  تماس  و  ارتباطند  در  ما  با  همیشه  مددکاران  مي آیم. 
کمک هاي محک تنها به درمان من خالصه نشده و دانشگاه و تحصیل 
من برایشان مهم است. اینكه تا این حد به درسم توجه دارم هم براي 
روزي است که بتوانم به محک کمک کنم و افتخاري براي آن باشم. 

سميه 25 ساله؛ فرزند بهبوديافته محک
پس از قطع درمان باید معاینات دوره ای انجام داد تا مطمئن شد 
که بیماری برنمی گردد و در این ایام به محک می آمدم و می رفتم. 
این  شدن  ساله   25 پیام  محک،  اجتماعی  شبكه های  در  اینكه  تا 
سازمان را دیدم. پیغام دادم و گفتم من هم فرزند محک هستم که 
25 ساله شدم. دوست دارم به پدر و مادراني که فرزندانشان مریض 
هستند امید بدهم. دوست دارم نیكوکارانی که محک مي آیند بدانند 
که  است  این  آن  حاصل  و  دارد  ثمره  دارد،  نتیجه  مشارکتشان  که 
سمیه نامی، روزي بیمار بوده و االن دارد با سالمت به زندگیش ادامه 
مادر  براي خودش  و  داده  خانواده  تشكیل  االن  این سمیه  مي دهد. 
به  دوباره  را  زندگي  است که  است. محک در ذهن من جایي  شده 
بچه ها بر مي گرداند. مكاني که آدم واقعا مي تواند با همنوعان خودش 
راحت باشد. فارغ از اینكه از چه شهر و کشوری آمده است. با کسانی 
که در محک فعالیت مي کنند می توان راحت ارتباط برقرار کرد. واقعا 
کودک و خانواده اش اینجا خیلی راحت هستند. من هر وقت به محک 

مي آیم احساس آرامش می کنم.

 صنعان 22 ساله؛ فرزند بهبوديافته محک 
وقت  چند  مي آیم.  محک  به  دوره اي  معاینات  انجام  براي  هنوز 
پیش براي پر کردن دندان هایم از  کلینیک  دندانپزشكي مستقر در 
اینجا  است.  شده  تنگ  دلم  چقدر  دیدم  و  گرفتم  وقت  بیمارستان 
خندان  همیشه  که  است  مهربانش  کارکنان  از  خاطره اي  من  براي 
هستند. از صمیم قلب مي گویم که محک، نزدیک ترین جایي است 
که فرشته ها در آن وجود دارند؛ هم کارمندان آن و هم تمام افرادي 

که این مؤسسه را حمایت مي کنند.

نويد 19 ساله؛ فرزند بهبوديافته محک 
من برای استفاده از کلینیک چشم پزشكی و دندان پزشكی به اینجا 
می آیم و گاهی هم بی هیچ دلیلی اینجا هستم تا به کارکنان محک 
سر بزنم. با کارکنان قدیمی مثل یک دوست در ارتباطم. من را با نام 
ببینم.  را  اینجا که کارکنان  از کرج می آیم  خانوادگی صدا نمی  زنند. 
پدرم می گوید »راه به این دوری، آخر کجا می روی؟« جواب می دهم: 

»می روم به محک سر بزنم.«
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كيميا 26 ساله؛ فرزند بهبوديافته محک
با محک قطع شد  رابطه ام  را دادند،  آنكه خبر قطع درمانم  از  پس 
تا اینكه یكی از مددکاران تماس گرفت و جویای حالم شد. از شرایط 
دانشگاهم پرسید. پس از آن تماس، رفت و آمد من با محک شروع شد 
و من دوباره برگشتم به محک. در محک پروتزم را عوض کردم و پروتز 
زیباتري براي دستم گرفتم. امید و آرامش مهم ترین چیزها برای درمان 
بیماری است و محک اینها را به شما می دهد. کسي که وارد بیمارستان 
محک مي شود با کمترین استرس همراه است. همین می تواند در درمان 

و بهبودی او کمک کند. 

