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پیام بنیانگذار

سالها چه به سرعت ميگذرند؟
ِ
محك ما  25سال را پشت
سالي ديگر را پشت سر گذارديم .حاال
سر گذارده است .شايد اگر آغاز و پايان هر سال در فرهنگهاي
گوناگون به شيوههاي زيبا و متنوع جشن گرفته نميشد ،ما ابدا ً
آگاهي به سرعت گذشت زمان پيدا نميكرديم و اين دريغ بزرگي
بود زيرا كه هرگز هشداري براي بازگشت به گذشته و فرصت ارزيابي
نحوه استفاده از وقت و ميزان بهرهوري از طول و عرض و ارتفاععمر
پيش نميآمد.
هر ساله وقتي تقويم سال گذشته را ميبنديم و تقويم سال پيش
رويمان را جايگزين ميكنيم سؤالي مهم برايمان مطرح ميشود:
چطور گذشت؟
هركس جوابي دارد.
خوب ،بد ،سخت ،آسان ،پر بركت ،كم بركت.
اما ما ايمان داريم كه ياوران ما در هركجا كه هستند ،حتي اگر
به هر دليلي سال يا سالهاي سختي را پشت سر گذاردهاند ،از اين
ارزيابي شاد ميشوند.
شادي از اينكه مفيد بودهاند.
شادي از اينكه فقط به خود نينديشيدهاند.
شادي از اينكه دلهاي كوچك كودكان را شادكردهاند.
شادي از اينكه َزنگار غم از دل خانوادههاي گرفتار زدودهاند.
شادي از اينكه زندگي را حامي بودهاند.
و باالخره شادي از اينكه زندهاند ،سالمتاند و توانمند تا شكرانه اين
نعمتها را به كائنات بازپس دهند.
عالوه بر همه اينها نوع ديگري شادي ناشي از وجود آوردن ،حفظ،
حراست ،نگاهداري و تداوم مؤسسهاي كه ربع قرن خدمتي بي بديل
را ارائه داده و اميد است كه قرنها بتواند افتخار خدمتگزاري به ملت
بزرگ ايران را داشته باشد.
سعيده قدس

گفتگو با مدیر عامل

 25سال ماندگاری و توسعه
شماره  62خبرنامه اولین شماره در  25سالگی محک
است .از این رو با آراسب احمدیان مدیر عامل محك به
نیکوکاران ایرانی از
گفتگو نشستیم تا ربع قرن حمایت
ِ
کودکان مبتال به سرطان را بررسی کنیم .از آرزوهایی
بگوییم که در این سالها با اتکا به همت و ظرفیت جامعه
مدنی در مسیر تحقق هدایت شده است.
با آغاز سال  1395محك ربع قرن فعاليت را پشت سر
گذاشته است و آنطور كه در اين چند ماه اخير ميبينيم
مـوضوع  25سالگي براي مـحك مـوضوع مـهمي است و
قـصد داريد اهــميت آن را به اطـالع ياورانتان برسانيد25 .
سالگي محك چه اهميتي دارد؟
با سالم به خوانندگان ارجمند خبرنامه محك و همچنين تشكر از
شما بابت پيگيري اين موضوع مهم ،در ابتدا بايد بگويم آنچه براي
مؤسسه خيريه محك در اين خصوص اهميت دارد  25ساله شدن
حمايت نيكوكارانه مردم ايران از اين سازمان است .هر آنچه در اين
 25سال رقم خورده ،به واسطه مشاركتهاي مردمي و بهرهمندي از
ظرفيت جامعه مدني بوده است.

 25سال پيش از دل يك نياز واقعي در جامعه ،عزمي
به وجود آمد و به مشاركتي تبديل شد تا به اين نياز
پاسخ داده شود و خدمات متناسب با آن ارائه شود.
اين روند رشد و توسعه شگفت انگيز است.
اگر به روند فعاليت  25ساله محك نگاه كنيد ،متوجه ميشويد كه در
اين سازمان همواره ديدگاهي نسبت به آينده و هدفي براي توسعه و رشد
خدمت وجود داشته است و محك همواره با به اشتراكگذاري اين اهداف
با نيكوكاران توانسته است از مشاركت ايشان براي تحقق آنها بهرهمند
محر ِ
ك اين نگاه توسعه محور ،نياز كودكان
شود .همواره بايد توجه كرد كه ّ
مبتال به سرطان بوده است و محك تالش كرده با شناسايي دقیق اين
نيازها ،بهترين روشهاي درماني و حمايتي را در ايران ارائه كند.

