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پیام بنیانگذار
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اين قافله عمر عجب ميگذرد!!
ياران
بهوش باشيم ،سالي بس سخت را پشت سرگذارديم سالي كه در محك با حضور پربار و وفادار خوباني چون فرخنده افقهي(قدس) ،زهرا بيرجندي ،دکتر
ناصر عناصري ،و دیگر عزیزان وداع كرديم و در عرصه ملي بسي عزيز كردهها و چشم و چراغهايمان كه راهي خاك شدند .سالي كه در ابتداي آن
در اندوه آوارگیها و بيخانماني كودكان سوري گريهها كرديم و در انتهاي آن در سوگ جوانان آتشنشانمان نشستيم.
سالي كه ابروباد و مه خورشيد و فلك در فغان آمدند از بيدادي كه ما انسانها بر آنها روا داشتيم و فرزندشان زمين را به اين فالكت رسانيديم،
پس راه نفس را بر ما بستند.
كوتاه آنکه سخت سالي بود .نه يك سال ،بلکه ده سال بود ،وداعش ميگوييم و روي به آفتاب ميكنيم و نگاهمان را به روشني افق سالي که
در پيش است ميدوزيم ،زانو ميزنيم و به سجده ميرويم و از خداي آسمانها و زمين ميخواهيم كه سالي پربار ،زيبا ،سالم و پرنشاط را به ما
ارزاني دارد و از او متضرعانه ميطلبيم كه ما را حكمت و معرفت عطا فرمايد كه آنچه را كه گريزي از آن نيست مانند فقدان عزيزان بپذيريم و آنچه
من من سروكار دارند كه به راستي صعبترين
را كه تغيير دادني است توان تغيير ارزانيمان دارد .به ويژه آن دسته از تغیيراتي كه با خو ِد خود و ِ
چالشهايند كه هرچه شر بر جهان ميگذرد از منهاي ما نشأت ميگيرند.
ما در محك از مني بريده و ما شدهايم و هم اينست كه توانستهايم اين سال سخت را نيز با دستاوردهاي نيكو و افتخارآفرين كه حاصل بريدن از
من و پيوستن به ما بوده تجربه كنيم و ميدانيم كه سال پيش رو نيز نويد بهاران پر گل و ريحان مهرباني و همدلي را براي مردمان خوبمان خواهد.
دلتان خوش ،سرتان سبز
سعیده قدس
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پیام مدیر عامل

با سپری شدن سال  25 ،1395سالگی محک به پایان رسید و از
ابتدای سال  1396فصلی دیگر از فعالیتهای توسعه محور این سازمان
آغاز میشود .دومین ربع قرن محک ،با پیادهسازی سومین برنامه
استراتژیک محک برای دوره پنج سال  1396-1400آغاز میگردد.
این برنامه در یک تصویر کالن ،بر ایجاد جامعیت و یکپارچگی در
سامانهها و فعالیتهای محک تمرکز میکند و همچنان بر چهار ارزش
بنیادین شفافیت ،پاسخگویی ،قدرشناسی و زیباییشناسی ،تصریح و
تأکید دارد .در اجرای این برنامه ،خانواده بزرگ محک با تغییرات
وسیعی مواجه خواهد بود که دستیابی به اهداف واالی این سازمان
براساس مدلهای توسعه پایدار بدون ایجاد این تغییرات میسر نخواهد
بود .امید است این تغییرات در کنار ظرفیت اجتماعی عظیم کشور
عزیزمان که همواره تکیهگاه محک در حرکتهای توسعه محور آن بوده
است ،ما را قادر سازد؛ خدمترسانی جامع ،یکپارچه و اثربخش به
کودکان معصوم مبتال به سرطان و خانواده آنان در کمیت و کیفیتی
فراتر از گذشته داشته باشیم.
آراسب احمدیان
مدیرعامل

پیام تسلیت

عرض تسليت براي درگذشت زندهياد بانو افقهي ،عضو هيأت امناي محك
محك درگذشت زندهياد بانو بدرالسادات افقهي ،عضو فقيد هيأت مؤسس و هيأت امنا را به همه اعضاي خانواده
بزرگ محك تسليتميگويد و براي بستگان ،آشنايان و همراهان آرزوي شكيبايي دارد.
زندهياد بانو افقهي مادر گرانقدر خانم سعیده قدس ،بنيانگذار محك با مهر بيپايان خود جهت تحقق حمايت از
كودكان مبتال به سرطان و خانوادههايشان تالش كرد تا محك حامي استوار پدران و مادراني باشد كه فرزندشان
به اين بيماري سخت مبتال ميشوند 25 .سال است كه از عشق و تالش خالصانه اين بانوي گرامي و تجربيات
ارزشمندشان براي حمايت از قهرمانان كوچكمان بهرهمند بودهايم.
بي شك فرزانگي و مهر هر مادري در وجود فرزندانش به وديعه ميماند و فرخنده باد نام مادري كه فرزندش
باني كاشتن نهال عشق و مهر در محك شد .باور داريم يادگار اين عشق همواره در ياد روزگاران جاويد خواهد ماند:
دیوار زندگی را زین گونه یادگاران
پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند
تا در زمانه باقیست آواز باد و باران
وین نغمه محبت بعد از من و تو ماند
بار ديگر فقدان زندهياد بانو بدرالسادات افقهي را تسليت ميگوييم و باور داريم هر آنكس كه وجودش با مهرباني
و انديشهاش با التيام غم انسانها بپيوندد ،بيترديد ميراث مانايي از عشق و نوعدوستي بر جاي خواهد گذاشت.
روحش شاد و يادش مانا
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اخبار

اخـبار
خبرهای کوتاه :زیر سقف محک چه میگذرد؟
سمینار پرستاری در آنکولوژی کودکان برگزار شد
کودکان مبتال به سرطان پیتزای ایتالیایی پختند
یلدا زیر سقف محک
جشنواره مواد غذایی برگزار شد
اهدای عواید اولین اجرای حامد همایون در جشنواره موسیقی فجر به کودکان مبتال به سرطان
دیدار نمایندگان مؤسسات خیریه کسا و خراسان
مشارکت همدالنه یاوران در روزی با محک
حضور در مجامع ملی و بینالمللی
ایجاد بانک اطالعاتی اهدای پالکت
کمپین سازمان جهانی کنترل سرطان ()UICC
برای سومین بار اول شدیم

اخبار

خبرهای کوتاه :زير سقف محك چه ميگذرد؟
كتاب،دوست روزهاي درمان كودكان

در هر بیمارستانی صدای چرخدستی دو معنی دارد ،یا نوبت دارو
رسیده و یا نوبت غذا .کودکان محک اما با شنیدن این صدا چشم به
راه اتفاق ديگري هم هستند .گروههای داوطلب مؤسسه ،هر هفته با
چرخ دستی پر از کتاب بر بالین کودکان حاضر میشوند و با خواندن
کتاب ،افقي بدون محدوديت برايشان میگشایند.
کودکان برای ساعتی از تخت بيمارستان جدا میشوند ،با رستم
هفتخوان را طی میکنند ،با حسن کچل ،چهل گیس را از دام دیو
میرهانند ،گاه به اندازه نخودی ،کوچک و گاه به اندازه سهراب و
سیاوش ،پهلوان و رعنا میشوند .آنگاه که داستان به پایان میرسد
آغا ِز ماجرایی دیگر است .ماجرایی از جنس آگاهي و بينش در ذهن
کودکی که میداند با کتاب محدود به هیچ اتاق و تختی نخواهد شد.

ديدار با يك آتشنشان

يكي از روزهاي پاييز  1395كه كودكان براي سرگرمي به اتاق
بازي آمده بودند ،آتشنشان جواني را ديدند كه با لباس آتشنشانی
به ديدارشان آمده بود .آنها كه از اين اتفاق بسيار خوشحال بودند،
كاله بزرگ آتشنشان را بر سرشان گذاشتند و براي ساعتي نقش يك
نجاتدهنده را بازي كردند .يكي از كودكان ،ماشين اسباببازياش
را آورد و با قهرمان خود ،صحنه يك حادثه را بازسازي كرد و حسابي
سرگرم شد .آتشنشان به تكتك اتاقهاي بيمارستان و اقامتگاه رفت
و درباره وظايفاش به كودكان توضيح داد.
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اخبار

غافلگيري كودكان با بابانوئل

بابانوئل در آسـتانه سال نو مـيالدي به ديدن كودكان محك آمد.
پيرمرد مهربان قرمز پوش با كيسهاي پر از بيسكوييت و شكالت،
مـدادهاي رنگي ،دفـترچههاي نقاشي و پازلهاي بازي به تـمام
بخشهاي بستري بيمارستان و اقامتگاه محك آمد .در ميان مبارزان
كوچك محک ،كودكان مسيحي هم هستند كه سال نو ميالدي را
همراه با خانوادهها و ديگر دوستانشان جشن ميگيرند تا در روزهاي
درمان هم زير سقف محك حس بودن در خانه را تجربه كنند.
كودكان كه از روزهاي قبل بابانوئل را در تلويزيون ديده بودند ،با
ديدن او ذوقزده شدند ،سراغ گوزنها و سورتمهاش را گرفتند و با
خندههايي از ته دل از بابانوئل براي هديههايش تشكر كردند.

هر ماه یک جشن تولد

کودکان مبتال به سرطان هر ماه ،جشنی به مناسبت تولدشان در
محک دارند .در جشن تولد بهمنماه ،گروهی از داوطلبان همراه با
ساز و آواز و با هديههاي رنگي ،شيرينيهاي خانگي و نوشيدنيهاي
ميوهاي به بخشهاي بيمارستان و اقامتگاه رفتند .كودكان با شنيدن
صدای موسیقی يكي يكي از اتاقهايشان بيرون آمدند و با ديدن
چهرههاي خندان و گریم شده داوطلبان شگفتزده شدند .فرزندان
همراه با آنها شعر تولدت مبارك را خواندند و با خنده فضاي
اتاقهايشان را پر از شادي و سرزندگي كردند.

اخبار
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سمینار پرستاري در آنكولوژي كودكان برگزارشد
سمينار پرستاري در آنكولوژي كودكان آبان ماه  1395با
حضور پرستاران آنكولوژي ،پرستاران اطفال ،پيراپزشكان
و كارشناسان خدمات حمايتي در بيمارستان فوقتخصصي
سرطان كودكان محك برگزارشد.
دكتر عظيم مهرور ،متخصص خون و آنكولوژي كودكان و رئيس
بيمارستان فوقتخصصي محك با ابراز خرسندي از برگزاري اين
سمينار و حضور در جمع خانواده صميمي پرستاران كه در خط اول
مبارزه با سرطان هستند ،گفت« :اميدوارم تداوم چنين رويدادهاي
تخصصي در گروههاي متفاوت موجب ارتقاي سطح علمي و رفع
چالشهاي تشخيصي ،درماني و حمايتي بيماران باشد».

طي شدن فرآيند درمان با توجه به كيفيت زندگي كودكان

دكـتر مـهرور در ادامـه با ارائـه سـخنراني خـود دربـاره اصـول
شيميدرماني در آنكولوژي كودكان به لزوم حمايتهاي رفاهي و
روانشناسي در درمان سرطان اشاره كرد و گفت« :توجه به كيفيت
زندگي ،روابط و سازگاري كودك بيمار و خانوادهاش در طول فرآيند
درمان از اهميت بااليي برخوردار است .از اين رو محك خدمات
مددكاري و روانشناسي را همزمان با خدمات درماني به كودكان
مبتال به سرطان و خانوادههايشان ارائه ميدهد .همچنين شناخت
كافي نسبت به شرايط و مسائل هر يك از گروههاي سني در كودكان،
از نوزاد تا نوجوان ،موجب همدلي و رشد احساس عاطفي ميان گروه
درماني و بيمار ميشود كه اين موضوع تسهيل كننده روند درمان و
كاهش درد و رنج بيماري است».

همراه كودك مبتال به سرطان از آغاز تا انتهاي مسير
درمان

وي در پايان با يادي از زندهياد پروفسور پروانه وثوق ،فوقتخصص
خون و آنكولوژي و رئيس فقيد علمي بيمارستان محک گفت« :هدف
بخش خدمات حمايتي محك حفظ كرامت كودك و خانواده در

تمامي مراحل درماني است .اين رويكرد ميراثي است كه از زندهياد
پروفسور وثوق به جاي مانده تا محك از ابتدا تا انتهاي مسير درمان
همراه كودك و خانوادهاش باشد و مشكالت مسير را تسهيل كند».

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

در ادامه اين سمينار ،پزشكان ،پرستاران و كارشناسان خدمات
حمايتي با ارائه مقاالت تخصصي و آموزشي درباره مباحثي چون
اورژانسهاي آنكولوژي ،عوارض كلي شيميدرماني ،آشنايي با پيوند
مغز استخوان ،ايزوالسيون در بيماران مبتال به سرطان ،تغذيه در
بيماران شيميدرماني ،تغذيه در بيماران آي سي يو ،مراقبتهاي
پرستاري در نشت دارو ،موكوزيت و درمان آن ،نوتروپني و ريسك
عفونت و تسهيلگري در فرآيند درمان به ايراد سخنراني پرداختند و
دانش و تجربيات خود را به اشتراك گذاشتند.
مؤسسه خيريه محك در طول  25سال فعاليت در حوزه سرطان
كودكان ،همواره ميكوشد با بهبود مستمر در عملكرد خود به ارائه
شايستهترين خدمات درماني و رفاهي به فرزندانش بپردازد .برپايي
منظم رويدادهاي علمي -تخصصي كه موجب ارتقا سطح دانش و
توسعه روشمند گروههاي ذيربط ميشود ،در راستاي همين تعهد است.
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کـودکان مبتال به سرطان پـیتزای ایتالیایی پختند
به مناسبت هفته داوطلبان محک و روز جهانی
داوطلب« ،ژوزپه پلوسو» سرآشپز ایتالیایی در
محک حاضر شد و به همراه داوطلبان و کودکان
مبتال به سرطان پیتزای ایتالیایی پخت .این
اولین بار در جهان بود که کودکان مبتال به
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
کارشناسان تغذیه بیمارستان محک را تجربه
کردند .گرچه پیتزایی با زیتون ،روغن زیتون،
سس گوجه و پنیر ،بدون سوسیس و کالباس
برای کودکان محک ظاهری ناآشنا داشت اما
پس از آماده شدن پیتزا همه با اشتها خوردند و
گفتند که پیتزای بسیار خوشمزهای است.

مبارك ،كودكان را غافلگيركرد

یکی از هنرمندان هنرهای آئینی  -سنتی به
ِ
عروسك
صورت داوطلبانه به همراه «مبارک»،
سيا ِه قرمزپوش و محبوب ،در مراسم پخت
پیتزا حاضر شد و سپس به بخشهای مختلف
بیمارستان سر زد تا لحظات شادی را برای
کودکان مبتال به سرطان رقم بزند.
داوطلب مهربان كه از ديدن
عروسكگردان
ِ
ِ
خنده فرزندان به وجد آمده بود ،نخهاي دست
و پاي مبارك را پيچ و تاب ميداد تا روي شانه
كودكان بنشيند و برايشان آرزوي سالمتي كند و
بوسه بر گونههاي خندانشان بگذارد.