 محمد 24 ساله؛ فرزند بهبوديافته محک
خانه  یک  شبیه  محک  نیست،  بیمارستان  شبیه  محک  من  برای 
است و همه یک خانواده هستیم. همه مثل خواهر و برادر هستیم. 
به محک  درمان  براي  دیگر هم  از کشورهاي  است که حتي  جالب 
می آیند و دوران درمان را سپري مي کنند. دیدن این صحنه های پر از 
عشق و مهر برای من توصیف شدني نیست. من یک عضو کوچک از 
خانواده بزرگ محک هستم و هر بار که به محک می آیم از حراست تا 
بلندمرتبه ترین مسئول سازمان به من احترام می گذارد. من محک را 
خیلي دوست دارم و فكر هم نمي کنم جایي در دنیا باشد که بیشتر از 
محک دوستش داشته باشم. حتي یک بار دوستانم را به محک آوردم 

تا اینجا را از نزدیک ببینند. اینجا با همه جاي دنیا فرق دارد.
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قیمت: 16000 تومان 
خطای ستارگان بخت ما یا همان »بخت پریشان« بلندپروازانه ترین 
و اندوه بارترین اثر جان گرین، نویسنده آمریكایی برنده جوایز متعدد 
است. این رمان که مخصوص نوجوانان است، در سال 2012 به چاپ 
رسید و در هفته اول فروش، رتبه نخست فهرست کتاب های پرفروش 
»نیویورک تایمز« را به خود اختصاص داد و همچنین در سال 2014 

فیلمی از این کتاب روی پرده سینما آمد.
شخصیت اصلی کتاب »بخت پریشان« دختر نوجوانی است با نام 
هیزل گریس لنكستر که مبتال به سرطان ریه است. هیزل در یک گروه 
خودیاری بیماران  مبتال به سرطان با آگوستوس واترز که به بیماری 
برقراری  با  آگوستوس  می شود.  آشنا  است  مبتال   استخوان  سرطان 
ارتباط با هیزل او را از دنیای کوچک و افسرده ای که برای خود  ساخته 
است بیرون می کشد و آنها کم کم به هم عالقمند می شوند. هیزل عاشق 
کتاب »پریشانی شاهانه« است و آرزو دارد نویسنده این کتاب را ببیند 
و درباره پایان کتاب که نا تمام مانده است سؤال کند. سفر برای دیدار 
با نویسنده محبوبش با کمک آگوستوس فراهم می شود اما دیدار  با 

نویسنده آنطور که فكر می کنند پیش نمی رود و ...
این دو نوجوان لحظات تلخ و شیرینی را با هم سپری می کنند اما 
عشقی که میان این دو شكل می گیرد آنها را به امید در زندگی تشویق 
می  کند. آنها به خوبی می دانند که آینده را نمی شود پیش بینی کرد 
و برای همین حتی در بدترین شرایط تالش می کنند از زندگی لذت 
ببرند و شاد باشند. داستان این کتاب طوری از زبان شخصیت اصلی 
داستان روایت می شود که با وجود مشكالت فراوان حس آرامش را 
به خواننده القا می کند. از نكات مثبت کتاب می توان به روحیه بخش 

بودن آن اشاره کرد.

گزیده ای از کتاب :
»... به دنبالش داخل رفتم. روی در ورودی تابلویی چوبی آویزان 
که  است  جایی  خانه  بود:  شده  نوشته  کج  خطی  با  رویش  که  بود 
قلب آنجاست  و به نظر می رسید که تمام خانه با چنین جمله هایی 
تزئین شده است. جمله »پیدا کردن دوستان خوب سخت و فراموش 
کردن آنها غیر ممكن است«، روی نشان خانوادگی باالی جا رختی 
به چشم می خورد. »عشق حقیقی زادۀ روزهای سخت است«، روی 
بالشی سوزن دوزی شده در اتاق نشیمن با مبلمان عتیقه نقش بسته 
بود. آگوستوس وقتی متوجه شد این جمالت را می خوانم توضیح داد: 