5

یعنی جايگاه كنوني محك حاصل تفكري است كه در
سالهاي گذشته وجود داشته و به واسطه هدفگذاريهاي
روشن شكل گرفته يا آنكه تحول شكلگرفته به تدريج مسير
خود را پيدا كرده است؟ ميخواهم بدانم بانيان محك از ابتدا
ميدانستند ميخواهند به كجا بروند؟
بدونشك در مسير توسعه و رشد؛ اتفاقات ،تغييرات و تحوالتي
رخ ميدهد كه ميتواند َسكوي پرش باشد اما هيچ توسعهاي بدون
برنامهريزي ،تفكر و ايده تحقق پيدا نميكند .مث ً
ال ايده احداث
بيمارستان فوق تخصصي سرطان كودكان محك كه يكي از زير
مجموعههاي فعاليت محك است ،از سال  1374مطرح بود تا اينكه
اين ايده در سال  1386با شروع فعاليت بيمارستان تحقق يافت.
فعاليت بيمارستان از این سال براي ارائه تخصصيترين خدمات
تشخيصي ،درماني و حمايتي به كودكان مبتال به سرطان آغاز شد.
اين امر نشان ميدهد كه هسته اوليه همراهاني كه محك را در مسير
فعاليتهايش ياري كردند با اعتقاد بر اينكه نبايد هيچ محدوديتي
براي پاسخگويي به نياز كودك مبتال به سرطان وجود داشته باشد،
بيش از يك دهه قبل از ساخت و تجهيز بيمارستان ايده آن را در سر
داشتند؛ بيمارستاني كه امروز تنها مركز فوق تخصصي درمان سرطان
كودكان در خاورميانه است.
مقصودتان اين است كه دستاوردهاي بزرگ محك ريشه
در آرزوهاي اين سازمان براي كودكانش دارد؟
دقيقاً .محك سازمان آرزوهاي بزرگ و همتهاي بلندي است كه
به واسطه حمايت مردمان اين سرزمين شكل گرفته است .آرزويي
چون داشتن تنها بيمارستان فوق تخصصي سرطان كودك در
خاورميانه يا آرزويي چون داشتن اقامتگاه براي ا ِسكان خانوادههايي
كه از شهرستان براي درمان فرزندانشان به تهران مراجعه ميكنند.
قبل از تأسيس محك خانوادهها پشت در بيمارستانها يا در خيابانها
چادر ميزدند و حتي گاهي بعد از مدتي به دليل اين مشكالت درمان
فرزندشان را رها ميكردند .از اينرو همزمان با تأسيس محك در سال
 1370و تالش براي معرفي آن و آگاهي بخشي در جامعه ،محك
در انديشه داشتن اقامتگاه براي اسكان خانوادههاي شهرستاني بود.
انديشهاي كه از يك نياز برخاسته بود.
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گفتگو با مدیر عامل

اين آرزو در زمينه تحقق جايگاه محك در ارزيابيهاي بينالمللي
نيز وجود داشته است .در دوره برنامه اول راهبردي سازمان در
بيانيه ديدگاه ،محك بر آن بود تا از لحاظ چند عملكردي بودن
در هر يك از زمينههاي فعاليت ،يكي از ده سازمان برتر در
جـهان باشد .شما تحقق اين آرزو را در سال  1391با دريافت
گواهينامه  NGO Benchmarkingاز شرکت بازرسی بینالمللی
 SGSو کسب رتبه دهم توسط محك از این شرکت در بین 265
(س َمن) در جهان مشاهده ميكنيد .آرزويي كه
سازمان مردم نهاد َ
با تحققاش هدف باالتري را براي محك ساخت و آن كسب رتبه
پنجم در ميان سازمانهاي مردم نهاد در برنامه راهبردي دوم سازمان
بود .آرزويي كه در آخرين ارزيابي  NGO Benchmarkingدر سال
 1394با كسب رتبه چهارم در بين  299سازمان مردمنهاد در جهان
به حقيقت تبديل شد .اين آرزو براي محك ادامه دارد و اكنون در
برنامه راهبردي سوم ايستادن در صدر مؤسسات مردم نهاد جهان
هدفگذاري شده است.
شما معتقديد كه دستاوردهاي محك بر اساس آرزوهاي
بزرگ هسته اوليه آن شكل گرفته است .آيا آرزوي مح ّقق
نشدهاي که زمینه ایجاد دستاوردي تازه برای محک باشد
وجود دارد؟
از آنجايي كه جامعه هدف محك ،كودكان مبتال به سرطان و
خانوادههاي آنها است و ما معتقديم كه كودكان اين سرزمين شايسته
برخورداري از خدمات درماني و رفاهي استاندارد در سطح بينالمللي
هستند ،آرزوهايمان براي ارائه بهترين حمايت همواره تداوم دارد و
رشد ميكند.
از طرفي ديگر حوزه سرطان كودك يك مقوله چندجانبه است
كه بايد در زمينههاي مختلف مورد توجه و حمايت قرار بگيرد .اين
حوزه شامل فعاليتهايي در زمينههاي تشخيصي ،درماني ،مددكاري،
روانشناسي و حمايتي است تا آسيبهايي كه در اثر بيماري سرطان
ممكن است خانواده را تحت تأثير قرار دهد ،به حداقل برساند .بر همين
اساس ما در محك به آرزوهاي بيشتر و بزرگتري فكر ميكنيم.
ما آرزو داريم خدمات همه جانبه در سراسر ايران به صورت يكپارچه
و عادالنه براي حمايت از كودكان مبتال به سرطان و خانوادههايشان