اخبار
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یلدا زیر سقف محک
همه ما خاطراتي شيرين از جنس شعر حافظ و دانههاي ياقوتي رنگ انار در طوالنيترين شب سال داريم .در خانواده صميمي محك نيز شب
يلدا  25سال است با خاطراتي به ياد ماندني پيوند خورده است .شبي كه مادران محك ،از غروب ،قصه پهلواني و قهرمانيها را در گوش قهرمانان
كوچكشان زمزمه ميكنند و اميدشان را به گيسوان سياه بلندترين شب سال گره ميزنند و پدران در انتظار اولين روز زمستان با آرزوي سالمتي
فرزندانشان ،فال حافظ ميگيرند.

آخرین شب پاییز

كودكان و خانوادههايشان طوالنيترين شب سال را زیر سقف محک با قصههای ننه سرما سپری کردند .مددکاران بستههايي از برشهاي هندوانه
به شكل قرص ماه ،انارهاي درشت و قرمز و آجيل شب چله را آماده کردند و همراه با ننه سرما به ديدن فرزندان و خانوادههايشان در تمام اتاقهاي
بستري بيمارستان و اقامتگاه رفتند .گروه نمايش داوطلب همراه ساز و آواز ،براي هر يك از فرزندان محک که از شهر و دياري متفاوت هستند،
سرودهای محلي خواندند و خنده و شادي را مهمان قلب كوچكشان كردند.
در يلداي امسال كودكان محك با اميد چشيدن طعم شيرين سالمتي ،مسابقه هندوانهخوري برگزار كردند .جشن گرفتند و از ته دل خنديدند
و ما تنها به دلگرمي حضور شماست كه باور داريم شبهاي طوالني درمان فرزندانمان در محك به روزهاي بهبودي و تندرستي خواهد رسيد.
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جشنواره مواد غذايي برگزار شد
جـشنواره مـواد غـذايي مـحك با حـضور صـميمي و دلـگرمكننده نـزديك به  2500نفر از يـاوران و با همت و مشاركت بيش از  300نفر از
داوطلبان ،دوم و سوم دي ماه سال  1395برگزار شد.
تمامي عوايد هفتاد و چهارمين بازارچه خيريه كه بيش از چهار ميليارد ريال است براي تأمین هزینه دارو و درمان کودکان مبتال به سرطان صرف خواهد شد.

آغاز زمستان در جشنواره مواد غذایی

سقف بازارچه اين بار در آستانه رسيدن فصل سرما با دانههاي برفي و ميوههاي درخت كاج تزئين شده بود و آدمكهاي برفي در گوشه كنار بازار
جا خوش كرده بودند .سالن بازار هم با طرح بيسكويت زنجبيلي فرش شده بود تا حال و هواي زمستان و گرما و صفاي دورهم بودن را تكميل كند.
چرخ بستني فروشي هم با وجود سرماي دي ماه همه ياوران را به ياد خاطرات كودكيشان انداخته بود و با استقبال زيادي روبرو شد .غرفههاي
متنوع خوراكي و آشپزي هم با مشاركت شركتهاي توليدكننده و فروشندگان مواد غذايي ،رستورانها و بانوان نيكوكاري كه با پخت انواع غذاهاي
ايراني و بينالمللي جهت حمايت از فرزندان محك حضور داشتند ،پذيراي همراهان و ياوران هميشگي بودند.
غرفه عكس هم به رسم تمام بازارچهها داير بود و اين بار با دكور زمستانه آماده ثبت لحظات همراهي نيكوكاران با قهرمانان كوچك مبارزه با
سرطان بود .هنرمنداني چون ميالد درخشاني ،رضا تاجبخش ،حميد حامي و يوسف تيموري نيز در جمع خانواده بزرگ محك حضور داشتند.

اخبار
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عوايد جشنواره مواد غذايي

اين بازارچه با حمايت مالي شركتهاي چيني پرديس ،فرمند،
مهران آويشه ،برناكو ،گلوبال برند تويز (ل ِگو) ،رستورانهاي ب ِرگر لند،
ب ِرگر َفكتوري و شركتهاي المودا ،ت ِالونگ و سينات ِال برگزار شد كه
قدردانشان هستيم.
جـشنواره مواد غذايي محك هر ساله با دو هدف؛ تأمين هزينه
دارو و درمـان كودكان مـبتال به سرطان از محل كمكهاي مردمي
و هـمچنين همراه شدن ياوران زير سقفي كه به پشتوانه حمايت
ارزشـمند آنها شكل گرفته است ،برگزار ميشود تا نـيكوكاران از
نزديك شاهد فعاليتهايي باشند كه با مشاركت آنها محقق ميشود.
با مشاركت شما ياوران هميشگي عوايد حاصل از اين بازارچه ،بيش
از چهار ميليارد ريال است كه تمامي آن صرف هزينههاي حمايتهاي
درماني و رفاهي از كودكان مبتال به سرطان خواهد شد.

حمایتتان را قدردانیم

برپايي بازارچههاي خيريهاي چون جشنواره غذايي همواره موجب
همراهي و مشاركت بيشتر و نزديكتر ياوران و حاميان زير سقف
محك است تا اين مؤسسه در طول  25سال فعاليتاش ،شايستهترين
خدمات درماني و رفاهي به كودكان مبتال به سرطان و خانوادههايشان
ارائه دهد .قدردان حضور پرمهر و همراهي هميشگيتان هستيم.
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اهدای عواید اولین اجرای حامد همایون در جشنواره موسیقی فجر به کودکان مبتال به سرطان
صد در صد عواید حاصل از اولین کنسرت حامد همایون در جشنواره موسیقی فجر به محک اختصاص یافت.
نشست خبری انتشار اولین آلبوم و اجرای صحنهای حامد همایون با حضور دکتر علی قنبری مطلق ،رئیس اداره پیشگیری
از سرطان وزارت بهداشت و مدیر برنامه ملی کنترل سرطان وزارت بهداشت؛ دکتر شهرام رفیعیفر ،سرپرست دفتر آموزش
و ارتقای سالمت وزارت بهداشت؛ محسن رجبپور ،تهیهکننده و مدیرعامل مؤسسه «ترانه شرقی» و مدیر روابط عمومی و
امور بینالملل مؤسسه خیریه محک در تاالر ایوان شمس برگزار شد.
حفظ اعتماد نیکوکاران ،مهمترین وظیفه محک در برابر ذیربطانش

در این مراسم ،مدیر روابط عمومی و امور بینالملل مؤسسه محک با بیان آنکه اين سازمان خيريه تنها با اتكا به جلب مشاركتهاي مردمي
و انواع كمكهاي بشردوستانه اداره ميشود گفت«:مشاركت و مسئوليتپذيري هنرمندان از منابع ارزشمند اين مؤسسه است كه همواره از آن
در مسیر حمایت از کودکان مبتال به سرطان بهرهمند بوده است .به جرأت ميتوان گفت كه محك افتخار داشته تا با نامآورترين هنرمندان اين
سرزمين در تمام رشتههاي هنري همكاري كند».
وی با بیان آنکه جشن  25سالگی محک با یک رویداد هنری و برگزاری کنسرت کامکارها ،آغاز شد گفت« :فستیوال موسیقی شبهاي بارانا
به سرپرستي برادران پورناظري كه همكاري مشترك محك به عنوان يك سازمان خيريه با بخش خصوصی و دولت است نمونه دیگری از فعالیت

اخبار
هنری محک در سال  1395به شمار میرود».
وی افزود« :اهدای صد درصد عواید کنسرت حامد همایون ،در
شرایطی که ایشان در اوج هياهوي موفقيت،كمك به همنوع را
فراموش نكردهاند ،به بار نشستن و نشانه عملي تحقق مسئوليت
اجتماعي در تلفيقي از سه بازوي جامعه مدني يعني دولت ،بنگاههاي
اقتصادي و سازمانهاي مردم نهاد است».
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل محک در پایان گفت« :باعث
افتخار محک است که هنرمندان جايگاه و محبوبيت خود را كه
نتيجه سالها تالش و پشتكار خالصانه آنهاست ،با محك به اشتراك
میگذارند .حفظ اين اعتماد مهمترين وظيفه محک در برابر تمامي
ذيربطانش است؛ اعتمادی که بزرگترين ،ارزشمندترين و گرانبهاترين
داشته محک است».

حامد همایون ،سفیر مبارزه با سرطان

دکتر علی قنبری مطلق ،در این مراسم با بیان آنکه پیشرفتهای
علمی در جهان ،سرطان را قابل پیشگیری و درمان کرده است گفت:
«به واسطه افزایش امید به زندگی در میان ایرانیان احتمال ابتال
به سرطان در میان آنها افزایش یافته است که با حضور مؤسسات
خیریهای چون محک راه امید به سمت درمان وجود دارد».
دکتر رفیعیفر نیز ضمن معرفی کمپین «سرطان قابل پیشگیری و
درمان است؛ با خودمراقبتی و امید» گفت« :حامد همایون ضمن کمک
به خیریههایی که در حوزه سرطان فعالیت میکنند و کمک به وزارت
بهداشت در جهت آموزش راههای جلوگیری از ابتال به سرطان ،به عنوان
سفیر مبارزه با سرطان از سوی وزارت بهداشت شناخته میشود».

کمک به همنوع در عین تزریق امید و شادی

مـحسن رجـبپور ،مـدیرعامل مؤسسه فرهنگی و هـنری «ترانه
شرقی» ضمن بیان توضیحاتی درخصوص نحوه آشنایی با حامد
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
 10درصد عواید فعالیت خود را به محک اختصاص دادم که همین را
رمز موفقیت خود میدانم».
وی با بیان اینکه در بازارهای محک جوانهایی حضور دارند که در عین
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تزریق شادی و امید ،مردم را به کمک به همنوع ترغیب میکنند گفت:
«پس از حضور حامد همایون در بازار قلکشکان 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 ذرهای از نیکوکاری مردم ایران در حمایت از
کودکان محک هم نیست .بلکه این چک نمادی است تا همکاران من
نیز سهم خود را به فعالیتهای خیرخواهانه اهدا نمایند».

 25سال همراهی هنرمندان

محک قدردان همه هنرمندانی است که در طول  25سال فعالیت
همواره از کودکان مبتال به سرطان حمایت کردهاند و این سازمان
باور دارد مشارکت جامعه هنری در اطالعرسانی سرطان میتواند
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.
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ديدار نمايندگان مؤسسات خيريه كسا و خراسان
مديران عامل ،اعضاي هيأت مديره و نمايندگان مؤسسات
خيريه حمايت از كودكان مبتال به سرطان خراسان و
اصفهان (كسا) با بنيانگذار ،مديرعامل و اعضاي هيأت أمنا
و مديره محك ديدار كردند.
توانمندسازي مؤسسات خيريه در شهرستانها

آراسب احمدیان ،مديرعامل محك در آغاز اين دیدار با شرح گزارش
مقدماتي در خصوص شكلگيري همكاري محک با اين مؤسسات
گفت« :محك در حالي آخرين سال از دومين برنامه استراتژيك خود
را ميگذراند كه توسعه خدمات از طريق ايجاد سازمانهاي مشابه در
شهرستانها يكي از گزينههاي استراتژيك بوده است .همچنين يكي
از موضوعات مهم برنامه استراتژيك محک پاسخگويي و گسترش
عادالنه خدمات اين سازمان در شهرستانها بوده است و دیدار امروز
نيز نمونه موفقی از عملي شدن اين موضوع است».
احمدیان افزود«:روشهاي متفاوتي از گسترش فعالیت در
شهرستانها از طريق ايجاد شعب تا استفاده از همراهي سازمانهاي
همکار در ساير استانها مورد بررسي قرار گرفت تا اينكه قرارداد دو
جانبه محك با دو مؤسسه خيريه خراسان و کسا در سال  1395با
باور به تأثیر ظرفيتسازي در ايجاد مؤسسات مردمنهاد مشابه در
شهرهاي مختلف و با هدف يكپارچهسازی و توزیع عادالنه خدمات به
كودكان مبتال به سرطان تحت پوشش و خانوادههايشان امضا شد».

مشاركت مؤسسات فعال در شهرستانها براي حمايت از
كودكان مبتال به سرطان

در ادامه ،بنيانگذار محك با ابراز خرسندي از عملياتي شدن پروژه
توانمندسازي مؤسسات فعال در شهرستانها در حمايت از كودكان
مبتال به سرطان گفت« :قدردان تمامي همراهاني هستيم كه محك
را در ارائه خدمات درماني و رفاهي به كودكان مبتال به سرطان در
سراسر سرزمينمان ياري ميكنند».
وی افزود« :مشاركت مؤسسات فعال در شهرستانها كه شناخت
بيشتري از نيازها و مشكالت جامعه در بافت بومي دارند ،نقش مؤثري

در حمايت محك از فرزندانش در استانهاي مختلف كشور از جمله
خراسان و اصفهان داشته است».

ارائه خدمات يكپارچه و عادالنه در سراسر ايران

شيرين صديقنژاد ،مدير دفاتر شهرستانها در محک با ارائه
گزارشات آماري درباره فعاليتهاي دو جانبه محك با مؤسسه خيريه
حمايت از كودكان مبتال به سرطان خراسان و مؤسسه خيريه كسا در
اصفهان گفت« :تمامي خدمات درماني و رفاهي محك با همكاري و
حضور  71نفر از داوطلبان مددكاري در تهران و  62نفر از داوطلبان
مددكاري در شهرستانها ارائه ميشود».
وی افزود« :با شناسايي ،ظرفيتسازي و كمك به ايجاد مؤسسات
غيردولتي در شهرستانها دسترسی كودكان مبتال به سرطان به
حمایتهای محک با سهولت بیشتری صورت میگیرد و زمینه تحقق
هر چه بیشتر توزیع خدمات یکپارچه و عادالنه در سراسر ايران
محقق میشود».
صدیقنژاد ،تداوم درمان كودكان به دليل سـهولت دسترسي به
خدمات ،پرداخت هزينههاي درماني در محل سكونت بيمار و خانواده،
اسـتحکام نـهاد خانواده و امـنیت شغلی والدین به واسطه جلوگيري
از مهاجرت و به دنبال آن تأمین امنيت رواني كودك و ديگر اعضاي
خانواده را از جمله نتايج برونسـپاري ارائه خدمات هـمهجانبه به
كـودكان مـبتال به سرطان مـحك در شهرستانها دانست».

انتقال تجربيات و دانش  25ساله

در ادامه این دیدار مدیران عامل مؤسسه خیریه حمایت از کودکان
مبتال به سرطان خراسان و مؤسسه خیریه كسا در اصفهان
پرسشهایی درباره نگاه استراتژيك در برنامهريزي اهداف بلند مدت
و عمل كردن به اصول پاسخگويي و شفافيت كه از ارزشهاي محك
هستند ،مطرح کردند و از تجربيات و دانش اين سازمان در طول 25
سال فعاليتاش جويا شدند.