»پدر و مادرم به این چیزها دلگرمی می گویند. همه جا هستند.«
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خداحافظي هميشه تلخ نيست 

گاهي واژه ها زیر سقف محک با حضور دلگرم کننده هزاران داوطلب و یاور نیكوکار معنایي دیگر پیدا مي کنند. کلماتي مثل »خداحافظي« وقتي 
از زبان یكي از کودکان مبتال به سرطان در هنگام ترخیص از بیمارستان و شنیدن خبر قطع درمانش شنیده مي شود، شیرین ترین خداحافظي 
است. همین لحظه که در حال خواندن این متن هستید بیش از 5600 کودک محک بهبودي کامل پیدا کردند و پراز شوق امید و عشق به زندگي 

هستند.
دفتر اصلي مؤسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصي سرطان کودکان محک بر بلنداي تپه هاي دارآباد است. در یكي از روزهاي کاري وقتي از مسیر 
سرباالیي خیابان پروفسور وثوق و بلوار محک مي گذشتم شاهد اتفاقي شیرین بودم. همكارم با صدایي پر شور و ذوق زده  گفت: »از پنجره بیرون رو 

ببین« و نظرم را به بیرون از ماشین در حال حرکت جلب کرد. 
یكي از کودکان محک دست در دست مادرش خوشحال و پرانرژي قدم هاي بلند برمي داشت و خالف مسیر ما از بیمارستان دور مي شد. آرین از 
کودکان بهبودیافته محک است که هنوز هم براي انجام معاینات دوره  اي همراه مادرش که یكي از اعضاي گروه والدین داوطلب کودکان محک نیز 
هست به بیمارستان مي آید. او از نوزادي به محک آمده، دندان هایش در طول درمان درآمده و حتي نخستین کلماتش را هم زیر سقف بیمارستان 

به زبان آورده است و حاال آنقدر بزرگ شده که  به مدرسه مي رود.
اینكه شاهد بهبودي کودکاني باشید که روزهاي سخت درمان را همراه با اعضاي خانواده بزرگ محک پرامید پشت سر مي گذرانند، معجزه اي 

است از عشق و همدلي تا به یاد داشته باشیم در محک امید ادامه دارد...                            

نوشته یكی از کارکنان محک
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دسـتان کوچكش را به لبه مـیز چرخ دار گذاشت و با پنجه روي 
که  رنگي  و  واجـور  کتاب هاي جور  از  بود  پُر  ایستاد. چرخ  پاهایش 
چـشمانش مثل عقربه  ثانیه شـمار سـاعت به دنـبال آنها مي گذشت. 
کودکان مـحک سـه روز در هـفته در انـتظار مـیزهاي چـرخ داري 
هـستند که برایشان کـتاب هـدیه مي آورد. تـرالي کـتاب ابـتكاري 
غذاي  و  دارو  چرخ دار  مـیزهاي  از  که  است  داوطلبان  از  جـذاب 
بـراي  مـیزها  از مـحبوب ترین  یكي  به  تـغییر کـاربري  بـیمارستان 
کودکان داده است. از داوطلبان درباره آن شنیده بودم و همین موجب 
به  نتیجه، یک سفر  آنها شوم.  ترالی کتاب همراه  با  تا یک روز  شد 

یادماندني شد. 
از  کتاب هایي  اینكه  از  بعد  بود.  مددکاري  دفتر  سفر  این  آغاز 
داستان و شعر و مجله براي سنین مختلف کودکان در ترالي چیده 
شد به سمت بخش هاي آنكولوژي بیمارستان به راه افتادیم. در راه، 
چرخ هاي  صداي  شنیدن  با  که  بود  پدرش  آغوش  در  دختربچه اي 