توزیع شود .در راستاي تحقق اين آرزو ،داوطلبان مددكاري محك در
بيمارستانهای دولتي و دانشگاهي  16استان کشور حضور دارند تا
خدمات را به نزديكترين سطح دسترسي كودكان مبتال به سرطان
برسانند .آرزوي محك اين است كه خدمات در تمام شهرهاي ايران
به طور يكپارچه ارائه شود و خدماتي چون اتاقهاي بازي ،خدمات
رواندرماني و ساير خدمات رفاهي كه در بيمارستان محك انجام
ميشود ،با باالترين سطح كيفي و مطابق با استانداردهاي بينالمللي
در ساير بيمارستانهاي كشور كه بخش خون و آنكولوژي كودك
دارند نيز ارائه شود.

گفتگو با مدیر عامل
محك اميدوار است از اين طريق تنها گزينه مطلوب والدين براي
درمان فرزندانشان ،حضو ِر آنها در تهران نباشد بلكه هر خانوادهاي
بتواند در شهر خود با امنيت و آرامش ،بهترين خدمات درماني و
رفاهي را براي درمان فرزندش دريافت كند.
همچنين آرزو داريم بانك ملي سلولهاي بنيادي را در محك ايجاد
كنيم تا در آينده ديگر براي دريافت سلولهاي بنيادي از خارج از
كشور منابع ملي صرف نشود.
در نهايت بزرگترين آرزوي محك بهبودي تمامي كودكان مبتال
به سرطان است و اينكه روزي برسد كه سرطان معضل جهان نباشد.
در مسير تحقق اين آرزو نيز محك در زمينهتحقيقات علمی به صورت
مستمر در حال فعاليت است و تاكنون پروژههاي تحقيقاتي مشتركي با
ساير مؤسسههاي بينالمللي چون مؤسسه تحقيقاتي گوستاو روسي فرانسه
( ،)IGRمرکز تحقیقات سرطان کودک ( )St.judeو  ...داشته است.
محك با توجه به بيانيه مأموريت خود ،رسيدن به جديدترين و
كارآمدترين روشهاي درماني ،آخرين دستاوردهاي علم پزشكي و
انجام تحقيقات براي كشف روشهاي تشخيص و درمان بيماريها
را مورد توجه قرار داده است .همچنين با برگزاري و مشاركت در
كنگرههاي ملي و بينالمللي و فعاليت در زمينههاي خيريه ،درمان و
تحقيقات ،تالش دارد تا در راستاي تحقق بيانيه مأموريت خود گام
بردارد و بهترين سطح و كيفيت خدمات درماني و رفاهي را براي
كودكان مبتال به سرطان فراهم كند.
با توجه به اينكه سازمانهاي زيادي هستند كه  50يا 100
سال قدمت دارند ،مهمتر از  25ساله شدن محك ،عملكرد رو
به توسعه آن است .شما راز ماندگاري همراه با توسعه محك
را در چه ميدانيد؟
دقيقا درست گفتيد و از تعبير زيباي شما ممنونم.