اخبار

مشارکت همدالنه یاوران در روزی با محک
مراسم روزي با محك در بيست و پنجمين سال فعاليت
اين مؤسسه خيريه و با حضور بنيانگذار ،اعضاي هيأت
امناء و مديره و با حضور ياوران نيكوكار  8بهمن ماه 1395
برگزار شد .حاميان پرمهر قهرمانان كوچك مبارزه با
سرطان در اين روز عليرغم بارش برف با شركت پرشور
در اين مراسم بار ديگر همدلي و مهربانيشان را هديه
كردند و تأمين هزينه دارو و درمان  629كودك به مدت
يك سال را متعهد شدند.
بهبودی بیش از  5600کودک ،ثمره نيكوكاري ياوران

دكتر جواد كرباسيزاده ،رئيس هيأت مديره محك با اداي احترام
و ابراز تأثر از فقدان آتشنشاناني كه در حادثه آتشسوزي ساختمان
پالسکو جانشان را از دست دادند ،گفت« :امروز به نمایندگی از اعضای
هیأت مدیره محک به شما نيكوكاران اداى احترام مىكنم و سوگ
جوانان قهرمانمان در فاجع ه آتشسوزی و فروریختن ساختمان
پالسکو تهران كه همه ما را سخت متأثر و داغدار كرده است ،تسليت
ي است كه شما؛ مردمان ايران زمين آفريديد.
ميگويم .محك معجزها 
هرآنچه در طول  ٢٥سال فعاليت محك براى ارائه خدمات خالصانه
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به كودكان مبتال به سرطان رقم خورده تنها با حضور و مهر و تعهد
هزاران ياور همچون شما بوده است .باعث خرسندی است که در ربع
قرن فعالیت اين سازمان و با حمایت یاوران محک توانستیم در مسیر
توسعه و ماندگاری حرکت کنیم و مطمئن باشیم که با اتکا به مشارکت
و اعتماد ياوران میتوانیم کیفیت زندگی کودکان مبتال به سرطان و
خانوادههایشان را بهبود بخشیم و فردای روشنتری را برای فرزندانمان
بسازيم».
رئيس هيأت مديره محك با قدرداني از اعتماد ،همت و حمایت
ن آرزوهای بزرگ و همتهای
نیکوکارانه یاوران افزود« :محک سازما 
بلند است؛ آرزوهای بزرگ بانیان این مؤسسه در کنار همتهای بلند
نیکوکاران قرار گرفته است و اينك با كسب رتبه چهارم در ميان ٢٩٩
سازمان مردمنهاد در دنيا در هفتمین ارزیابی شركت  ،SGSقرار گرفتن
در صدر جهان را همراه با هم هدفگذارى ميكنيم و به سمت آن گام
بر مىداريم چرا كه باور داريم هركجا عشق آيد و ساكن شود /هرچه
ناممكن بود ممكن شود .از اينرو با افتخار اعالم میکنیم که ثمره
نیکوکاری شما بهبودی بیش از  5600کودک مبتال به سرطان است».

پيشتازي محك در درمان سرطان كودكان

در ادامه نماينده حامي مالي برگزاري مراسم ،مهندس اميرحسين
بحريني ،مديرعامل شركت پليمر آريا ساسول كه آشنايياش با محك
بهواسطه بيماري فرزندش كه اكنون در مرحله قطع درمان است،
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صورت گرفته ،گفت« :از اينكه به نمايندگي از شركت خود براي
حمايت مالي از برگزاري اين مراسم در جمع صميمي اعضاي خانواده
بزرگ محك هستم بسيار خرسندم و خداوند را سپاس ميگويم .به
نظر من قدم گذاشتن در مسير موفقيت و رستگاري همان كمك به
همنوع است و همانطور كه سعدي؛ شاعر ايراني ميگويد ،عبادت به
جز خدمت خلق نيست /به تسبيح و سجاده و دلق نيست .مگر محك
و شما ياوران مهربان چيزي غير از اين هستيد .همراهي من با اين
مؤسسه به واسطه تجربه شخصيام و مشاهده دغدغه كودكان مبتال به
سرطان و خانوادههاي آنان از نزديك صورت گرفت اما حضور و همراهي
هزاران ياور همچون شما در محك بسيار ارزشمندتر است چرا كه شما
نوعدوستي را عليرغم نداشتن اين تجربه احساس ميكنيد».
بحريني با يادآوري روزي كه خبر خوب قطع درمان فرزندش را
شنيده بود ،گفت« :بعد از قطع درمان فرزندم با دانشگاه جان هاپكينز
آمريكا براي اطمينان از پايان مبارزه فرزندم با سرطان مكاتبه كردم
و پاسخ شنيدم كه محك باالترين سطح از خدمات درماني موجود را
مطابق با استاندارهاي بينالمللي ارائه كرده است و تمامی اقدامات
درمانی فرزندم مورد تأیید متخصصان آنجا بود .در آن زمان بود كه
با تمام وجود متوجه شدم محك در حوزه درمان پيشتاز است و
اميدوارم با افزايش دانش تحقيقاتي ،شاهد رشد و توسعه خدمات
درماني اين مؤسسه در حوزه سرطان باشيم».
در پايان سخنراني حامي مالي مراسم ،بنيانگذار محك به پاسداشت
نيت انساندوستانه و به رسم قدرداني لوح تقدير به ايشان اهدا كردند.

قدرداني از ربع قرن حمايت نيكوكارانه ياوران

سعيده قدس ،بنيانگذار با قدرداني از حضور و همراهي ياوران در
تأمين هزينههاي درماني و حمايتي كودكان محك در مبارزه با سرطان
گفت« :قدرداني و قدرشناسي يكي از ارزشمندترين ارزشهاي سازمان
محك است .سازماني كه با دغدغه حمايت از كودكان مبتال به سرطان و
خانوادههايشان فعاليت ميكند و تنها با همراهي و همياري هزاران داوطلب
و ياور نيكوكار براي رسيدن به اين هدف تالش ميكند .قدردان راهنمايي
متخصصان انديشمند ،فعاليتهاي سنجيده و نظاممند كاركنان و داوطلبان
و اراده و عشق ياوران نيكگوهر محك هستيم كه همراه هم معجزهاي از
جنس بازگشت سالمتي فرزندان سرزمينمان را ممكن ميسازند».

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

آراسب احمديان ،مديرعامل در آغاز سخنراني خود با ابراز همدردي
و تسليت به خاطر فقدان آتشنشانان قهرماني كه در رزوهاي سخت
درمان كودكان محك را تنها نگذاشتند ،به ارائه گزارش عملکرد
مؤسسه خيريه محك در طول  25سال فعاليتاش پرداخت و گفت:
«محك همواره وظيفه خود ميداند تا به صورت داوطلبانه گزارشات
مالي و حسابرسي جامع و شفاف اين سازمان را نه تنها در برابر
ياورانش بلكه در برابر جامعه از طريق كانالهاي ارتباطي منتشر كند
و در دسترس عموم قرار دهد .اين سازمان از ابتداي فعاليت خود
تاكنون كه  25سال از آن ميگذرد  25هزار و  500كودك مبتال به
سرطان را تحت حمايت همهجانبه قرار داده است .دفاتر مددكاري
با كمك مددكاران و داوطلبان محك در  25استان و در کلیه
بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی دارای بخش خون و آنکولوژی
کودک نيز بخشي از زنجير ه گسترد ه اين حمايت را تشكيل ميدهند
و در مجموع با  40بسته حمايتي از جمله تغذيه ،خدمات مددكاري
اجتماعي و روانشناسي حمايتهاي محك را به كودكان مبتال به
سرطان و خانوادههايشان ممكن ميسازند».

وضعيت اميدبخش  80درصد از كودكان مبتال به سرطان

احمديان با شرح تاريخچه ساخت ،راهاندازي و اداره بيمارستان
محك توسط اين مؤسسه خيريه گفت« :با سپري شدن ماههاي
پاياني سال جاري وارد دهمين سال فعاليت بيمارستان فوقتخصصي
سرطان كودكان محك ميشويم .اين بيمارستان به عنوان تنها مركز
ارائهدهده خدمات جامع و فوقتخصصي سرطان اطفال در ايران و
يكي از ممتازترين قطبهاي درمان سرطان در منطقه خاورميانه
به شمار ميآيد .بالغ بر  3هزار پرونده پزشكي از تشخيص سرطان
و عود مجدد اين بيماري از جمله دادههاي علمي ارزشمند در اين
بيمارستان است كه مبناي اطالعات تحقيقاتي و پروژههاي پژوهشي
براي افزايش دانش و تخصص در حوزه درمان سرطان را فراهم
ميسازد تا محك بيش از پيش قادر به فراهم كردن تمامي امكانات
الزم براي ادامه زندگي كودكان مبتال به سرطان باشد.

اخبار
پيادهسازي سومين برنامه استراتژيک در افق 1400

مديرعامل در پايان با اشاره به برنامهريزيهاي بلندمدت محك در
سومين برنامه استراتژيك اين سازمان گفت« :همواره در طول  25سال
مؤسسه خيريه محك صادقانه نيازهاي خودش را با ياوران در ميان
گذاشته است .عشق ياوران تأمينكننده اين نيازها بوده است و تعهد
اين سازمان اين وظيفه را ایجاب کرده كه هر آنچه به عنوان كمك
دريافت ميكند در جهت تأمين نياز كودكان مبتال به سرطان به كار
گيرد .اين چرخه موتور محرك سازماني است كه همواره نيازمند اهدا
است و هيچگاه ثروتمند نميشود چون مأموريت آن توليد ثروت نيست.
محك اکنون در آغاز فصلي ديگر و در پايان سال  1395و در حالیكه
هيأت مديره برنامه استراتژيك سوم سازمان را براي افق 1396-1400
طراحي و تصويب كردند ،قرار دارد و سازمان امروز در حال بررسي
مقدمات پيادهسازي این برنامه است .اين استراتژيهاي منتخب براي
دوره  5ساله آينده در حوزه گيرندگان خدمت ،يكسانسازي خدمات
حمايتي در كليه بيمارستانهاي تحت پوشش بر اساس استانداردهاي

اهدای شیرینی بهبودی فرزندان محک به یاوران
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درماني و حمايتي جامع و يكپارچه ،حركت به سوي درمان چند
تخصصي در بيمارستان محك كه داراي يكي از مجهزترين بخشهاي
درد در منطقه خاورميانه است همراه با راهاندازي كلينيك عوارض
ديررس درمان به منظور حمايت همهجانبه از بيماران براي زندگي پس
ي هستند».
از درمان از ديگر اهداف گزيده اين استراتژ 

شيريني بهبودي با دستپخت فرزندان محك

در پايان اين مراسم فيلم كوتاهي از تهيه شيريني توسط فرزندان
بهبوديافته محك پخش شد .در محك كودكان خبر خوب قطع درمان و
پايان دوره مبارزهشان با سرطان را با آوردن شيريني همراه ميكنند .اين
ی كه به دست خودشان به مناسبت
بار اما اين فرزندان قهرمان شيرينيهای 
بهبودي از بيماري تهيه كرده بودند را به ياوران هديه كردند .ياوران نيز در
لحظه ورودشان به مراسم و با گرفتن شيريني بهبودي كودكان سرزمينمان
كه جز با همياري آنها ممكن نميشود كامشان را شيرين كردند و چشمانشان
با ديدن فيلم تهيه آن شيرينيها پر از ِ
اشك شوق و اميد شد.
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حضور در مجامع ملی و بینالمللی
تنها مؤسسه خیریه دریافتکننده نشان شایسته ملی

کنگره سراسری نشان شایسته ملی با حضور مدیران و مسئوالن دولت ،نمایندگان مجلس ،مدیران ارشد
سازمانهای تولیدی و خدماتی ،اساتید دانشگاه و چهرههای ماندگار در آبان ماه  1395برگزار شد.
در این کنگره که با هدف کمک به توانمندسازی اقتصاد ملی ،ایجاد فرصت همافزایی صنعت و دانشگاه با
هدف ارتقا جایگاه برند ملی ،خلق برندهای ملی با توان رقابت با بنگاههای اقتصادی بینالمللی ،ارتقا جایگاه برند
«ساخت ایران» ،ایجاد مزیت رقابتی در تولید محصوالت استراتژیک تحول در نظام اداری و مدیریت منابع انسانی
شکل 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  TQMو مبتنی بر رضایتمندی مشتری ،تطابق
با محیطزیست و کیفیت صورت میگیرد ،نشان از انطباق عملکرد این سازمان مردمنهاد با استانداردهای
ملی و بینالمللی دارد.

اهدای تندیس نشان مسئولیت اجتماعی ایران با حضور
رئیس 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
دکتر فیاضبخش با حضور رئیس جمهور ،وزیر کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی ،وزیر بهداشت و درمان ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،
رئیس دفتر رئیسجمهور ،معاون رئیسجمهور در امور زنان و
خانواده ،مدیران دولتی ،صاحبان صنایع و اساتید دانشگاهها روز
دوشنبه  24آبان  1395در 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
سازمانهای اجتماعی ،عمومی و خصوصی به وسیله تبیین و ترویج
مسئولیت اجتماعی در آنان برگزار شد ،دبیرخانه همایش رأساً
نسبت به انتخاب مؤسسه خیریه محک اقدام و تندیس و لوح افتخار
مسئولیت اجتماعی ایران را به نماینده این مؤسسه تقدیم کرد.

اخبار
حضور در كنگره سرطانهاي شايع و رويكرد جامع به آنها

مدير بخش خدمات حمايتي محك در كنگره سرطانهاي شايع
و رويكرد جامع به آنها كه آبان ماه  1395در سالن همايشهاي
بيمارستان پيامبر اعظم (ع) شهر كرمان برگزار شد ،شركت كرد و به
سخنراني پرداخت.
در اين كنگره دكتر كرامت يوسفي ،دبير اجرايي جامعه جراحان
كرمان و گرداننده «پانل حمايتهاي رواني و مالي در بيماران
مبتال به سرطان» با اشاره به هزينههاي باالي درمان سرطان و
آمار رو به رشد ابتال به اين بيماري در كشور و شهرستان كرمان،
استقرار دفتر مددكاري محك در بيمارستان افضليپور كرمان كه
با همراهي داوطلبان فعاليت ميكند و از سال  1390تاكنون بيش
از  500ميليون تومان جهت هزينههاي درماني كودكان بستري در
بخش خون و آنكولوژي اين بيمارستان پرداخت شده است را یکی از
مهمترین فعالیتهای محک دانست.
بهناز آسنگري ،مدير بخش خدمات حمايتي مؤسسه خيريه محك
با سخنراني در اين پانل تخصصي به شرح فعاليتهاي اين سازمان در
ارائه خدمات حمايتي و رفاهي به فرزندانش ،حضور دفاتر مددکاری از
آغاز مراجعه کودک و خانواده در بیمارستانهای 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

مؤسسه خيريه محك در كنگره جهاني سرطان  2016با پيام
«اقدام جمعي -مشوقي براي تحول» كه  31اكتبر تا  3نوامبر با
پاريس
حضور بيش از سه هزار نماينده از كشورهاي مختلف در شهر
ِ
فرانسه برگزار شد ،شركت کرد.
طراحي برنامه ويژ ه مديرعامل يكي از مهمترين بخشهاي اين
كنگره چهار روزه بود که جهت فراهم ساختن شبکهای مشارکتی،
متشکل از مدیران عامل سازمانهای مختلف برنامهریزی شده بود.
در محورهاي برنامهريزي شده از سوي  ،UICCانتخابات رياست
اين سازمان و اعضاي هيأت مديره منتخب نيز برگزار شد كه در
نتيجه  12نماينده به عنوان اعضاي هيأت مديره در دو سال آتي
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انتخاب شدند .محك نيز به عنوان عضو سازمان بينالمللي كنترل
سرطان ( )UICCبا تبريك نتايج انتخابات ،برگزيده شدن اين افراد
را چشماندازي منحصر به فرد براي جامعه جهاني سرطان و توسعه
ارتباطات آن با هدف دستيابي به سالمت جوامع و تحول در نظام
بهداشت كشورها ميداند.