ترالي براي گرفتن کتاب به هیجان آمد و به طرف ترالي دوید. 
در  اتاقش  در  نوجواني  رسیدیم  که  بیمارستان  بستري  بخش  به 
حال تماشاي تلویزیون بود. با دیدن داوطلبي که از او مي پرسید چه 
کتابي دوست دارد، پایه سرم اش را به حرکت در  آورد و زودتر از ترالي 
به جلو  آمد. قصه اي تازه از مجموعه کتاب موردعالقه اش را در میان 
ُرمان هایي براي نوجوانان، انتخاب کرد و مشغول مطالعه شد. مقصد 
بعدي، اتاق بازي آنكولوژي بود. کودکان سرگرم کاردستي و نقاشي 
بودند. کودکي همراه با یكي از داوطلبان مشغول بازي بود. با دیدن 
ترالي، بازي را متوقف کرد و از جلد دوم کتابي که هفته پیش جلد 

اول آن را خوانده بود،  پرسید. 
در راه بازگشت از بخش بودیم که کودکي را در حال خداحافظي 
با پرستاران دیدیم. پزشک خبر قطع درمانش را داده بود. خوشحالي 
با دیدن ترالي به سمت ما  از چشمان پُر شور و خندانش پیدا بود. 
آمد. نگاهي به کتاب ها انداخت و با اشاره به یكي از آنها گفت: »تمام 
دارم. عمو یک  و خیلی دوستش  را خوانده ام  کتاب  این  شماره هاي 
کتاب شبیه این کتاب به من بده.« کتابش را گرفت و دست در دست 

مادرش رفت.

محک همراه با تمام داوطلبان و یاوران پرمهرش تالش مي کند تا 
کـودکان مبتال به سرطان به واسطه بیماري شان از زندگي عادي دور 
طوالني  روزهـاي  و  درمـان  دوره هاي  گـذراندن  با  هـمراه  و  نشوند 
باشند.  بـهره مند  آمـوزشي و سـرگرمي  تمام خدمات رفاهي،  از  آن 
امیدواریم تا شاهد روزي باشیم که تـمام قـهرمانان کـوچک مـبارزه 
با سـرطان با یک دنیا امـید و توانایي خـبر خوب سـالمتي شان را 

بشنوند.

نوشته یكی از کارکنان محک

                                                                     

سفر به يادماندني
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اتل متل یه گنجشک 
نشسته روی دیوار 

جیک، جیک، جیک خبردار 
گل اومده به بازار 

بهار اومد دوباره، با یک طبق ستاره
ستاره های رنگی، چه بچه زرنگی

ستاره های زیبا، عیدی شما بچه ها
بچه های کوچولو، قد یه دونه هلو 

 باهم بگیم بچه ها، چطوره حال شما
عید اومده دوباره

با خود شادی میاره
سال جدید شاد باشید 

خوشحال و خندان باشید
هر سال فقط چند روزه 

روز خندش پیروزه
روز که غم نباشه 

حاجی فیروزم پیروزه

مهسا - فرزند محک 

بهار اومد
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قلک كودک محک، قلکی كوچک با مأموريتی بزرگ

به  کمک  روش های  ساده ترین  و  قدیمی ترین  از  محک  قلک های 
از نـیكوکاران  تا آنجا که بـسیاری  کـودکان مـبتال سرطان هستند 
محک را با قلک هایش می شناسند. یكی از اعضا نسبتاً جدید خانواده 
قلک های محک، با  عنوان قلک کودک و نوجوان شناخته می شود. این 
قلک برای کودکان و نوجوانان طراحی شده و هدف اصلی آن ترویج 
فرهنگ کمک به همنوع می باشد. در صورت عالقمندی به همراهی  
محک در این مسیر پیشنهاد می کنیم در زمان تحویل قلک های خود 
یک قلک کودک و  نوجوان نیز برای فرزندان خود دریافت نمایید و 
فعالیت های خیریه و  با موضوع مشارکت در  پایین  از سنین  را  آنها 