آنچه براي ما در  25سالگي مهم است ماندگاري همراه
با توسعه است .داليل بسياري وجود دارد كه محك
را در مسير توسعه ماندگار كرده است .اما بزرگترين
دليل آن را عمل به دو ارزش بنيادين حاكم بر سازمان
محك يعني شفافيت و پاسخگويي ميدانم.
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محك هميشه بر اين باور بوده است كه اعتماد ،بزرگترين سرماي ه
ياوران و همراهان كودكان مبتال به سرطان است كه هرگز نميتوان
آن را با چيز ديگري جايگزين كرد .شفافيت به معناي قابل رؤيت
بودن نحوه بهكارگيري و مصرف منابع و پاسخگويي به معناي الزام به
مطلع كردن ياوران و ذيربطان و پيشقدم شدن در رفع ابهامات در
وضعيت و عملكرد سازمان راز ماندگاري و توسعه محك است.
محک در مسیر شفافیت و پاسخگویی چه اقداماتي انجام
داده است؟
محك تالش کرده همواره تصویر روشنی از فعالیتهای خود ارائه
دهد .از آنجا که حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان و
خانوادههای آنها با تکیه بر جلب مشارکتهای مردمی صورت میپذیرد،
لزوم آگاهی همه مردم از نحوه و جزئیات عملکرد مؤسسه مورد توجه
است و در این راستا محک ریز صورتهاي مالي سازمان و گزارش بازرس
و حسابرس مستقل را از طريق وب سايت رسمي سازمان ارائه ميكند.
همچنین همه ياوران ميتوانند از محک بازدید كنند و از اين راه با روند
فعاليتهاي مؤسسه و بيمارستان از نزديك آشنا شوند .روابط عمومي نیز
گزارش تمامی فعالیتهایی که در سازمان صورت میپذیرد را از طريق
رسانههاي اختصاصی سازمان (همانند وب سايت ،خبرنامه و شبكههاي
اجتماعي) و نیز ارتباط با رسانههای کثیراالنتشار به آگاهي ياوران ميرساند.
همچنين بخش تضمين كيفيت به طور مستمر به پيشنهادات و انتقادات
ياوران رسيدگي ميكند و وظیفه پاسخگویی در قبال یاوران را به عهده دارد.
حرف پاياني؟
 25سال نيكوكاري مردم ايران را به خانواده بزرگ محك تبريك
ميگويم و در برابر حمايت نيكوكارانه ياوران ارزشمند محك اداي
احترام ميكنم .اين ياوران هستند كه محك را  25ساله كردند و ما
براي ماندگاري در مسير حمايت از كودكان مبتال به سرطان و توسعه
خدمات درماني و حمايتي خود به حضور پرمهرشان نيازمنديم چرا
كه نيازي كه محك بر اساس آن شكل گرفت هنوز پابرجاست و هر
روز نيازهاي بيشتري پيشروي كـودكان مـعصوم مـبتال به سـرطان
قـرار دارد كه ما آن را صـادقانه با اعضا اين خانواده بزرگ مـطرح
خواهيم كرد.
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یادداشت سردبیر

شايد يكي از دلپذيرترين چيزها اين باشد كه شخص ببيند ايدهاي
كه بيش از دو دهه پيش در ذهنش همچون كودك تازه به دنيا آمدهاي
بوده امروز واقعيتي عيني يافته و به جواني برومند تبديل شده است و
محك براي بنيانگذار آن و همراهانش چنين پديدهاي است.
وقتي به اقتضاي وظيفه سردبيري قلم به دست گرفته تا چند
سطري درباره محك و  25سالگي آن بنويسم ناگهان با اين دشواري
روبرو شدم كه چه بگويم كه تا كنون درباره محك گفته نشده باشد.
در چنين مواقعي ترس از تكرار حرفها و كليشه شدن آنها به سراغ
نويسنده ميآيد .حتي موالنا با آن فراخي انديشه و قدرت شاعري
گاهي اوقات سكوت را گوياتر ميبيند.
حرف و صوت و گفت را برهم زنم
تا كه بي اين هر سه با تو دم زنم
محك يعني بهبودي هزاران كودك ،حمايت هزاران خانواده
محك يعني شكستن اين اعتقاد كه بيماري سرطان مترادف با مرگ است
محك يعني رواج كار دسته جمعي و گروهي با تكيه بر پوياترين
اشخاص يعني جوانان
محك يعني پي گرفتن راه و پشت سر گذاشتن تمام مانعها و سختيها
محك يعني خواستن و توانستن
وين نغمه محبت بعد از من و تو ماند
تا در زمانه باقي ست آواز باد و باران
فرخ اميرفريار

اخبار

اخبار
خبرهای کوتاه :زیر سقف محک چه میگذرد؟
دهمین نمایشگاه نقاشی یاوران کودک و نوجوان
خداحافظی با مستر دماغ
اولين نشست گروه والدين داوطلب كودكان محك در سال 1395
حضور نيكوكاران ،رونق بازارهاي محک
حضور محك و اعضاي آن در ايران و مرزهاي فراسوي آن
برگزاری روز محک و نیکوکاری همزمان با  25سالگی محک
ایجاد بانک اطالعاتی اهدای پالکت
معرفی شبکههای اجتماعی محک
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اخبار

خبرهای کوتاه :زير سقف محك چه ميگذرد؟
سرودهاي محلي و هفت سين رنگين؛ نويد بخش بهار در محك

حـامد حـدادي پيراهن خود را به مـؤسسه خيريه محك
اهدا كرد

داوطلبان مهربان محك با چيدن سفرههاى هفت سين بر َط َبقهاى
پوشيده از ت ِرمه و پارچههاي رنگين رسيدن فصل بهار را با آواهاي محلي
نويد دادندتا به ياد داشته باشيم كه در محك عشق حد و مرزي ندارد.