حـضور در كـنفرانس تـبادل تـجربيات سـازمانهاي
بيمارمحور كشورهاي اروپاي شرقي ،خاورميانه و آفریقا

مديرعامل محك به عنوان سخنران مهمان در كنفرانس تبادل
تجربيات سازمانهاي بيمارمحور كشورهاي خاورميانه ،آفريقا و
اروپاي شرقي ( )EEMEA-EEPOكه توسط شركت دارويي ُرش
( )ROCHEاز  13تا  14دسامبر  2016در شهر كازابالنكا مراكش
برگزار شد ،شركت كرد و به سخنراني با موضوع «ظرفيت اجتماعي
در سازمانهاي مردمنهاد» پرداخت.
اين كنفرانس كه با هدف گردهمايي سازمانهاي بيمار محور و براي
به اشتراك گذاشتن ايدهها ،تجارب و تبادل نظر درخصوص مسائل
كليدي برنامهريزي شده است ،با دو پانل تخصصي 10 ،سخنراني
و  74نماينده از  37سازمان مختلف همراه بود .بيان چالشهاي
پيشروي سازمانهاي بيمارمحور منطقه ،بررسي راهحلهاي ممكن
براي آن و گفتگو در زمينه حقوق بيماران درحوزههاي درماني از
جمله محورهاي اين گردهمايي بود.

اهدای نخستین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

انجمن مدیریت ایران ،نخستین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت
( )MSR Awardرا بهمن ماه امسال به سعیده قدس ،بنیانگذار
محک اهدا کردند.
این جایزه که همزمان با «کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد
توسعه» همراه شده بود ،با توجه به معیارهای مسئولیت اجتماعی و
کوشش در جهت توسعه این مسئولیتها و همچنین کمک به شفاف
سازی و ارتقا تعهدات مدیران و همکاران مؤسسه خیریه محک به
بنیانگذار محک اهدا شد.
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اخبار
اهدای یک جایزه جهانی به بنیانگذار محک

اعضای آکادمی پزشکان و دندانپزشکان ایران در آلمان ( )AIAجایزه بخش
فرهنگی -اجتماعی خود را به سعیده قدس ،بنیانگذار محک اهدا کردند.
آکادمی پزشکان و دندانپزشکان ایرانی در آلمان همه ساله جوایز خود را به
متخصصان این حوزه اهدا میکند و از سال  2011اهدای نشان علمی بینالمللی
برترینهای 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 پزشکی است.
پروفسور علیرضا رنجبر ،رئیس آکادمی پزشکان و دندانپزشکان ایرانی
در آلمان با اهدای این جایزه به بنیانگذار محک ،از  25سال فعالیت این
سازمان در ارائه شایستهترین خدمات درمانی و رفاهی به کودکان مبتال به
سرطان و خانوادههایشان ،تقدیر کرد.

اهدای تندیس تالشگران کیفیت کشور

مدیرعامل مؤسسه خیریه محک نشان کیفیت و لوح سپاس را در ششمین
جشنواره تجلیل از تالشگران کیفیت کشور روز پنجشنبه  9دی  1395که در سالن
همایشهای برج میالد برگزار شد ،دریافت کرد.
مؤسسه خيريه محك که تنها مؤسسه خيريه دريافتكننده اين نشان بود،
ق حرفهای» را نیز دریافت کرد .احمدیان،
همچنین عنوان «الگوی کیفیتی  -اخال 
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
زیرساختی در محک اشاره کرد و افزود« :ارائه صورتحسابهای مالی حسابرسی
و بازرسی شده به تأمینکنندگان مالی از طریق کانالهای اطالعرسانی موجود،
بزرگترین استاندارد در حوزه فعالیتهای مردم نهاد است».
گفتنی است سال گذشته نیز مدیرعامل محک ،نشان کیفیت و لوح سپاس را از
پنجمین همایش ملی تالشگران کیفیت دريافت كرده بود.

اخبار
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ایجاد بانک اطالعاتی اهدای پالکت
بیمارستان فوقتخصصی سرطان کودکان محک برای فراهم کردن شرایط الزم در روند درمان کودکانی که نیاز به پیوند سلولهای بنیادی دارند،
نیازمند ایجاد بانک اطالعاتی از یاوران داوطلب اهدای پالکت میباشد.
از همه شما یاوران پرمهر تقاضا داریم با قهرمانان کوچکمان در مبارزه با سرطان همراه شوید و بار دیگر همراهی و امید را بدرقه مسیر درمان
کودکان سرزمینمان کنید.
شرایط اهدا کننده:
 .1گروه خونی  O+یا –O
 .2سن باالی  20سال و زیر  50سال
 .3وزن باالی  60کیلوگرم
 .4ساکن شهر تهران
 .5عدم ابتال به بیماری خاص همچون ایدز و هپاتیت
 .6نداشتن سابقه مصرف مداوم آسپرین و دپیریدامول ،بروفن و پالویکس و یا مصرف هر نوع داروی خاص (فشار خون )...
 .7نداشتن تزریق خون ،فرآوردههای خونی و یا انجام حجامت
 .8نداشتن خالکوبی و تاتو
 .9نداشتن سفر به مناطق ماالریاخیز
 .10خانمها قصد حاملگی تا دو سال آینده را نداشته باشند.
از شما یاوران گرامی درخواست میشود در
صورتی که شرایط اهدا را دارا هستید برای اهدا
داوطلبانه پالکت ،کد  95را از طریق پیامک به
شماره  200023540ارسال فرمایید .اسامی شما
در لیست اهدا قرار خواهد گرفت و همکاران ما
از بیمارستان محک در زمانی که کودکی نیاز
به پالکت داشته باشد ،جهت هماهنگی با شما
تماس میگیرند.
قدردان مهر و همراهی شما هستیم.
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اخبار

کمپین سازمان جهانی کنترل سرطان ()UICC

ما میتوانیم ،من میتوانم

مؤسسه خيريه محك به عنوان تنها مؤسسه خیریه از ایران که عضو رسمي سازمان جهاني كنترل سرطان ( )UICCمیباشد در جهت تحقق
اهداف توسعه پايدار سازمان ملل متحد به کمپین جهانی روز سرطان پیوست .به همین مناسبت و همزمان با روز جهانی سرطان ( 16بهمن ماه)،
محک در راستای اهداف این کمپین جهانی و ترویج آن اقدام به برگزاری و حضور در برنامههای مختلف کرده است .محک در چهارمین نشست
مؤسسات خیریه فعال در محک ،روز محک و نیکوکاری ،چهارمین همایش بینالمللی مسئولیت اجتماعی شرکتها و بازار نوروزی محک به اطالع
رسانی پیرامون این کمپین پرداخت .همچنین با استقرار میز اطالع رسانی ،بنر و استند در این زمینه در برنامههایی همچون اولین نمایشگاه
بینالمللی هتلداری و توریسم و سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور داشته است .توزیع  7000قلک با لوگوی کمپین سازمان جهانی کنترل
سرطان و  10000ربان طالیی (نماد اطالعرسانی 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 كنترل سرطان از جمله تشخیص زود هنگام سرطان ،دسترسی به خدمات عادالنه و
یکپارچه و تغییر نگاه و باور نسبت به سرطان در شبکههای اجتماعی به اطالع رسانی دو زبانه و دعوت افراد جامعه به پیوستن به کمپین پرداخت.

اخبار
در ادامه به تفصیل با کمپین سازمان جهانی کنترل سرطان در شبکههای
اجتماعی محک آشنا میشویم:

به کمپین جهانی روز سرطان بپیوندیم
عکس 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
تغییرات بزرگ از قدمهای به ظاهر کوچک آغاز میشوند .همراه هم برای
افزایش آگاهی درباره سرطان قدم برداریم.

با تشخيص زود هنگام ،سرطان را شكست دهیم
يكي از عوامل تأثيرگذار در درمان قطعي بيماري سرطان ،تشخيص زود هنگام
است که سبب تسهيل فرآيند درمان و در نتيجه افزايش نرخ بهبودي ميشود.
محک با باور به اینکه تشخیص زودهنگام در ارایه خدمات درمانی اثر بخشتر
با درد و هزینه کمتر نقش بسزایی دارد ،تالش میکند تا با مشارکت در این
امر کیفیت زندگی فرزندانش را افزایش دهد.

دسترسي به خدمات عادالنه و يكپارچه را فراهم کنیم
محک باور دارد که دسترسي عادالنه و يكپارچه به خدمات درماني و
حمايتي حق همه كودكان مبتال به سرطان است.
گسترش جغرافيايي و توسعه خدمات در سراسر كشور يكي از اهداف
بلندمدت این سازمان است تا همه فرزندان ایران زمین در محل زندگی خود
به سهولت به خدمات درمانی و حمایتی دسترسی داشته باشند.
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اخبار

نگاه و باورهایمان در مورد سرطان را تغییر دهیم
سالهاست که میگوییم سرطان درمانپذیر است .در محک تا کنون
بهبودی  5600نفر از فرزندانمان را جشن گرفتهایم و باور داریم با همراهی
هم میتوانیم آگاهی و امید به بهبودی را جایگزین باورهای غلط درباره
سرطان کنیم.

برای ایجاد تغییر همراه شویم
سازمانهای مردمنهاد ،بخش خصوصی و نهاد دولت بازیگران اصلی جامعه
مدنی هستند .بیتردید با مشارکت سازنده این سه گروه میتوانیم در زندگی
بیماران مبتال به سرطان و ارتقای کیفیت زندگی آنها تغییر ایجاد کنیم.
بیایید فراموش نکنیم همه ما بخشی از این تغییر هستیم.

قدردان همراهیتان هستیم
باور داریم با مشارکت شما در ترویج اهداف این کمپین ،میتوانیم جامعه
را نسبت به دغدغههای بیماران مبتال به سرطان آگاه کنیم و همراه هم
مستحکمتر از همیشه برای بهبودی روزافزون کودکان مبتال به سرطان قدم
برداریم.

اخبار

25

برای سومین بار اول شدیم
با همراهی بیدریغ شما ،وبسایت محك براي سومين سال پياپي رتبه نخست جشنواره وب ايران را به انتخاب مردم و داوران در گروه سازمانهای
خیریه و غیر دولتی کسب کرد.
ي شما است را ارزیابی
از اینکه با شرکت در رأیگیری نهمین دوره از این جشنواره و ارائه نظرات خود ،وبسایت سازمانی كه تجلي عشق و نيكانديش 
کردید ،سپاسگزاریم .بيشك كسب رتبه نخست به انتخاب شما ياوران گرانقدر ،بزرگترين افتخار براي محك است و از اينكه باز هم اين سازمان را
شايسته اين عنوان دانستهايد به خود ميباليم.
محك همواره ميكوشد تا با اطالعرسانی و ارائه گزارشات عملکرد به صورت مستمر از طریق رسانههای جمعي و رسانههای اختصاصی خود همچون
وبسایت رسمی این سازمان ،به دو وظیفه اصلیاش که رعايت اصول شفافیت و پاسخگویی در برابر ذیربطانش است ،عمل کند .این سازمان تالش
دارد تا كارايي و اثربخشي فعاليتهاي خود را به صورت داوطلبانه و مستمر از دیدگاه صاحبنظران و یاورانش مورد ارزيابي قرار میدهد.
قدردان همراهيتان هستیم و از اينكه پشتوانه دلگرمكنندهاي چون شما را در حمايت همهجانبه از فرزندان عزيزمان داريم ،خرسنديم.
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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
همزمان با پويش ملي مبارزه با سرطان با حضور وزير
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي كشور ،معاونان
حـوزههاي بهداشت ،درمان ،تـحقيقات و فـنآوري و
اجتماعي اين وزارتخانه ،اساتيد دانشگاههاي علوم پزشكي
سراسر ايران ،مؤسسات خيريه فعال در حوزه سرطان و
سازمانهاي مردمنهاد در اين حوزه  3بهمن ماه  1395با
همكاري وزارت بهداشت در مؤسسه خيريه و بيمارستان
فوقتخصصي سرطان كودكان محك برگزار شد.
سرطان؛ قابل پيشگيري و كنترل

دكتر فرشاد فرزادفر ،رئيس مركز تحقيقات بيماريهاي غيرواگير
در اولين سخنراني از اين نشست با ارائه نتايج مطالعه ملي درباره
عوامل بروز بيماريهاي غيرواگير در كشور به سخنراني پرداخت.
وي با شرح موردي نتايج به دست آمده ،گفت« :بيماريهاي قلبي-
عروقي و سرطان از جمله بيماريهاي غيرواگيري هستند كه قابل
پيشگيري و كنترلاند .در تحقيق عوامل بروز بيماريهاي غيرواگير،
هزار و  500نفر در سراسر كشور درگیر این مطالعه بودند و در سه
دوره آموزشي نيز شرکت داشتند .اين مطالعه در سطح ملي و با
بررسي و سنجش شيوه تغذيه و سبك زندگي مردم صورت گرفته
است .نتايج اين تحقيق براي نخستين بار در هر مرحله به صورت
ديجيتال ثبت شد و در آينده نزديك در  32جلد كتاب اطلس براي
بهرهمندي محققان و تصميمگيران حوزه سالمت مورد استفاده قرار
خواهد گرفت».

نقش مؤثر سازمانهاي مردمنهاد در تحقيقات سرطان

همچنين دكتر رضا ملكزاده ،معاون تحقيقات و فنآوري وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي كشور و مسئول برنامه ملي كنترل
سـرطان درباره وضـعيت آمـاري و تـحقيقات سـرطان به سخنراني
پرداخت.

گزارش
وي با خوشامدگويي از حضور خيريههاي فعال در حوزه سرطان با
اشاره به ضرورت تشكيل شبكه ملي تحقيقات سرطان گفت« :نقش
سازمانهاي مردمنهاد در ايجاد يك شبكه تحقيقاتي در حوزه سرطان
بسيار قابل توجه و تأثيرگذار است .تاكنون  65مؤسسه خيريه حمايت
از بيماران مبتال به سرطان با شبكه ملي تحقيقات سرطان مشاركت
داشتهاند .در حال حاضر اين شبكه در  10استان كشور مانند:
گلستان ،فارس ،آذربايجان شرقي ،كرمانشاه ،مازندران و هرمزگان و...
مراكز ثبت سرطان فعال دارد و اميدواريم در برنامه ملي ثبت سرطان
ايران براي تحقق ثبت ميزان ابتال و بهبودي بيماري سرطان جهت
پيشبرد تحقيقات مورد استفاده قرار گيرد».
دكتر ملكزاده با اعالم اينكه طبق آمار به دست آمده ساالنه 85
هزار نفر در ايران مبتال به سرطان ميشوند و در سال  55هزار بيمار
مبتال به سرطان فوت ميكنند از ايجاد و توسعه كمي و كيفي شبكه
ملي تحقيقات سرطان در كشور براي پيشگيري و كنترل اين بيماري
ابراز اميدواري كرد.