اجتماعی آشنا نمایید.
حمید خانی
مدیر بخش جلب مشارکت های مردمی
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می خواهم به محک كمک كنم. چه روش هايی برای كمک به محک وجود دارد؟
مؤسسه محک روش هایی را به منظور سهولت اهدای کمک های نیكوکاران به کودکان مبتال به سرطان 
تحت حمایت خود ابداع کرده است. براي آشنایي با انواع روش هاي کمک )نقدی- غیرنقدی( به وبسایت 
رسمي محک )mahak-charity.org( مراجعه کنید یا با شماره 23540-021 تماس بگیرید. همچنین 
شما مي توانید با عضویت در گروه داوطلبان با اهداي زمان و توانمندي ارزشمند خود، محک را براي دستیابي 
در  بیشتر  اطالعات  دریافت  براي  کنید.  به سرطان کمک  مبتال  کودکان  از  در مسیر حمایت  اهدافش  به 

خصوص فعالیت داوطلبانه در محک با شماره 23501232 بخش داوطلبان تماس بگیرید. 
با توجه به عالقه زياد من به كودكان، آيا امکان مالقات با كودكان محک وجود دارد؟

همه یاوران محک می توانند روزانه از محک بازدید داشته باشند و از نزدیک با فعالیت   های سازمانی که خود ساخته اند، آشنا شوند. در حین 
بازدید مالقات با کودکان به دلیل پایین بودن سیستم ایمنی آنها، حفظ کرامت انسانی و همچنین حریم خصوصی کودک و خانواده امكان پذیر 
نیست، اما  در این بازدید می توانند با فضایی که کودکان در آن مسیر درمان را طی می کنند از نزدیک آشنا شوند. در صورت تمایل به بازدید 
حضوری به صورت فردی یا گروهی لطفا برای انجام هماهنگی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 تا 14 و پنجشنبه ها از ساعت 10 تا 12 با شماره 

23501210 تماس بگیرید.
آيا محک در تلگرام كانال دارد؟ نام كاربری آن چيست؟ 

کانال تلگرام محک از اسفند ماه 1394 راه اندازی شده است. شما می توانید دوستانتان را برای عضویت در تنها کانال رسمی تلگرام محک دعوت 
کنید و به جمع حامیان کودکان مبتال به سرطان بپیوندید و  از نتیجه مشارکت های خود و جامعه نیكوکاری ایران با خبر شوید.

 https://telegram.me/ mahakcharitynews :برای عضویت به نشانی زیر در تلگرام مراجعه کنید 
سال ها است كه به محک كمک می كنم اما حاال كد شناسه خود را فراموش كرده ام، چگونه می توانم آن را دريافت كنم؟ 

با شماره تلفن23540-021 مرکز ارتباط با یاوران محک، تماس بگیرید و در این زمینه از همكاران این بخش راهنمایی الزم را دریافت کنید. 
چطور می توانيم قلک های محک را تهيه كنيم؟

در صورتی که ساکن شهرهای تهران و کرج هستید می توانید یكی از قلک های محک را داشته باشید. برای دریافت قلک با شماره 021-23540 
تماس حاصل فرمایید یا به وبسایت رسمی محک )www.mahak-charity.org( مراجعه کنید و فرم درخواست قلک را پر نمایید.

آيا فعاليت محک فقط در تهران است و دفتری در شهرستان ها ندارد؟
محک فقط در تهران و کرج دفتر جلب مشارکت دارد اما در سرتاسر ایران کلیه کودکانی که سن آنها در زمان ابتال به سرطان های مختلف زیر16 
سال باشد می توانند تحت حمایت محک قرار گیرند. داوطلبان مددکاری محک امروزه در 25 استان و کلیه بیمارستان های دولتی و دانشگاهی 
دارای بخش خون و آنكولوژی کودک حضور دارند. برای دریافت نشانی مراکز مددکاری محک در شهرستان ها می توانید به وبسایت رسمی محک 