حامد حدادي ،عضو تيم ملي بسكتبال ايران ،به همراه سید محمد
موسوی عضو تیم ملی والیبال در بازار هداياي نوروزي محك حاضر شد
و پيراهن خود را به كودكان مبتال به سرطان اهدا كرد.

چهارشنبه سوري و سرخي سالمتي در محك

كودكان محك
سيرك آفتاب مهمان
ِ

ضرباهنگ سه شنبه پايان سال با دايره زنگي حاجي فيروز و نمايش
گروه داوطلبان براي كودكان محك نواخته شد .عمو نوروز و حاجي
فيروز با خواندن ترانههاي شاد نوروزي با همراهي گروه نمايش خنده
را بر لبهاي كودكان محك و مادرانشان نشاندند.

فرزندان محك با چشماني كنجكاو از تردستي ماهرانه دلقكهاي
سيرك لذت بردند و با همراهي دوستان دلقكشان تردستي ياد گرفتند.
كودكان كه روز هيجان انگيزي را تجربه كردند براي تعریف کردن
اين اتفاق جالب برای پدر و مادرشان ذوق زيادي داشتند.

اخبار
ديدار ستارگان ايران با تيم فوتسال محك
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كودكان محك ميزبان عمو پورنگ بودند

تیم فوتسال محك در ديداري دوستانه به مصاف تيم ستارگان
فوتبال ايران رفتند و با نتیجه  4-4باعث شگفتي تماشاگران شدند.
اين مسابقه با حضور كودكان بهبود يافته و جمعي از ياوران محك
برگزار و كليه عوايد حاصل از اين ديدار صرف ارائه حمايتهاي
درماني و رفاهي به كودكان مبتال به سرطان شد.

قهرمانان كوچك محك از اينكه عمو پورنگ را خارج از قاب
تلويزيون و در كنار خود ميديدند خوشحال و هيجان زده بودند .اين
بار عمو پوررنگ در جشني كه هر ماه در محك برگزار ميشود حضور
داشت و خاطرات زيبايي را براي كودكان محك رقم زد.

كودكان محك دانشدوستان كوچك موزه علوم و فناوري

برپايي سفره افطار به همت مادران محك

موزه علوم و فناوري در يك صبح بهاري ميزبان متفاوتترين
بازديدكنندگان بود .دانشدوستان كوچك محك به همراه دوستان و
خانوادههايشان در اردويي يكروزه به كاوش تاريخ علوم و فناوري در
اين موزه ملي پرداختند.

شلهزرد سفره افطار اقامتگاه اینبار با دستان پر مهر مادران محك
براي تندرستي تمام کودکان مبتال به سرطان با عشق آماده شد تا
ي شكرش به خندههاي شيرين و زعفرانش به سرخي سالمتي
شيرين 
فرزندانمان تبديل شود.
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اخبار

دهمين نمايشگاه نقاشي ياوران كودك و نوجوان
دهمين نمايشگاه نقاشي هنرآموزان كودك و نوجوان تارا بهبهاني با عنوان « زندگي از چشمان من» برگزار شد و تمام عوايد آن بالغ بر 39
ميليون تومان صرف حمايت از كودكان مبتال به سرطان خواهد شد.
اين رويداد هنري براي دهمين سال پياپي به همت تارا بهبهاني ،نقاش و پژوهشگر هنر توسط هنرمندان كوچكي كه زندگي را از دريچه
چشمانشان به تصوير كشيده بودند ،در حمايت از كودكان مبتال به سرطان برگزار شد و  72اثر از كودكان و نوجوانان ( 5تا  15سال) به نمايش
درآمد .تابلوهايي كه با نيكانديشي آفرينندگانش براي همراهي با قهرمانان كوچك محك و با الهام از آرزوهاي كودكانه و عزيزترين لحظههاي
زندگيشان نقاشي شده بود.
همواره سپاسگزار ياوران و همراهان نيكانديشي هستيم كه اميد را بر مسير بهبودي فرزندان كوچكمان نقش ميزنند ،تا به ياد داشته باشيم
سرطان پايان زندگي نيست.