دسـترسي و پوشش هـمگاني در پـيشگيري و كـنترل
سرطان با مشاركت سازمانهاي مردمنهاد

دكتر علي اكبر سياري ،معاون بهداشت وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشكي كشور نيز از تالشهاي بانياني كه بيمارستان
فوقتخصصي سرطان محك را براي حمايت همهجانبه از كودكان مبتال
به سرطان بنا نهادند ،تقدير كرد و درباره لزوم توجه به بيماري سرطان
و اهميت تشكيل برنامه جامع براي مبارزه با آن به سخنراني پرداخت.
وي با اشاره به فراهم شدن زيرساختهاي الزم جهت شكلگيري
طرح جامع سالمت در ايران گفت« :پيشگيري ،تشخيص زودهنگام،
درمان و ارائه خدمات درماني مراقبتي -تسكيني به صورت يكپارچه
و همراه با هم زمينه خدمات درماني و حمايتي از بيماران مبتال
به سرطان را فراهم ميسازد و موجب كنترل سرطان ميشود .نهاد
دولت و وزارت بهداشت به تنهايي قادر به پوشش همگاني سالمت
نيستند و بدون ترديد حضور و فعاليت مؤسسات خيريه و سازمانهاي
مردمنهاد به عنوان يكي از متوليان نهادهاي اجتماعي تأثيرگذار در
حوزه سالمت ميتواند ميزان دسترسي و همكاري در پيشگيري و
كنترل سرطان را ممكن سازد».
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تـوسعه ارائه خـدمات اسـتاندارد درمـاني با مـشاركت
مؤسسات خيريه

در ادامه دكتر محمد حاجي آقاجاني ،معاون درمان وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي كشور با ارائه گزارش فعاليتهاي مرتبط با
«تشخيص و درمان سرطان» به سخنراني پرداخت.
وي با بيان چالشهاي موجود در حوزه تشخيص و درمان سرطان
گفت« :محدوديت دسترسي به امكانات و تجهيزات ،محدوديت در
ارائه خدمات استاندارد درماني و حمايتي و همچنين محدوديت
در ميزان نيروي انساني توانمند از چالشهاي پيش رو در حوزه
تشخيص و درمان سرطان در كشور است .اميد داريم با مشاركت
سازمانهاي خيريه فعال در حوزه سرطان براي تغيير روشها ،توسعه
زيرساختهاي درماني و ارائه خدمات استاندارد جهت بهبود عملكرد
طرح سالمت كشور گام برداريم».

نقش پر رنگ مؤسسات خيريه در ايجاد شبكه ملي سرطان

دكتر سيد محمد هادي ايازي ،معاون اجتماعي وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي كشور نيز با ارائه گزارش درخصوص فعاليتهاي
مرتبط با سازمانهاي مردمنهاد و خيريه سرطان به سخنراني پرداخت.
وي با اعالم اينكه هماكنون در ايران  850مؤسسه خيريه و 620
سازمان مردمنهاد در حوزه سالمت فعاليت ميكنند كه در مجموع
 1470تشكل مردمي را تشكيل ميدهند ،گفت« :همراهي و مشاركت
سازمانهاي مردمنهاد و مؤسسات خيريه موجب همافزايي دانش و
تجربيات جمعي اين تشكلهاي مردمي ميشود و بستر حل مسائل و
چالشهاي موجود در حوزه سالمت كشور را فراهم ميسازد .برگزاري
سه نشست تخصصي با حضور مؤسسات خيريه فعال در حوزه
سرطان كه در آذر ماه  1395موجب اخذ تأييد تأسيس شبكه ملي
مؤسسات خيريه حوزه سرطان شد حاكي از ظرفيت اين سازمانها
براي بهرمندي از ظرفيتهاي يكديگر و خِ رد جمعي جهت پيشبرد
اهداف است .اميدواريم امروز نيز با برگزاري چهارمين دوره از اين
نشست همزمان با پويش ملي مبارزه با سرطان و حضور گسترده
مؤسسات خيريه فعال در اين حوزه كه نقش پر رنگي در ايجاد يك
شبكه منسجم براي مبارزه با اين بيماري دارند گام مؤثري در كنترل
سرطان كشور برداشته شود».
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بيان چالشها و پيشنهادات در كارگروههاي تخصصي
سازمانهاي خيريه فعال در حوزه سرطان

در ادامه اين نشست نمايندگان چهار كارگروه تخصصي در
سازمانهاي خيريه در حوزههاي پيشگيري ،آموزش ،پژوهش،
فرهنگسازي؛ تشخيص زودهنگام و غربالگري در سرطان؛ ارائه
خدمات حمايتي و مراقبتي و توسعه و زيرساخت به ارائه گزارشات
جامع پرداختند.
نمايندگان هر يك از كارگروههاي تخصصي كه با مشاركت مؤسسات
خيريه فعال در حوزه سرطان تشكيل شده است به بيان چالشهاي
سازمانهاي مردمنهاد در ارائه خدمات درماني و حمايتي به بيماران
مبتال به سرطان و ارائه طرحهاي پيشنهادي خود پرداختند و براي تبادل
دانش و تجربيات خود در زمينه مبارزه با سرطان اعالم آمادگي كردند.

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

همچنین در طول اين همايش از  9سند ،دستورالعمل و سامانه
«برنامه ملی مبارزه با سرطان» رونمایی شد و از اساتيد متخصص،
كارشناسان و فعاالن دانشگاهي كه در اجراي پويش ملي مبارزه با
سرطان موفق عمل كردند ،تقدير شد.

افـزايش اثـربخشي کـمکهای خـیرخواهانه در توسعه
سیستمهای 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 آمریکا و ایران گفت« :آمریکا  10برابر 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
که این امر نشاندهنده ظرفیت اجتماعی و توان متخصصان کشور
ایران در حمایت از کودکان مبتال به سرطان است».
وی با بیان اینکه هزینه اداره دو سال یک بیمارستان برابر با ساخت
آن است و تنها بیمارستان فوقتخصصی سرطان ایران ،فقط با حمایت
نیکوکاران دهمین سال فعالیت خود را پشت سر میگذارد ادامه داد:

«لذا توصیه میشود خیرین در کنار تأمین هزینههای ساخت و تجهیز
بیمارستانها به تأمین هزینه اداره آنها نیز توجه نموده و از این طریق
اثـربخشی کـمکهای خـیرخواهانه در توسعه سیستمهای درمانی
را افزایش دهند .توجه به این نکته بسیار مهم است که ساختمان
و تجهیزات بدون وجود نیروهای متخصص و کارآمد قادر به ارائه
خدمات به بیماران نخواهد بود».

پـوشش هـمگاني سـالمت با افـزايش مؤسسات خيريه
مشابه محك

دكـتر سيد حـسن قاضيزاده هاشمي ،وزير بـهداشت ،درمـان و
آموزش پزشکي به عنوان سخنران پاياني با تشكر از ميزباني محك در
اين مراسم گفت« :سهم وزارت بهداشت نيز در کنترل عوامل خطر
کمتر از  20درصد است و مابقي اين سهم را شاکلههاي دولتي و
سازمانهاي مردم نهاد بر عهده دارند».
وي با گراميداشت ياد پروفسور پروانه وثوق ،فوقتخصص خون
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و آنکولوژي و رئيس فقيد هيأت امناي محک افزود« :سازمانهاي
مردمنهاد فعال در حوزه سالمت ميتوانند كمك بزرگي در پيشبرد
اهداف وزارت بهداشت داشته باشند و اميدواريم پوشش همگاني
سالمت با افزايش مؤسسات خيريه مشابه محک انجام شود .به اميد
آنکه اين مؤسسه نيز مطابق چشمانداز خود تا سال  1400در سراسر
کشور موفق به ارائه خدمات به صورت يکپارچه شود».
وزير بهداشت با تأكيد بر لزوم مشاركت دانشگاهها با مؤسسات
خيريه گفت« :حمايت دانشگاهها از مؤسسات خيريه ميتواند زمينه
مشاركت نهادهاي علمي و دانشگاهي با نهادهاي اجتماعي چون
سازمانهاي مردمنهاد را جهت افزايش تحقيقات و دانش تخصصي
فراهم سازد».

اهدای تابلوی کودکان محک به وزیر بهداشت

در پایان این مراسم محک با اهدای لوح تقدیر از وزیر بهداشت
تقدیر کرد .همچنین وزیر بهداشت نیز با نگارش متنی برای کودکان
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مبتال به سرطان روی تابلوی نقاشی شده توسط کودکان حامي محک
برای آنها یادگاری نوشت.

پيوستن محك به كمپين انجمن جهانی کنترل سرطان
()UICC

مؤسسه خيريه محك به عنوان عضو رسمي سازمان جهاني كنترل
سرطان ( )UICCو در جهت تحقق اهداف توسعه پايدار سازمان ملل
متحد به کمپین جهانی روز سرطان پیوست تا با ترویج اهداف این
کمپین جامعه را نسبت به دغدغههای بیماران مبتال به سرطان آگاه
کند .كمپين  UICCبه كليه حضار برنامه معرفي گرديد و تالش
شد از طريق آشنايي معاونين ومديران وزارت بهداشت و همچنين
رؤساي دانشگاه با اين كمپين اهداف اين برنامه تحقق يابد .محک
امیدوار است با مشارکت سازمانهای مردمنهاد ،مشکالت مردمان
سرزمینمان در حوزه بیماری سرطان کاهش یافته و کیفیت زندگی
مبتالیان به سرطان بهبود یابد.
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برگزاری چهارمین همایش بینالمللی مسئولیت اجتماعی شرکتها با محوریت «تجارب عملی در جامعه مدنی»

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

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی
امیرکبیر آغاز شد .تعامل نمایندگانی از دولت ،بخش خصوصی و
سازمان مردمنهاد محک و بیان تجربیات عملی به منظور پیوند هر چه
بیشتر ارزشهای بنگاههای اقتصادی و سازمانهای غیردولتی برای
توسعه پایدار شرکتها ،مهمترین ویژگی این همایش بود .همچنین
متخصصان ملی و بینالمللی در حوزه اقتصاد و مدیریت ،نمایندگانی
از شرکتهای بینالمللی و مؤسسه محک به تبادل تجربیات خود
برای ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی در فضای کسب و کار مبتنی
بر فرصتهای جدید پرداختند.
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تجارب عملی در جامعه مدنی

محک در همایشهای قبلی خود و با حضور متخصصان ملی
و بینالمللی  3دیدگاه «آکادمیک» مبتنی بر «زنجیره ارزش»،
«استاندارد» مبتنی بر «توسعه پایدار» و «شرکتها» مبتنی بر
«استراتژی» را مورد بررسی قرار داده بود .بر همین اساس در چهارمین
همایش بینالمللی مسئولیت اجتماعی شرکتها به عملياتي شدن
مسئوليت اجتماعي ،راهبردها و سياستها ،چالشها ،رموز موفقيت،
فرهنگسازي ،معرفي تجارب عملی و پروژههای پیشنهادی مسئولیت
اجتماعی در سطح ملی و بینالمللی پرداخت.

پورفالح :محک برای عملیاتی شدن مفهوم مسئولیت
اجتماعی تالش میکند

مهندس احمد پورفالح ،دبیر چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی
شرکتها در این همایش با بیان اینکه با پیچدگیهای به وجود آمده،
دولتها دیگر نمیتوانند مسئولیت کلیه دغدغههای جامعه را بر عهده
بگیرند گفت« :محک در بيانيه چشمانداز خود بر آن است تا هیچ
خانوادهای در مسیر درمان فرزند خود تنها نماند و در تمام مسیر
درمان همه حمایتهای الزم را بطور یکسان در سراسر ایران دریافت
نمايد».
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وی تأکید کرد« :این سازمان ميكوشد تا با نهادینه کردن مفهوم
مسئوليت اجتماعي ،سایر مؤسسات خیریه و گروههایی که در راستای
توجه به مسئولیت اجتماعی پیشقدم میشوند را همراهی نماید و
حرکتی سيستماتيك و عملی را به منظور فرهنگسازي مسئولیت
اجتماعی برای بنگاهها را شکل دهد».

ایازی :محک مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی را
به آنها یادآوری میکند

دكتر سيد محمد هادي ايازي ،قائم مقام وزير بهداشت در امور
مشاركتهاي اجتماعي ،سازمانهاي مردمنهاد و خيريههاي حوزه
سالمت با قدرداني از مؤسسه خيريه محك براي برگزاري چهارمين
همايش مسئوليت اجتماعي شركتها گفت« :محك جداي از اقدام
ارزشمندي كه خودش انجام ميدهد در چهارمين همايش مسئوليت
اجتماعي شركتها و در همايشهاي قبلي مسئوليت متوليان
عرصههاي مختلف اقتصادي در قبال جامعه را را به آنها یادآور شد».
ایازی افزود« :به محك به واسطه اقدام ارزشمند اين سازمان در
ترويج مفهوم مسئوليت اجتماعي تبريك ميگويم و اميدوارم روزي
برسد كه تمام بنگاههاي اقتصادي و دستگاههاي اجرايي ما متوجه
مسئوليت اجتماعيشان شوند».
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شافعی :فعالیت محک باید برای فعاالن اقتصادی الگو شود

مهندس غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن ادای
احترام به جامعه نیکوکاری ایران و تمام افرادی که در مؤسسه خیریه
محک فعالیت دارند گفت« :فعالیت محک در زمینه مسئولیت اجتماعی
باید برای جامعه نیکوکاری بخصوص فعاالن اقتصادی الگو شود».
وی با بیان اینکه اثرات فعالیتهای فرهنگی محک ناشی از
سرمایهگذاری و برنامهریزی این مؤسسه برای فعالیتهای اجتماعی
است گفت« :مدیریت مطلوب در این سازمان مردم نهاد ،فعالیت
نیکوکاری پایدار محک را میسازد که هم نتایج آن قابل تقدیر و هم
برای همه ما باعث افتخار است».

خوانساری :محک الگویی برای ارائه شفاف حسابهای
مالی است

مهندس مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان آنکه
محک در کنار حمایت از کودکان مبتال به سرطان به شفافیت در
حسابهای مالی خود نیز توجه میکند اظهار داشت« :محک همه ساله
عملکرد و حسابهای مالی خود را به صورت شفاف منتشر میکند 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 حسابهای مالی
خود به شفافیت فعالیت خود و ترغیب به کار خیر در میان مردم
بپردازند».

اتحادیه :محک در پیشبرد شناخت مسئولیت اجتماعی
کارآفرینان مبتکر است

دکتر منصوره اتحادیه ،پژوهشگر و استاد دانشگاه در این همایش
به «مروری بر امور خیریه و مسئولیت اجتماعی کارآفرینان» پرداخت
و گفت« :پیشینه مسئولیت اجتماعی را به سنت وقف میرسد که
جز میراث فرهنگی به شمار میآید و تجار در این راستا بسیار فعال
بودهاند».
وی افزود« :ابتکار محک در برگزاری همایش به منظور جلب توجه
و آگاهی دادن درباره مسئولیت اجتماعی ،قدمی در پیشبرد شناخت
مسئولیت اجتماعی کارآفرینان است».