)www.mahak-charity.org( قسمت پذیرش مراجعه کنید یا با شماره 23501400-021 مددکاری محک در تهران تماس بگیرید.
كودكی را می شناسم كه مبتال به سرطان است، چگونه می توانم خانواده اش را برای تحت حمايت قرار گرفتن، به محک راهنمايی كنم؟
برای معرفی کودک مبتال به سرطان به محک می توانید با شماره 23501400-021 مددکاری محک در تهران تماس بگیرید. همچنین می توانید 
با مراجعه به یكی از مراکز مددکاری محک در کشور اقدام به معرفی بیمار نمایید. برای اطالع از نشانی مراکز مددکاری محک در شهرستان ها 

می توانید به وبسایت رسمی محک )www.mahak-charity.org( قسمت پذیرش مراجعه کنید.



49بازديد از محک
آيا مايل هستيد بدانيد زير سقف محک چه می گذرد؟

از همه افرادی که مایل اند بدانند در محک چه می گذرد و می خواهند بدانند کمک هایشان چگونه به خدمات درمانی و رفاهی برای کودکان 
مبتال به سرطان تبدیل می شود، مشتاقانه دعوت می کنیم به بازدید حضوری از مؤسسه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک بیایند و 

عملكرد و فعالیت های سازمانی که حاصل نیكوکاری مردم ایران است را در بیست و پنجمین سال فعالیتش از نزدیک دنبال کنند. 
محک همواره شفافیت و پاسخگویی را یكی از مهم ترین اهداف خود قرار داده است و خود را نسبت به اطالع رسانی شفاف در مورد نحوه مصرف 

کمک های مردمی و به رویت گذاشتن تبدیل آن به بهترین خدمات برای کودکان مبتال به سرطان متعهد می داند. 
ما از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 تا 14 و پنجشنبه ها از ساعت 10 تا 12 منتظر حضور شما هستیم. درصورت تمایل به بازدید حضوری به 

صورت فردی و یا گروهی لطفا برای انجام هماهنگی با شماره تلفن 23501210 تماس بگیرید.
با آگاهی از دغدغه شما که تأمین رفاه و آسایش هرچه بیشتر کودکان مبتال به سرطان است، به اطالع می رسانیم، مالقات با کودکان به دلیل 
پایین بودن سیستم ایمنی آنها، حفظ کرامت انسانی و همچنین حریم خصوصی کودک و خانواده امكان پذیر نیست، اما شما  در این بازدید می توانید 

با فضایی که کودکان در آن مسیر درمان را طی می کنند از نزدیک آشنا شوید.
مشتاق دیدارتان زیر سقف محک هستیم.

 
شماره تلفن هماهنگی برای بازدید: 23501210
ارتش،  بزرگراه  ابتدای  اقدسیه،  میدان  نشانی: 
سه راه ازگل، بلوار شهید مژدی، خیابان پروفسور 
و  خیریه  مؤسسه  محک،  بلوار  وثوق،  پروانه 
بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک



گزارش تصويری 50

در بيست و پنجمين سال فعاليت محک چه گذشت

در این سـال ها  دلگرم به حضور شما تالش  کردیم همچون گذشته 
را هموار  و خانواده هایشان  به سرطان  مبتال  مـسیر درمـان کودکان 
بدون  سرطان،  به  مبتال  کودک  هزار   25 از  حمایت  بی شک  سازیم. 
امیدواریم  نبود.  پذیر  امكان  عزیز  یاوران  بلند شما  و همت   همراهی 
در سال های پیش رو با مشارکت همیشگی شما بتوانیم هر چه بیشتر 
آرزوهای فرزندانمان را از بودن یا نبودن، به چگونه زیستن در آینده 
تـغییر دهیم و روزی، خـداحافظی سرطان با دنـیای فـرزندانمان را 

جشن بگیریم.