اخبار

13

خداحافظي با مِستِر َدماغ
عروسک مستر دماغ ،شخصیت شناخته شدهای است که طی دو تفاهم نامه به مدت  2سال همراه کودکان محک شد.
شرکت پالیز در راستای اهداف خیرخواهانه در این تفاهم نامه متعهد شد تا از محل فروش این عروسک ،هزینه تجهیز یک طبقه از ساختمان
جدید محک را تأمین کند .مدت این تفاهم نامه در تاریخ  21فروردین ماه سال  1395به پایان رسیده است و از این پس از محل فروش این
عروسک هیچ مبلغی به محک تعلق نمیگیرد.
محک ضمن آرزوی موفقیت برای شرکت پالیز ،بر اساس اصل شفافیت موظف است پایان این تفاهم نامه را به اطالع تمامی یاوران کودکان
مبتال به سرطان برساند.
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اخبار

اولين نشست گروه والدين داوطلب كودكان محك در سال 1395
اولين جلسه گروه والدين داوطلب كودكان محك در سال 1395
به همت بخش خدمات حمايتي برگزار شد.
در اين جلسه كه براي اشتراكگذاري تجارب والدين كودكان مبتال
به سرطان با هدف توانمندسازي و آگاهيبخشي خانوادهها و افزايش
كيفيت خدمات بخشهاي مددكاري و روانشناسي برگزار ميشود،
سعيده قدس بنيانگذار با اشاره به ضرورت تشكيل جلسات گفتگو با
مشاركت والدين گفت « :تشكيل جلسات گفتگو والدين چه در تهران
و چه در شهرستانها امري ضروري و مؤثر در تسهيل فرآيند درمان
كودكان مبتال به سرطان است .محك موظف است تا در قالب اين
جلسات و با رويكرد تخصصي حاكم بر آن از رنج و اضطراب خانواده
در مواجهه با بيماري فرزندشان بكاهد».
در ادامه اين جلسه پريوش الجوردي ،عضو هيأت امنا و هيأت
مديره نيز با اشاره به تأثير مثبت آموزش والدين در خصوص بيماري

سرطان گفت« :دورههاي آموزشي و جلسات گفتگو ميتواند فاصله و
اختالفي كه به دليل بيماري فرزند در خانواده رخ ميدهد را كاهش
دهد و موجب پيوند و همبستگي ميان اعضا خانوادهشود».
اعضاي گروه والدين داوطلب كودكان مبتال به سرطان در اين جلسه
توافق كردند تا نتايج فعاليتهاي خود در ارتباط با كودكان بيمار و
خانوادههايشان را بهصورت اطالعات طبقهبندي شده براي دسترسي
ديگر اعضا به تحرير درآورند و در جلساتي كه به صورت ماهيانه با
حضور متخصصان خدمات حمايتي برگزار ميشود ،مطرح كنند.
محك با باور به اينكه انتقال تجارب و خرد جمعي كه حاصل 25
سال مشاركت نيكوكارانه مردم ايران است ،در سايه تخصص و دانش
ميتواند به بهبود فرآيند درمان كمك كند ،اميدوار است با تداوم
همكاريهاي مشترك خانوادهها با گروه درماني ،توانمندي خانوادهها
در مواجهه با بيماري فرزندشان افزايش يابد.

اخبار

حضور نيكوكاران ،رونق بازارهاي محک
 25سـال است ،مـحك با همراهي شما ياوران هميشگي،
بازارچههاي خيريه را برگزار ميكند .بيشك حضور شماست
كه به بـازارچههاي مـحك رونق ميبخشد و حـمايت از
فرزندان كوچكمان را رقم ميزند.
در اين دوره دو بازارچه خيريه به همت داوطلبان محك
و مشاركت تعداد بيشماري از نيكوكاران برگزار شد.
در ادامه گزارشي از اين دو بازار را ميخوانيم:
بازار هداياي نوروزي محك
بازارچه هداياي نوروزي محك با همياري حدود  4500نفر از ياوران
و همكاري بيش از  400داوطلب در آخرين ماه سال  1394برگزار شد.
صد در صد عوايد به دست آمده از برپايي بازارچه به مبلغ  8ميليارد
و 60ميليون ريال كه حاصل حضور و مشاركت ياوران است ،در تأمین
هزینه دارو و درمان کودکان مبتال به سرطان صرف خواهد شد.

غرفههاي نوروزي پر رونق
غرفه هاي بازارچه نوروزي محك پر رونق بود و شوق و انرژي وصف
ناشدني را براي پشت سر گذاشتن يك سال پرخير و بركت به همراه
داشت .غرفه هفت سين با آرزوي اينكه سين هشتم سالمتي كودكان
مبتال به سرطان باشد با استقبال ياوران روبهرو شد .غرفه آجيل،
شيريني ُسنتي ،گلخانه و پوشاك نيز بوي عيد ميداد.
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هفتاد و دومين بازارچه خيريه همزمان با  25سالگي محك
هفتاد و دومين بازارچه خيريه در بيست و پنجمين سال فعاليت
محك با حضور بيش از  3500نفر از ياوران نيكوكار و مشاركت بيش
از 500نيروي داوطلب در هفته آغازين خرداد ماه برگزار شد.
صد در صد عوايد به دست آمده از برپايي بازارچه به مبلغ بيش از 5
ميليارد و  385ميليون ريال براي تأمین هزینه دارو و درمان کودکان
مبتال به سرطان صرف خواهد شد.