گزارش

کارال :محک در جـهان الـهامبخش شـرکتهایی چون
نستله است

جـوزپه کارال سـخنرانی خود را با تبریک به محک برای 25
سال فعالیت و حمایت از کودکان مبتال به سرطان و تالش برای
ارتقای کیفیت زندگی آنان آغاز کرد .مدیر منطقهای شرکت نستله
در ایران فـعالیت مـحک را گسترده خواند و گفت« :محک نه تنها
در ایران ،بلکه در جـهان و برای شرکتی چون نستله الهامبخش بوده
است .همانگونه که محک در آگاهیرسانی و فرهنگسازی بر روی
ارتقای کیفیت زندگی کودکان کوشیده است ،نستله میخواهد نتایج
تحقیقات تراز اول و علمی جهان را برای توسعه کیفیت زندگی به
اشتراک بگذارد».
کارال که «خلق ارزش مشترک» را در این همایش بررسی کرد،
درخصوص اهمیت ایجاد ارزش مشترک برای کسب و کار گفت:
«ارزش مشترک برای هر کسب و کار سودآوری ضروری است .کسب
و کارها میتوانند با ایجاد ارزش مشترک رشد و توسعه بیایند و در
جامعه ارزشآفرین باشند».
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لوئیس :پس از سومین همایش مسئولیت اجتماعی شرکتها
در محک ،شاهد افزایش توجه به این مفهوم بودهام

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 شرکتها ،فعالیتهای بزرگی در زمینه
مسئولیت اجتماعی شرکتها صورت گرفته و شاهد افزایش توجه به
این مفهوم بودهام .در این مدت مراکز دانشگاهی نیز به این مفهوم
ورود کرده و در ترویج آن کوشیدهاند».
گری لوئیس با بیان اهداف هفدهگانه توسعه پایدار سازمان ملل
برای جامعه مدنی ( ،)SDGدرخصوص 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 میدهد».
لوئیس سخنانش را با مطرح کردن اقدامات  Global compactاز 10
سال پیش برای جامعه مدنی در سازمان ملل ،ادامه داد و گفت« :تاکنون
 12هزار شرکت به برنامه جهانی  Global compactپیوستهاند که تنها
 6سازمان از ایران عضو آن هستند که خوشبختانه محک یکی از آنها است».
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صدیقی :به محک به خاطر دستاوردهای بینظیرش در حمایت از
کودکان مبتال به سرطان تبریک میگویم

دكتر ثمين صديقي ،نماينده مقيم سازمان بهداشت جهاني ( )WHOدر ايران
درباره موضوع «نگاه کالن به مبحث مسئولیت اجتماعی و سالمت» به ايراد
سخنراني پرداخت و گفت« :باعث افتخار است كه به عنوان نماينده سازمان
بهداشت جهاني در اين همايش حضور دارم .كمتر از يك سال است كه در ايران
اقامت دارم و در این مدت از نزديك با محك آشنا شدهام و به اين سازمان به خاطر
دستاوردهاي بينظيرش در حمايت از كودكان مبتال به سرطان تبريك ميگويم».
وي با اشاره به نقش شركتهاي دارويي در عمل به مسئوليت اجتماعي در
دهههاي گذشته افزود« :اين شركتها از طريق بازاريابي اجتماعي در حوزه
سالمت موجب افزايش آگاهي ،تحقيقات و توسعه شدهاند».

والیال :محک برنده نشان زرین انجمن بینالمللی مدیریت پروژه

ویکو والیال ،عضو سابق هیأت مدیره انجمن بینالمللی مدیریت پروژه
( ،)IPMAسخنان خود را با اشاره به کسب نشان زرین  IPMAتوسط
مؤسسه خیریه محک در سال  2015آغاز کرد .وی محورهای سخنرانی خود
را «محیطزیست و مسئولیت اجتماعی» برشمرد و گفت« :انجمن جهانی
مدیریت پروژهها ،با نقش رهبری خود در جهان بر استفاده از انرژیهای پاک
تالش میکند و در برابر مخالفان استفاده از انرژیهای جایگزین میایستد».

قناتآبادی :ايجاد مرکز اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز
محك پیروی از یک مدل استراتژيك است

دکتر فیروزه قناتآبادی ،استاد دانشگاه به «پیوند حسن شهرت ،مسئولیت
اجتماعی و تداوم سازمان» پرداخت .وی در این همایش گفت« :مسئولیت
اجتماعی میتواند به ارتقاي منابع بنگاهها منجر شود و سبب شود تا با باال بردن
سطح كيفيت بنگاهها ،سطح تقاضا از آنها در جامعه نیز افزایش یابد .به عبارتی
با افزایش ارزش مالکیت معنوی یک بنگاه ،ارزش مالی آن نیز افزایش مییابد».
قناتآبادی با بیان اهداف استراتژیک سازمانها گفت« :پروژه ايجاد مرکز
اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز محك نمونهاي از عمل به مسئوليت
اجتماعي است كه از مدل استراتژيك خلق ارزش مشترک پيروي ميكند».

گزارش

گریلیش :دیدن کودکان محک گسترش فعالیتهایمان را
به ما میآموزد

هوبرت گريليش ،بنيانگذار شركت  GWORKSدر چهارمین همایش
مسئولیت اجتماعی شرکتها به مسأله «قوانین جدید در کارآفرینی
اجتماعی»پرداخت و گفت كه در حوزه مسئوليت اجتماعي نيازمند
چشمانداز و ايدههاي جديد هستيم.
مدير سابق ارتباطات برندينگ در شركت  Diageo Brandsبا
اشاره به بازديد خود از محك گفت« :دیدن کودکان محک که با وجود
بیماری خوشحال هستند به ما میآموزد که تا چه اندازه ميتوانيم
فعاليتهايمان را گسترش دهیم و انجام بسياري از كارها را به شكل
سادهتري پيش ببريم.در اين زمان است كه با خود ميگوييم چه كاري
ميتوانيم براي ساختن جهاني بهتر به ويژه براي كودكان انجام دهيم».

ایجادمرکزاهداکنندگانسلولهایبنیادیخونساز

در این همایش مؤسسه خیریه محک اولین پروژه مسئولیت اجتماعی
با موضوع ایجاد و توسعه مرکز اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز
را به عنوان پروژه مشترک با بنگاههای اقتصادی معرفی نمود .گروه
«بهمن» همزمان با تغییر ساختار مدیریتی 100 ،درصد مالکیت آن به
بخش خصوصی که نمونه موفقی از خصوصیسازی بوده است ،و ورود
به دوره جدید فعالیتش اقدام به این همکاری با محک کرده است .در
این تفاهمنامه که با گروه «بهمن» منعقد شده است ،این شرکت هزینه
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 5هزار آزمایش  HLA Typingمربوط به اهداکنندگان نمونه برای
ایجاد اولین مرکز اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز را از طریق
اختصاص مبلغی ثابت از محل فروش خودروهای آن تأمین میکند .این
پروژه که نتیجه پیوند اهداف یک سازمان مردمنهاد با بخش خصوصی
است ،با هدف تأمین سلولهای بنیادی خونساز برای بیماران نیازمند
به پیوند بخصوص کودکان مبتال به سرطان آغاز گردید.
این پروژه مسئولیت اجتماعی دستیابی به یکی از بزرگترین مراکز
اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز در ایران را هدف گرفته
است و امیدوار است با دستیابی به اهداف پروژه در پایان سال ،1396
فاز دوم را با هدف اتصال به بانکهای بینالمللی آغاز نماید.
در چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی شرکتها ،دكتر وحيد فالح آزاد،
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همایش پنجم و بهرهمندی از پشتیبانی علمی دانشگاهها

در پایان ،بیانیه چهارمین همایش بینالمللی مسئولیت اجتماعی
شرکتها قرائت شد .براساس این بیانیه ،همایش پنجم در بهمن
ماه  1397با محوریت تبیین مدلهای علمی طراحی و پیادهسازی
پروژههای مسئولیت اجتماعی برگزار خواهد شد.

بیانیه همایش

رئیس آزمايشگاه بيمارستان محك و صبا كامكار ،مدير روابط عمومي و
امور بينالملل مؤسسه خيريه محك به معرفی پروژه همکاری مشترک
با گروه «بهمن» موتور برای ایجاد مرکز اهداکنندگان سلولهای بنیادی
ن نمونههای
خونساز محک پرداختند و این پروژه را یکی از اولی 
پروژههای چندعملکردی در سازمان محک مطرح کردند که در آن
متخصصان حوزههای مختلف از نزدیک با یکدیگر همکاری میکنند .با
اتکا به این ظرفیت بزرگ سازمانی و با همراهی جامعه ایران پیشبینی
میشود که این مرکز تا پایان سال  1400به یکی از بزرگترین مراکز
اهداء سلولهای بنیادی خونساز در منطقه تبدیل شود.

طـالبیان :ارتـباط دانـشگاه صـنعتی شریف را با محک
افزایش میدهیم

آراسب احمدیان ،مدیرعامل محک ضمن قدردانی از حامیان مالی ،علمی
و سخنرانان ملی و بینالمللی و همچنین قدردانی ویژه از دبیر همایش که
در  4دوره گذشته در این زمینه قبول مسئولیت کردند ،مهمترین تفاوت
چهارمین همایش را با دورههای قبل ،که مبنای برنامهریزی کنفرانس آتی
قرار خواهد گرفت ،همکاری مراکز دانشگاهی معتبر با این همایش دانست.
دکتر مسعود طالبیان ،معاون پژوهشی و همكاريهاي بينالمللي دانشکده
مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ،با اشاره به دعوت از محک در
چهاردهمیندورهکنفرانسبینالمللیمدیریتدرسالجاریگفت«:تصمیم
داریم ارتباط دانشگاه صنعتی شریف را با این مؤسسه خیریه افزایش دهیم
چرا که محک نشان داده که سازمانی مردم نهاد با عملکرد حرفهای است».

مؤسسه محک در مقدمه اولین برنامه استراتژیک سازمان در سال
 ١٣٨٥به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها و ترویج آن به عنوان
یک مدل تعامل بین بنگاههای اقتصادی و جامعه مدنی پرداخت و
با برگزاری یک نمایشگاه پوستر با همکاری انجمن صنفی طراحان
گرافیک ایران و  ٤دوره کنفرانس بینالمللی با تمرکز بر همین موضوع
همزمان با روز بینالمللی سرطان کودکان که با حمایت اتاقهای
بازرگانی ایران و تهران انجام شد ،به بررسی این مفهوم از زوایای
مختلف پرداخت .کنفرانسهای اول و دوم بیشتر به ترویج مفهوم
ورود به ادبیات موضوع پرداختند و کنفرانس سوم به بررسی جایگاه
مسئولیت اجتماعی شرکتها در فضای بینالمللی خصوصاً از زوایه
نگاه برنامه جهانی  Global Compactپرداخت .کنفرانس چهارم
با یک رویکرد عملگرایانه به پروژه های عملی مسئولیت اجتماعی
در حوزه ملی و بین المللی و تبادل تجربیات در این زمینه پرداخته
است .همچنین در این کنفرانس مؤسسه خیریه محک اولین پروژه
مسئولیت اجتماعی با موضوعیت ایجاد و توسعه بانک سلولهای
بنیادی را به عنوان پروژه مشترک با شبکههای اقتصادی معرفی نمود
که امید است نتایج عملی ان در کنفرانس پنجم گزارش شود.
نقطه عطف کنفرانس چهارم پشتیبانی علمی دانشکده مدیریت و
اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه امیر کبیر به عنوان دو نهاد
دانشگاهی از این کنفرانس است که این فرصت را ایجاد مینماید تا
به همراهی این نهادهای علمی و ظرفیت آکادمیک موجود آنها از
هماکنون ،کنفرانس پنجم را که در بهمن ماه  ١٣٩٧برگزار خواهد
شد با محوریت تبیین مدلهای علمی طراحی و پیاده سازی پروژههای
مسئولیت اجتماعی هدف گذاری نماییم .امید است همکاری همه
دستاندرکاران چهار دوره پیش ما را در دستیابی به این هدف یاری
دهد.

گزارش ویژه
 7دی ،روز کودکان بهبودیافته
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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 خانوادههای کودکان مبتال به سرطان،
مؤسسه خیریه محک را بنیان گذارد.
تا امروز بیش از  5600کودک به واسطه حمایتهای بیدریغ شما ،سالمتی خود را به دست آوردهاند و مانند هر فرد دیگری برای رسیدن به
آرزوهایشان تالش میکنند .یکی پزشک ،یکی هنرمند و بعضیها پدر و مادر شدهاند .یکی درس میخواند و دیگری قهرمان ورزشی است و تک
تک آنها در هر نقشی که باشند ،نماد موفقیت خانواده بزرگ محک و نتیجه نیکوکاری شما هستند.
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جشن بهبودی  5600کودک مبتال به سرطان محک

جشن کودکان بهبودیافته از سرطان روز جمعه  10دی ماه در مؤسسه خیریه محک برگزار شد .این مراسم هر ساله با هدف
قدردانی از داوطلبان و پاسداشت حمایت نیکوکاران برگزار میشود تا کودکان مبتال به سرطان مسیر درمان را امیدوارانه
طی کنند و این باور در جامعه گسترش یابد که سرطان پایان زندگی نیست.
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 .یکی 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 میکوشد با توزيع عادالنه خدمات محك در سراسر كشور هیچ خانوادهای در مسیر درمان فرزند خود تنها نماند و همه
حمایتهای الزم را بطور یکسان در سراسر ایران دریافت کند .امیدواریم با همراهی همه انسانهایی که دغدغه کمک به همنوع دارند روزی برسد
که خداحافظی کودکان بیشتری را با سرطان جشن بگیریم.

گزارش ویژه
با تعدادی از فرزندان بهبود یافته محک آشناشویم:

من دانشجوام ،فرزند بهبوديافته محك

زانكو ،دانشجوی  22ساله و فرزند بهبودیافته محک است .او از
همان روزهاي اول ابتال به سرطان استخوان امیدوارانه با بیماریاش
جنگید و هیچوقت امیدش را به بهبودی از دست نداد .زانکو امروز
دانشجوی رشته روانشناسی است و انگیزهاش از انتخاب این رشته را
اثر مثبت صحبتهای روانشناسان محک در مسیر درمانش میداند.
زانکو مصمم است در رشته روانشناسي باليني به باالترين درجه
دانشگاهي برسد و ما هم امیدواریم او را در این جایگاه علمی ببینیم.

من دانشآموزم ،فرزند بهبوديافته محك

آيدا ،دانشآموز 11ساله و فرزند بهبودیافته محك است .او كه سه
سال با سرطان خون مبارزه کرده ،دختر شجاع و پرامیدی است.
قهرمان محك به فعاليتهاي داوطلبانه در محله و مدرسهاش عالقه
فراواني دارد و در این فعالیتها شرکت میکند .او تصميم دارد دكتر
كودكان شود تا مثل دكتر معالجش با مهربانی برای سالمتی کودکان
تالش کند .ما همه اميدواريم كه او در آینده پزشک موفقی شود.