در سالی که گذشت با مشارکت اقشار مختلف جامعه، همراه با هم 
برنامه های مختلفی را برگزار کردیم و ربـع قـرن نـیكوکاری مـردم 
ایران را جشن گرفتیم که در آخرین شماره خبرنامه امـسال نگاهی به 

برنامه های برگزار شده یكسال گذشته می اندازیم:

دهمين نمايشگاه نقاشی هنرآموزان كودک و نوجوان تارا بهبهانی »زندگی از چشمان من« - فروردين ماه



51 گزارش تصويری

هفتاد و دومين بازارچه خيريه به مناسبت 25 سالگی محک - خرداد ماه 

برگزاری دومين كنگره دوساالنه بين المللی آنکولوژی كودكان بزرگداشت پروفسور پروانه وثوق - ارديبهشت ماه



گزارش تصويری 52

جشن 25 سالگی محک با اجرای گروه كامکارها - خرداد ماه

مراسم روز محک و نيکوكاری - خرداد ماه



53 گزارش تصويری

حمايت هنرمندان از محک در  فستيوال موسيقی بارانا - مرداد ماه

افتتاح دفتر جلب مشاركت سعدی - مرداد ماه 



گزارش تصويری54

تقدير فرزندان بهبود يافته محک از پزشکان حوزه سرطان - شهريور ماه 

برگزاری دومين نمايشگاه هنرهای تجسمی رنگ عشق - شهريور ماه 



55 گزارش تصويری

نشست تخصصی داوطلبان خدمات حمايتی - آبان ماه

رونمايی از نام جديد بازار قلک شکان »جشن قلک های كوچک و آرزوهای بزرگ« - مهر ماه 



گزارش تصويری56

جشن كودكان بهبود يافته - دی ماه

چهارمين نشست مؤسسات خيريه فعال در حوزه سرطان با حضور وزير بهداشت - بهمن ماه



57 گزارش تصويری

چهارمين همايش بين المللی مسئوليت اجتماعی شركت ها - بهمن ماه

مراسم روزی با محک - بهمن ماه



دفاتر و باجه های محک
1. شمال تهران:

)اوشان(،  َمژدي  شهید  بلوار  ارتش،  بزرگراه  ابتداي  اقدسیه،  انتهاي  تهران،  مرکزی:  دفتر 
سرطان  فوق تخصصی  بیمارستان  و  خیریه  مؤسسه  محک،  بلوار  وثوق،  پروفسور  خیابان 

کودکان محک     تلفن: 23540 و 23501000
دفتر برج ملت: تهران، خیابان ولي عصر، روبه روي پارک ملت، نبش کوچه شهید انصاری 

)صداقت(، برج ملت، طبقه همكف تجاری، واحد 36     تلفن: 22037474
دفتر تجریش: تهران، میدان قدس، ابتدای خیابان دربند، پالک 9     تلفن: 22749819

دفتر چیذر: تهران، میدان چیذر، نبش خیابان خراسانی، پالک 28، ساختمان برایا، طبقه سوم، 
واحد 11     تلفن: 22201312

طبقه  نگار،  برج  ونک،  میدان  از  باالتر  کمی  ولی عصر،  خیابان  تهران،  نگار:  برج  پیشخوان 
همكف تجاری

پیشخوان سبحان: تهران، خیابان شریعتی، باالتر از پل صدر، خیابان میرزاپور شرقی، خیابان 
طاهری، مجتمع تجاری سبحان

پیشخوان قائم: تهران، میدان تجریش، بازار قائم، طبقه 4
باجه قیطریه: درب شمالی پارک قیطریه، جنب آبنما، روبه روی فرهنگسرای ملل

باجه لواسانی: تهران، خیابان شهید لواسانی )فرمانیه سابق(، خیابان آقایی، میدان میوه و 
تره بار لواسانی

2. شرق تهران:
 A9 دفتر شرق: تهران، فلكه اول تهران پارس، درب شمالی مرکز خرید سپید، واحد

تلفن: 77720048
دفتر مدنی: تهران، چهار راه نظام آباد، خیابان مدنی جنوبی، بعد از بیمارستان امام حسین، 

جنب کوچه نور، پالک 227     تلفن: 77544143
باجه آزادگان: تهران، میدان رسالت، بلوار هنگام، بلوار دالوران، پارکینگ میدان میوه و تره بار آزادگان