شيريني ربع قرن حمايت نيكوكارانه
برپايي هفتاد و دومين بازارچه خيريه همزمان با  25سالگي محك،
بهارانهاي بود از جنس شادي و سرور .در اين بازارچه ياوران زير
سقفي كه به دستان نيكوكاران ساخته و با صدها بادكنك رنگين
آذين شده بود ،حضور يافتند .در روز آخر اين بازارچه ،كيك زيبايي
با رنگهاي عشق ،سالمتي و اميد با حضور ياوران و همراهان به
مناسب ربع قـرن حمايت نيكوكارانهشان و همزمان با  25سالگي
محك بريده شد.

قدردان مشاركت هميشگي شما هستيم
اين دو بازار با حمايت مالي شركتهاي سينره (البراتوار گياهي
طبيعت زنده) ،نوتال بار ايرانيان ،پروچيستا ،كاخ تفلون ،چيني پرديس
كاشان ،فرمند ،كافه ،21برناكو ،بيمه ايران كد ،5055:مزون پينتو،
دلفين آبي زاينده رود ،پاليز ،وايا سالمت قشم (بي يلندا) ،ميماس،
داريس ايرانيان كيش (رويال آف) ،گلوبال برند تويز (ل ِگو) ،راه آسماني
خليج فارس ،مهر آب بهشت دي دي واتر ،پارند رستار (پي.آر.تي)،
انتشارات فني ايران و رستوران برگر لند برگزار شد كه نيت انسان
دوستانه ايشان را ارج مي نهيم.
از تمام نيكوكاراني كه در برگزاري اين دو بازار حضور داشتند،
سپاسگزاريم و اميدواريم همراه هم شاهد بهبودي و سالمتي قهرمانان
كوچك مبارزه با سرطان باشيم.
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حضور محك و اعضاي آن در ايران و مرزهاي فراسوي آن
اعطاي نشان لئوناردو و شواليه به عضو هيأت امناي محك

احمد پورفالح ،عضو هيأت امناي محك و رییس اتاق مشترک
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا از سوی کمیته
کیفیت ایتالیایی موسوم به «کمیته لئوناردو» برای دریافت این نشان
برگزیده شد.
سرجیو ماتارال ،رئیس جمهور ایتالیا ،طی مراسمی ویژه که با حضور
تعدادی از اعضای کابینه و  400تن از فعاالن اقتصادی ایتالیایی
اسفند ماه  1394برگزار شد ،نشان لئوناردو را به عضو هيأت امناي
محك اهدا کرد .وي ابراز اميدواري كرد كه اهدای اين نشان به ارتقای
سطح روابط دو کشور منجر شود.
همچنين در خرداد ماه امسال نشان شواليه از سوي سفير ايتاليا در
تهران به احمد پورفالح ،اهدا شد.