من كالس اوليام ،فرزند بهبوديافته محك

امیرمحمد پسر بازیگوش  7ساله و فرزند بهبودیافته محک است.
او که از بدو تولد به سرطان مبتال شده ،امروز توانسته این بیماری را
شکست دهد .امیرمحمد امسال برای اولین بار پشت نیمکت مدرسه
نشسته است و دوست دارد هر روز به مدرسه برود .قهرمان كوچك
خانواده بزرگ محك لبخندي مردانه دارد و از همين حاال میخواهد
سرباز شود و ما همه امیدواریم روزی امیرمحمد را در لباس سربازی
ببینیم.
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من هنرمندم ،فرزند بهبوديافته محك

رضا ،هنرمند  11ساله و فرزند بهبودیافته محک است .او که در اثر
عوارض درمان سرطان ،بیناییاش را از دست داده است ،میتواند با
دستهای توانایش قطعات خانهسازی را به شکلهای مختلفی بسازد.
رضا خالق شهربازیهای هیجانانگیز و خانههای جادویی است .پسر
پر استعداد محک ،هنر دیگری هم دارد و به زیبایی ارگ مینوازد .به
امید روزی که اجرای رضا را در جشنوارههای موسیقی ببینیم.

من ورزشکارم ،فرزند بهبوديافته محك

امير ،ورزشکار  18ساله و فرزند بهبودیافته محك است .او که
عوارض درمان سرطان مانعی برای رسیدنش به سکوهای قهرمانی
نبوده ،سرسختانه برای کسب مدالهای طال تالش میکند .به امید
روزی که امیر قهرمان رقابتهای جهانی شود.

من مهندس شیمیام ،فرزند بهبودیافته محک

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

گزارش ویژه
برخی از فرزندان بهبودیافته ،از نگاه خود به محک میگویند

پرنیا  20ساله؛ فرزند بهبود یافته محک

در دوران درمان همیشه با محک در ارتباط بودم .پس از قطع درمان
هم برای معاینات دورهای به محک میآمدم .ولي  3سال پيش رابطهام
با محک بیشتر شد .دانشگاه قبول شدم و به خاطر شرایط مالی امکان
ثبتنام نداشتند .محک همراهم بود تا در دانشگاه ثبتنام کنم و درسم
را ادامه دهم .رابطه من و محک بعد از درمان هم رها نشد.

یثنا  22ساله؛ فرزند بهبود یافته محک

همچنان براي معاينات دورهاي و پيگيري روند بهبوديام به محك
ميآيم .مددكاران هميشه با ما در ارتباطند و تماس ميگيرند.
كمكهاي محك تنها به درمان من خالصه نشده و دانشگاه و تحصیل
من برایشان مهم است .اينكه تا اين حد به درسم توجه دارم هم براي
روزي است كه بتوانم به محك كمك كنم و افتخاري براي آن باشم.

سمیه  25ساله؛ فرزند بهبودیافته محک

پس از قطع درمان باید معاینات دورهای انجام داد تا مطمئن شد
که بیماری برنمیگردد و در این ایام به محک میآمدم و میرفتم.
تا اینکه در شبکههای اجتماعی محک ،پیام  25ساله شدن این
سازمان را دیدم .پیغام دادم و گفتم من هم فرزند محک هستم که
 25ساله شدم .دوست دارم به پدر و مادراني كه فرزندانشان مريض
هستند اميد بدهم .دوست دارم نیکوکارانی كه محک ميآيند بدانند
كه مشارکتشان نتيجه دارد ،ثمره دارد و حاصل آن این است که
سمیه نامی ،روزي بيمار بوده و االن دارد با سالمت به زندگيش ادامه
ميدهد .این سمیه االن تشكيل خانواده داده و براي خودش مادر
شده است .محك در ذهن من جايي است كه زندگي را دوباره به
بچهها بر ميگرداند .مكاني كه آدم واقعا ميتواند با همنوعان خودش
راحت باشد .فارغ از اینکه از چه شهر و کشوری آمده است .با کسانی
که در محك فعاليت ميكنند میتوان راحت ارتباط برقرار کرد .واقعا
کودک و خانوادهاش اينجا خیلی راحت هستند .من هر وقت به محك
ميآيم احساس آرامش میکنم.
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صنعان  22ساله؛ فرزند بهبودیافته محک

هنوز براي انجام معاينات دورهاي به محك ميآيم .چند وقت
پيش براي پر كردن دندانهايم از كلينيك دندانپزشكي مستقر در
بيمارستان وقت گرفتم و دیدم چقدر دلم تنگ شده است .اينجا
براي من خاطرهاي از کارکنان مهربانش است كه هميشه خندان
هستند .از صميم قلب مي گويم كه محك ،نزديكترين جايي است
كه فرشتهها در آن وجود دارند؛ هم كارمندان آن و هم تمام افرادي
كه اين مؤسسه را حمايت مي كنند.

نوید  19ساله؛ فرزند بهبودیافته محک

من برای استفاده از کلینیک چشمپزشکی و دندانپزشکی به اینجا
میآیم و گاهی هم بیهیچ دلیلی اینجا هستم تا به کارکنان محک
سر بزنم .با کارکنان قدیمی مثل یک دوست در ارتباطم .من را با نام
خانوادگی صدا نمیزنند .از کرج میآیم اینجا که کارکنان را ببینم.
پدرم میگوید «راه به این دوری ،آخر کجا میروی؟» جواب میدهم:
«میروم به محک سر بزنم».
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کیمیا  26ساله؛ فرزند بهبودیافته محک

پس از آنکه خبر قطع درمانم را دادند ،رابطهام با محک قطع شد
تا اینکه یکی 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 محك .در محك پروتزم را عوض كردم و پروتز
زيباتري براي دستم گرفتم .اميد و آرامش مهمترين چيزها برای درمان
بیماری است و محک اینها را به شما میدهد .كسي که وارد بيمارستان
محك ميشود با کمترین استرس همراه است .همین میتواند در درمان
و بهبودی او کمک کند.

محمد  24ساله؛ فرزند بهبودیافته محک

برای من محك شبيه بيمارستان نيست ،محك شبيه يك خانه
است و همه يك خانواده هستیم .همه مثل خواهر و برادر هستیم.
جالب است که حتي از كشورهاي ديگر هم براي درمان به محك
میآیند و دوران درمان را سپري ميكنند .دیدن این صحنههای پر از
عشق و مهر برای من توصيف شدني نيست .من يك عضو كوچك از
خانواده بزرگ محك هستم و هر بار که به محک میآیم از حراست تا
بلندمرتبهترین مسئول سازمان به من احترام میگذارد .من محك را
خيلي دوست دارم و فكر هم نميكنم جايي در دنيا باشد كه بيشتر از
محك دوستش داشته باشم .حتي يك بار دوستانم را به محك آوردم
تا اينجا را از نزديك ببينند .اينجا با همه جاي دنيا فرق دارد.

معرفی کتاب

معرفی کتاب :بخت پریشان
نویسنده  :جان گرین
مترجم  :مریم فرادی
تهران :انتشارات هیرمند
چاپ پنجم
سال نشر1392:
تعداد صفحات286 :صفحه
قیمت 16000 :تومان
خطای ستارگان بخت ما یا همان «بخت پریشان» بلندپروازانهترین
و اندوه بارترین اثر جان گرین ،نویسنده آمریکایی برنده جوایز متعدد
است .این رمان که مخصوص نوجوانان است ،در سال  ۲۰۱۲به چاپ
رسید و در هفته اول فروش ،رتبه نخست فهرست کتابهای 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 لنکستر که مبتال به سرطان ریه است .هیزل در یک گروه
خودیاری بیماران مبتال به سرطان با آگوستوس واترز که به بیماری
سرطان استخوان مبتال است آشنا میشود .آگوستوس با برقراری
ارتباط با هیزل او را از دنیای کوچک و افسردهای که برای خود ساخته
است بیرون میکشد و آنها کمکم به هم عالقمند میشوند .هیزل عاشق
کتاب «پریشانی شاهانه» است و آرزو دارد نویسنده این کتاب را ببیند
و درباره پایان کتاب که ناتمام مانده است سؤال کند .سفر برای دیدار
با نویسنده محبوبش با کمک آگوستوس فراهم میشود اما دیدار با
نویسنده آنطور که فکر میکنند پیش نمیرود و ...
این دو نوجوان لحظات تلخ و شیرینی را با هم سپری میکنند اما
عشقی که میان این دو شکل میگیرد آنها را به امید در زندگی تشویق
میکند .آنها به خوبی میدانند که آینده را نمیشود پیشبینی کرد
و برای همین حتی در بدترین شرایط تالش میکنند از زندگی لذت
ببرند و شاد باشند .داستان این کتاب طوری از زبان شخصیت اصلی
داستان روایت میشود که با وجود مشکالت فراوان حس آرامش را
به خواننده القا میکند .از نکات مثبت کتاب میتوان به روحیه بخش
بودن آن اشاره کرد.
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گزیده ای از کتاب :
« ...به دنبالش داخل رفتم .روی در ورودی تابلویی چوبی آویزان
بود که رویش با خطی کج نوشته شده بود :خانه جایی است که
قلب آنجاست و به نظر میرسید که تمام خانه با چنین جملههایی
تزئین شده است .جمله «پیدا کردن دوستان خوب سخت و فراموش
کردن آنها غیر ممکن است» ،روی نشان خانوادگی باالی جا رختی
به چشم میخورد« .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 میخوانم توضیح داد:
«پدر و مادرم به این چیزها دلگرمی میگویند .همه جا هستند».
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داستانهای محک

خداحافظي هميشه تلخ نيست
گاهي واژهها زير سقف محك با حضور دلگرمكننده هزاران داوطلب و ياور نيكوكار معنايي ديگر پيدا ميكنند .كلماتي مثل «خداحافظي» وقتي
از زبان يكي از كودكان مبتال به سرطان در هنگام ترخيص از بيمارستان و شنيدن خبر قطع درمانش شنيده ميشود ،شيرينترين خداحافظي
است .همين لحظه كه در حال خواندن اين متن هستيد بيش از  5600كودك محك بهبودي كامل پيدا كردند و پراز شوق اميد و عشق به زندگي
هستند.
دفتر اصلي مؤسسه خيريه و بيمارستان فوقتخصصي سرطان كودكان محك بر بلنداي تپههاي دارآباد است .در يكي از روزهاي كاري وقتي از مسير
سربااليي خيابان پروفسور وثوق و بلوار محك ميگذشتم شاهد اتفاقي شيرين بودم .همكارم با صدايي پر شور و ذوقزده گفت« :از پنجره بيرون رو
ببين» و نظرم را به بيرون از ماشين در حال حركت جلب كرد.
يكي از كودكان محك دست در دست مادرش خوشحال و پرانرژي قدمهاي بلند برميداشت و خالف مسير ما از بيمارستان دور ميشد .آرين از
كودكان بهبوديافته محك است كه هنوز هم براي انجام معاينات دورهاي همراه مادرش كه يكي از اعضاي گروه والدین داوطلب کودکان محک نيز
هست به بيمارستان ميآيد .او از نوزادي به محك آمده ،دندانهايش در طول درمان درآمده و حتي نخستين كلماتش را هم زير سقف بيمارستان
به زبان آورده است و حاال آنقدر بزرگ شده كه به مدرسه ميرود.
اينكه شاهد بهبودي كودكاني باشيد كه روزهاي سخت درمان را همراه با اعضاي خانواده بزرگ محك پراميد پشت سر ميگذرانند ،معجزهاي
است از عشق و همدلي تا به ياد داشته باشيم در محك اميد ادامه دارد...
نوشته یکی از کارکنان محک
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سفر به يادماندني
دسـتان كوچكش را به لبه مـيز چرخدار گذاشت و با پنجه روي
پاهايش ايستاد .چرخ پُر بود از كتابهاي جور واجـور و رنگي كه
چـشمانش مثل عقربه ثانيه شـمار سـاعت به دنـبال آنها ميگذشت.
كودكان مـحك سـه روز در هـفته در انـتظار مـيزهاي چـرخداري
هـستند كه برايشان كـتاب هـديه ميآورد .تـرالي كـتاب ابـتكاري
جـذاب از داوطلبان است كه از مـيزهاي چرخدار دارو و غذاي
بـيمارستان تـغيير كـاربري به يكي از مـحبوبترين مـيزها بـراي
كودكان داده است .از داوطلبان درباره آن شنیده بودم و همين موجب
شد تا يك روز با ترالی كتاب همراه آنها شوم .نتيجه ،يك سفر به
يادماندني شد.
آغاز اين سفر دفتر مددكاري بود .بعد از اينكه كتابهايي از
داستان و شعر و مجله براي سنين مختلف كودكان در ترالي چيده
شد به سمت بخشهاي آنكولوژي بيمارستان به راه افتاديم .در راه،
دختربچهاي در آغوش پدرش بود كه با شنيدن صداي چرخهاي
ترالي براي گرفتن كتاب به هيجان آمد و به طرف ترالي دويد.
به بخش بستري بيمارستان كه رسيديم نوجواني در اتاقش در
حال تماشاي تلويزيون بود .با ديدن داوطلبي كه از او ميپرسيد چه
كتابي دوست دارد ،پايه سرماش را به حركت درآورد و زودتر از ترالي
به جلو آمد .قصهاي تازه از مجموعه كتاب موردعالقهاش را در ميان
ُرمانهايي براي نوجوانان ،انتخاب كرد و مشغول مطالعه شد .مقصد
بعدي ،اتاق بازي آنكولوژي بود .كودكان سرگرم كاردستي و نقاشي
بودند .كودكي همراه با يكي از داوطلبان مشغول بازي بود .با ديدن
ترالي ،بازي را متوقف كرد و از جلد دوم كتابي كه هفته پيش جلد
اول آن را خوانده بود،پرسيد.
در راه بازگشت از بخش بوديم كه كودكي را در حال خداحافظي
با پرستاران ديديم .پزشك خبر قطع درمانش را داده بود .خوشحالي
از چشمان پُر شور و خندانش پيدا بود .با ديدن ترالي به سمت ما
آمد .نگاهي به كتابها انداخت و با اشاره به يكي از آنها گفت« :تمام
شمارههاي اين كتاب را خواندهام و خیلی دوستش دارم .عمو یک
کتاب شبیه این کتاب به من بده ».کتابش را گرفت و دست در دست
مادرش رفت.
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محك همراه با تمام داوطلبان و ياوران پرمهرش تالش ميكند تا
كـودكان مبتال به سرطان به واسطه بيماريشان از زندگي عادي دور
نشوند و هـمراه با گـذراندن دورههاي درمـان و روزهـاي طوالني
آن از تمام خدمات رفاهي ،آمـوزشي و سـرگرمي بـهرهمند باشند.
اميدواريم تا شاهد روزي باشيم كه تـمام قـهرمانان كـوچك مـبارزه
با سـرطان با يك دنيا امـيد و توانايي خـبر خوب سـالمتيشان را
بشنوند.
نوشته یکی از کارکنان محک
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بهار اومد
اتل متل یه گنجشک
نشسته روی دیوار
جیک ،جیک ،جیک خبردار
گل اومده به بازار
بهار اومد دوباره ،با یک طبق ستاره
ستارههای رنگی ،چه بچه زرنگی
ستارههای زیبا ،عیدی شما بچهها
بچههای کوچولو ،قد یهدونه هلو
باهم بگیم بچهها ،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