باجه هروی: تهران، میدان هروی، بلوار گلزار، میدان میوه و تره بار هروی
باجه پیروزی: تهران، اتوبان افسریه )جنوب به شمال(، جنب ایستگاه مترو شهید کالهدوز، 

میدان میوه و تره بار پیروزی
پیشخوان رودهن: رودهن، جنب مجتمع دانشگاه آزاد واحد رودهن، ورودی اصلی مجتمع 

تجاری ملل

3. غرب تهران:
دفتر ستارخان: تهران، ستارخان، سه راه تهران ویال، خیابان چهارم )شهید صفویان(، پالک 55     

تلفن: 66554081 
طبقه  جنت،  درب  سمرقند،  تجاری  مرکز  جنوبی،  آباد  جنت  تهران،  سمرقند:  پیشخوان 

همكف B، جنب دستگاه خود پرداز بانک اقتصاد نوین
پیشخوان کوروش: تهران، اتوبان ستاری شمال، نبش خیابان پیامبر مرکزی، مجتمع تجاری 

کوروش، طبقه B2، ورودی پله برقی های پارکینگ
ایران زمین، مرکز خرید گلستان،  فاز 1، خیابان  تهران، شهرک غرب،  پیشخوان گلستان: 

طبقه اول، هسته مرکزی
پیشخوان لیدوما: تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، فاز 5، ابتدای بلوار فرحزادی، مرکز 

تجاری لیدوما، طبقه منفی 1
باجه سردار جنگل: تهران، بلوار سردار جنگل، تقاطع میرزا بابایی، میدان میوه و تره بار سردار جنگل

اول صادقیه،  فلكه  به  نرسیده  آلستوم،  برق  پشت  خیابان ستارخان،  تهران،  باجه صادقیه: 
خیابان 24 متری خسرو شمالی، میدان میوه و تره بار صادقیه

4. جنوب تهران:
خیابان  بین  آذربایجان،  خیابان  جمهوری،  خیابان  جمهوری،  میدان  تهران،  باستان:  دفتر 

گلشن و خیابان باستان، پالک 401     تلفن: 66901900
باجه بهمن: تهران، میدان بهمن، خیابان دشت آزادگان، جنب فرهنگسرای بهمن، میدان 

میوه و تره بار بهمن 
باجه شهر ری: شهر ری، بعد از میدان نماز، میدان شهید غیبی، سالن اصلی میدان میوه و 

تره بار شهید غیبی
 

5. مركز تهران:
دفتر سعدی: خیابان سعدی، چهارراه مخبرالدوله، کوچه رفاهی، پالک 21

تلفن: 33530029 
خرید  مرکز  )پالیزی(،  قندی  شهید  خیابان  شمالی،  سهروردی  تهران،  اندیشه:  پیشخوان 

اندیشه، طبقه منفی 2
پیشخوان جالل آل احمد: تهران، زیر پل جالل آل احمد، میدان میوه و تره بار جالل )قزل قلعه(، 

سالن شماره 1
 

6. دفاتر و باجه های استان البرز:
دفتر کرج یک: کرج، خیابان دانشكده، جنب دبیرستان دهخدا، ابتدای کوچه اوجانی، طبقه 

فوقانی بانک تجارت     تلفن: 026-32220177
دفتر کرج دو: کرج، چهارراه طالقانی، نرسیده به پل آزادگان، قبل از برج یادمان، نبش خیابان 

مدنی، ساختمان طوبی، طبقه 6، واحد11
تلفن: 026-34498537

پیشخوان مالصدرا: کرج، انتهای خیابان مطهری، مرکز خرید مالصدرا



از اینکه به کودکان محک توجه مى کنید، سپاسگزاریم.



آغاز دومین ربع قرن  
فعالیت مؤسسه خیریه محک  

021  - 23540

سـال جدیدتان سرشار از سالمتى باد! 

از اینکه به پیام ما توجه مى کنید سپاسگزاریم 