جلب مشارکت

قلک کودک محک ،قلکی کوچک با مأموریتی بزرگ
قلکهای محک از قدیمیترین و سادهترین روشهای کمک به
کـودکان مـبتال سرطان هستند تا آنجا که بـسیاری از نـیکوکاران
محک را با قلکهایش میشناسند .یکی از اعضا نسبتاً جدید خانواده
قلکهای محک ،با عنوان قلک کودک و نوجوان شناخته میشود .این
قلک برای کودکان و نوجوانان طراحی شده و هدف اصلی آن ترویج
فرهنگ کمک به همنوع میباشد .در صورت عالقمندی به همراهی
محک در این مسیر پیشنهاد میکنیم در زمان تحویل قلکهای خود
یک قلک کودک و نوجوان نیز برای فرزندان خود دریافت نمایید و
آنها را از سنین پایین با موضوع مشارکت در فعالیتهای خیریه و
اجتماعی آشنا نمایید.
حمید خانی
مدیر بخش جلب مشارکتهای مردمی
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پرسشهای متداول

میخواهم به محک کمک کنم .چه روشهایی برای کمک به محک وجود دارد؟
مؤسسه محك روشهایی را به منظور سهولت اهدای کمکهای نیکوکاران به کودکان مبتال به سرطان
تحت حمایت خود ابداع کرده است .براي آشنايي با انواع روشهاي كمك (نقدی -غیرنقدی) به وبسايت
رسمي محك ( )mahak-charity.orgمراجعه كنيد يا با شماره  021-23540تماس بگيريد .همچنين
شما ميتوانيد با عضويت در گروه داوطلبان با اهداي زمان و توانمندي ارزشمند خود ،محك را براي دستيابي
به اهدافش در مسير حمايت از كودكان مبتال به سرطان كمك كنيد .براي دريافت اطالعات بيشتر در
خصوص فعاليت داوطلبانه در محك با شماره  23501232بخش داوطلبان تماس بگيريد.
با توجه به عالقه زیاد من به کودکان ،آیا امکان مالقات با کودکان محک وجود دارد؟
همه یاوران محک میتوانند روزانه از محک بازدید داشته باشند و از نزدیک با فعالیتهای سازمانی که خود ساختهاند ،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 امکانپذیر
نیست ،اما در این بازدید میتوانند با فضایی که کودکان در آن مسیر درمان را طی میکنند 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  10تا  14و پنجشنبهها از ساعت  10تا  12با شماره
 23501210تماس بگیرید.
آیا محک در تلگرام کانال دارد؟ نام کاربری آن چیست؟
کانال تلگرام محک از اسفند ماه  1394راه اندازی شده است .شما میتوانید دوستانتان را برای عضویت در تنها کانال رسمی تلگرام محک دعوت
کنید و به جمع حامیان کودکان مبتال به سرطان بپیوندید و از نتیجه مشارکتهای خود و جامعه نیکوکاری ایران با خبر شوید.
برای عضویت به نشانی زیر در تلگرام مراجعه کنیدhttps://telegram.me/ mahakcharitynews :
سالها است که به محک کمک میکنم اما حاال کد شناسه خود را فراموش کردهام ،چگونه میتوانم آن را دریافت کنم؟
با شماره تلفن 021-23540مرکز ارتباط با یاوران محک ،تماس بگیرید و در این زمینه از همکاران این بخش راهنمایی الزم را دریافت کنید.
چطور میتوانیم قلکهای محک را تهیه کنیم؟
در صورتی که ساکن شهرهای تهران و کرج هستید میتوانید یکی از قلکهای محک را داشته باشید .برای دریافت قلک با شماره 021-23540
تماس حاصل فرمایید یا به وبسایت رسمی محک ( )www.mahak-charity.orgمراجعه کنید و فرم درخواست قلک را پر نمایید.
آیا فعالیت محک فقط در تهران است و دفتری در شهرستانها ندارد؟
محک فقط در تهران و کرج دفتر جلب مشارکت دارد اما در سرتاسر ایران کلیه کودکانی که سن آنها در زمان ابتال به سرطانهای مختلف زیر16
سال باشد میتوانند تحت حمایت محک قرار گیرند .داوطلبان مددکاری محک امروزه در  25استان و کلیه بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی
دارای بخش خون و آنکولوژی کودک حضور دارند .برای دریافت نشانی مراکز مددکاری محک در شهرستانها میتوانید به وبسایت رسمی محک
( )www.mahak-charity.orgقسمت پذیرش مراجعه کنید یا با شماره  021-23501400مددکاری محک در تهران تماس بگیرید.
کودکی را میشناسم که مبتال به سرطان است ،چگونه میتوانم خانوادهاش را برای تحت حمایت قرار گرفتن ،به محک راهنمایی کنم؟
برای معرفی کودک مبتال به سرطان به محک میتوانید با شماره  021-23501400مددکاری محک در تهران تماس بگیرید .همچنین میتوانید
با مراجعه به یکی از مراکز مددکاری محک در کشور اقدام به معرفی بیمار نمایید .برای اطالع از نشانی مراکز مددکاری محک در شهرستانها
میتوانید به وبسایت رسمی محک ( )www.mahak-charity.orgقسمت پذیرش مراجعه کنید.

بازدید از محک
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آیا مایل هستید بدانید زیر سقف محک چه میگذرد؟
از همه افرادی که مایلاند بدانند در محک چه میگذرد و میخواهند بدانند کمکهایشان چگونه به خدمات درمانی و رفاهی برای کودکان
مبتال به سرطان تبدیل میشود ،مشتاقانه دعوت میکنیم به بازدید حضوری از مؤسسه و بیمارستان فوقتخصصی سرطان کودکان محک بیایند و
عملکرد و فعالیتهای سازمانی که حاصل نیکوکاری مردم ایران است را در بیست و پنجمین سال فعالیتش از نزدیک دنبال کنند.
محک همواره شفافیت و پاسخگویی را یکی از مهمترین اهداف خود قرار داده است و خود را نسبت به اطالعرسانی شفاف در مورد نحوه مصرف
کمکهای مردمی و به رویت گذاشتن تبدیل آن به بهترین خدمات برای کودکان مبتال به سرطان متعهد میداند.
ما از شنبه تا چهارشنبه از ساعت  10تا  14و پنجشنبهها از ساعت  10تا  12منتظر حضور شما هستیم .درصورت تمایل به بازدید حضوری به
صورت فردی و یا گروهی لطفا برای انجام هماهنگی با شماره تلفن  23501210تماس بگیرید.
با آگاهی از دغدغه شما که تأمین رفاه و آسایش هرچه بیشتر کودکان مبتال به سرطان است ،به اطالع میرسانیم ،مالقات با کودکان به دلیل
پایین بودن سیستم ایمنی آنها ،حفظ کرامت انسانی و همچنین حریم خصوصی کودک و خانواده امکانپذیر نیست ،اما شمادر این بازدید میتوانید
با فضایی که کودکان در آن مسیر درمان را طی میکنند از نزدیک آشنا شوید.
مشتاق دیدارتان زیر سقف محک هستیم.
شماره تلفن هماهنگی برای بازدید23501210 :
نشانی :میدان اقدسیه ،ابتدای بزرگراه ارتش،
سهراه ازگل ،بلوار شهید مژدی ،خیابان پروفسور
پروانه وثوق ،بلوار محک ،مؤسسه خیریه و
بیمارستان فوقتخصصی سرطان کودکان محک
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گزارش تصویری

در بیست و پنجمین سال فعالیت محک چه گذشت
در این سـالها دلگرم به حضور شما تالش کردیم همچون گذشته
مـسیر درمـان کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشان را هموار
سازیم .بیشک حمایت از  25هزار کودک مبتال به سرطان ،بدون
همراهی و همت بلند شما یاوران عزیز امکان پذیر نبود .امیدواریم
در سالهای پیشرو 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
برنامههای مختلفی را برگزار کردیم و ربـع قـرن نـیکوکاری مـردم
ایران را جشن گرفتیم که در آخرین شماره خبرنامه امـسال نگاهی به
برنامههای برگزار شده یکسال گذشته میاندازیم:

دهمین نمایشگاه نقاشی هنرآموزان کودک و نوجوان تارا بهبهانی «زندگی از چشمان من»  -فروردین ماه

گزارش تصویری
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برگزاری دومین کنگره دوساالنه بینالمللی آنکولوژی کودکان بزرگداشت پروفسور پروانه وثوق  -اردیبهشت ماه

هفتاد و دومین بازارچه خیریه به مناسبت  25سالگی محک  -خرداد ماه
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جشن  25سالگی محک با اجرای گروه کامکارها  -خرداد ماه

مراسم روز محک و نیکوکاری  -خرداد ماه

گزارش تصویری
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افتتاح دفتر جلب مشارکت سعدی  -مرداد ماه

حمایت هنرمندان از محک در فستیوال موسیقی بارانا  -مرداد ماه
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گزارش تصویری

تقدیر فرزندان بهبود یافته محک از پزشکان حوزه سرطان  -شهریور ماه

برگزاری دومین نمایشگاه هنرهای تجسمی رنگ عشق  -شهریور ماه

گزارش تصویری
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رونمایی از نام جدید بازار قلک شکان «جشن قلکهای کوچک و آرزوهای بزرگ»  -مهر ماه
نشست تخصصی داوطلبان خدمات حمایتی  -آبان ماه
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جشن کودکان بهبود یافته  -دی ماه

چهارمین نشست مؤسسات خیریه فعال در حوزه سرطان با حضور وزیر بهداشت  -بهمن ماه

گزارش تصویری

57

مراسم روزی با محک  -بهمن ماه

چهارمین همایش بینالمللی مسئولیت اجتماعی شرکتها  -بهمن ماه

دفاتر و باجههای محک

همکف  ،Bجنب دستگاه خود پرداز بانک اقتصاد نوین

پیشخوان کوروش :تهران ،اتوبان ستاری شمال ،نبش خیابان پیامبر مرکزی ،مجتمع تجاری

 .1شمال تهران:

کوروش ،طبقه  ،B2ورودی پله برقیهای پارکینگ

دفتر مرکزی :تهران ،انتهاي اقدسيه ،ابتداي بزرگراه ارتش ،بلوار شهید َمژدي (اوشان)،

خیابان پروفسور وثوق ،بلوار محك ،مؤسسه خیریه و بیمارستان فوقتخصصی سرطان
کودکان محک

تلفن 23540 :و 23501000

دفتر برج ملت :تهران ،خيابان وليعصر ،روبه روي پارك ملت ،نبش كوچه شهيد انصاری
(صداقت) ،برج ملت ،طبقه همكف تجاری ،واحد 36

تلفن22037474 :

دفتر تجريش :تهران ،ميدان قدس ،ابتدای خيابان دربند ،پالك 9

تلفن22749819 :

پیشخوان گلستان :تهران ،شهرک غرب ،فاز  ،1خیابان ایران زمین ،مرکز خرید گلستان،

طبقه اول ،هسته مرکزی

پیشخوان لیدوما :تهران ،شهرک غرب ،میدان صنعت ،فاز  ،5ابتدای بلوار فرحزادی ،مرکز
تجاری لیدوما ،طبقه منفی 1

باجه سردار جنگل :تهران ،بلوار سردار جنگل ،تقاطع میرزا بابایی ،میدان میوه و ترهبار سردار جنگل

باجه صادقیه :تهران ،خیابان ستارخان ،پشت برق آلستوم ،نرسیده به فلکه اول صادقیه،

دفتر چيذر :تهران ،ميدان چيذر ،نبش خيابان خراسانی ،پالك  ،28ساختمان برايا ،طبقه سوم،

خیابان  24متری خسرو شمالی ،میدان میوه و ترهبار صادقیه

پیشخوان برج نگار :تهران ،خیابان ولیعصر ،کمی باالتر از میدان ونک ،برج نگار ،طبقه

 .4جنوب تهران:

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

گلشن و خيابان باستان ،پالك 401

پیشخوان قائم :تهران ،میدان تجریش ،بازار قائم ،طبقه 4

میوه و ترهبار بهمن

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

ترهبار شهید غیبی

واحد 11

تلفن22201312 :

همکف تجاری

طاهری ،مجتمع تجاری سبحان

باجه قیطریه :درب شمالی پارک قیطریه ،جنب آبنما ،روبهروی فرهنگسرای ملل
ترهبار لواسانی

دفتر باستان :تهران ،ميدان جمهوری ،خيابان جمهوری ،خيابان آذربايجان ،بين خيابان
باجه بهمن :تهران ،میدان بهمن ،خیابان دشت آزادگان ،جنب فرهنگسرای بهمن ،میدان

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

 .5مرکز تهران:

 .2شرق تهران:

دفتر سعدی :خیابان سعدی ،چهارراه مخبرالدوله ،کوچه رفاهی ،پالک 21

دفتر شرق :تهران ،فلكه اول تهران پارس ،درب شمالی مركز خريد سپيد ،واحد A9

تلفن33530029 :

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

اندیشه ،طبقه منفی 2

باجه آزادگان :تهران ،میدان رسالت ،بلوار هنگام ،بلوار دالوران ،پارکینگ میدان میوه و ترهبار آزادگان

سالن شماره 1

باجه پیروزی :تهران ،اتوبان افسریه (جنوب به شمال) ،جنب ایستگاه مترو شهید کالهدوز،

 .6دفاتر و باجههای استان البرز:

تلفن77720048 :

جنب کوچه نور ،پالک 227

تلفن77544143 :

باجه هروی :تهران ،میدان هروی ،بلوار گلزار ،میدان میوه و ترهبار هروی
میدان میوه و ترهبار پیروزی

پیشخوان رودهن :رودهن ،جنب مجتمع دانشگاه آزاد واحد رودهن ،ورودی اصلی مجتمع
تجاری ملل

 .3غرب تهران:

دفتر ستارخان :تهران ،ستارخان ،سه راه تهران ويال ،خيابان چهارم (شهيد صفويان) ،پالك 55

تلفن66554081 :

تلفن66901900 :

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

پیشخوان اندیشه :تهران ،سهروردی شمالی ،خیابان شهید قندی (پالیزی) ،مرکز خرید
پیشخوان جالل آل احمد :تهران ،زیر پل جالل آل احمد ،میدان میوه و ترهبار جالل (قزل قلعه)،

دفتر كرج يک :کرج ،خيابان دانشكده ،جنب دبيرستان دهخدا ،ابتدای كوچه اوجانی ،طبقه
فوقانی بانك تجارت

تلفن026-32220177 :

دفتر کرج دو :کرج ،چهارراه طالقانی ،نرسيده به پل آزادگان ،قبل از برج يادمان ،نبش خيابان
مدنی ،ساختمان طوبی ،طبقه  ،6واحد11
تلفن026-34498537 :

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

ﺳـﺎل ﺟﺪﯾﺪﺗﺎن ﺳﺮﺷﺎر از ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺑﺎد!