اهداي دو نشان ملي و بينالمللي به بنيانگذار محك

لوح «رهبر منتخب كارآفرين اجتماعي» در سومين كنفرانس
بينالمللي كارآفريني به سعيده قدس ،بنيانگذار محك اعطا شد.
در مراسم افتتاحيه سومين كنفرانس بينالمللي كارآفريني با تأكيد
بر بهبود محيط كسب و كار كه در دانشگاه تهران برگزار شد ،از
سعيده قدس ،بنيانگذار و عضو هيأت امنأ و هيآت مديره محك به
عنوان «رهبر منتخب كارآفرين اجتماعي» تقدير شد.
دكتر محمدرضا زالي ،رئيس دانشگاه كارآفريني در سخنراني خود
با موضوع «معرفی رهبران کارآفرین مسلمان» گفت« :انسانیت را از
خانم سعیده قدس آموختیم که با دستان خالی آغاز کردند و اکنون
از طالیهداران جامعه و کارآفرینی هستند».
سومين كنفرانس بينالمللي كارآفريني با حضور كارآفرينان ،محققان،
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اساتيد و دانشجويان از  15كشور جهان همچون آلمان ،آمریکا ،انگلستان،
ایتالیا ،ترکیه ،ژاپن ،روسیه ،سوئد ،سوئیس ،مالزی ،فیلیپین و ارائه 22
مقاله 12 ،سخنراني و برپايي دو كارگاه با موضوع «بهبود محيط كسب و
كار» برگزار شد.
تنديس زرين حامي كودك و نوجوان در «نخستين همايش ملي
نقش كودك و نوجوان در توسعه پايدار» به بنيانگذار مؤسسه خيريه
حمايت از كودكان مبتال به سرطان اهدا شد.
در اين همايش سعیده قدس ،با اشاره به چالشها و ظرفيتهایي كه
در زمينه ايمني ،بهداشت و محيط زيست در كودك و نوجوان وجود
دارد به ايراد سخنراني با موضوع «تغذیه سالم در بوفههای مدارس و
نقش آن در ارتقای سالمت کودکان و دانش آموزان» پرداخت.
اين همايش با مشارکت مؤسسه خيريه محك ،سازمان يونيسف،
وزارت آموزش و پرورش ،كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
سازمان بهزيستي كشور ،سازمان جوانان جمعيت هالل احمر ،سازمان
حفاظت از محيط زيست ،معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
و ديگر سازمانهاي متولي در جهت ارتقا رويكرد ايمني بهداشت و
محيط زيست( )HSEدر دانشگاه تهران برگزار شد.
سعیده قدس پيش از اين تنديس توسعه بانك اسالمي تحت عنوان
«زنان در توسعه» را به خود اختصاص داده است و هـمچنين در
فهرست  50زن برتر سال  ۲۰۰۸روزنامه وال اسـتریت ژورنال حضور
داشت.

حضور محك در هشتمين كنگره بينالمللي تبادل
تجربيات سازمانهاي بيمار محور

هشتمين كنگره بينالمللي تبادل تجربيات سازمانهاي بيمار
محور سال  2016در شهر كپنهاگ دانمارك با موضوع «نوآوري در
سازمانهاي بيمار محور» با حضور مديرعامل محك برگزار شد.
مديرعامل مؤسسه خيريه محك که براي سومين بار پياپي از ایران
در اين كنفرانس شرکت نمود ،به ايراد سخنراني با عنوان «رويكرد
نوآورانه در جلب مشاركت» پرداخت و سخنراناني از كشورهاي ايرلند
و آلمان نيز با موضوعي مشابه سخنراني خود را ارايه كردند.
اين كنفرانس كه ساليانه توسط شركت دارويي (روش ،)ROCHE -
با ارائه سخنراني از تجربيات و بيان چالشهاي سازمانهاي بيمار

محور با تمركز بر وجوه مختلف اين سازمانها برگزار ميشود ،ميزبان
شركتكنندگاني از  240سازمان بيمار محور كشورهايي چون
انگليس ،سوئيس ،كانادا ،بلژيك ،آفريقاي جنوبي ،يونان و مالزي بود.

تقدير انجمن مددكاري اجتماعي ايران از مدير خدمات
حمايتي محك

انجمن مددكاري اجتماعي ايران به مناسبت روز مددكار از مدير
خدمات حمايتي محك تقدير كرد.
بهناز آسنگري ،مدير خدمات حمايتي محك به انتخاب سيد حسن
موسوي چلك ،رئيس انجمن مددكاري ايران براي حضور در سي
و يكمين همايش انجمن مددكاري ايران شركت كرد و به پاس
فعاليتهاي علمي و حرفهاي خود در زمينه مددكاري اجتماعي و
مطالبهگري اجتماعي مورد تقدير قرار گرفت.
اين همايش با عنوان «مددكاري اجتماعي و مطالبهگري اجتماعي»
با محوريت حقوق شهروندي در ارديبهشت ماه  1395در مجتمع
دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز برگزار شد.
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مهندس اميرحسين بحريني ،نماينده حامي مالي برگزاري مراسم
روز محك و نيكوكاري ،مديرعامل شركت نفت سپاهان كه آشنايياش
با محك ب ه واسطه بيماري فرزندش كه اكنون بهبود يافته و در مرحله
قطع درمان است صورت گرفته بود در اين مراسم ،به سخنراني پرداخت.
محك تا زماني كه سرطان کودکان ریشهکن نشده نيازمند
ك است
كم 

به مناسبت سالگرد افتتاح بيمارستان و  25سالگي محك مراسم
روز محك و نيكوكاري با حضور بيش از  500نفر از ياوران برگزار شد.
در اين مراسم ژاله صادقيان ،گوينده و از همراهان هميشگي
محك «يك آرزوي عاشقانه» را روايت كرد كه در طول  25سال
براي حمايت از كودكان مبتال به سرطان با آرزوهاي بزرگ بانيان و
همتهاي بلند ياوران محك به ماندگاري رسيده است.
نام محك به واسطه مشاركت نيكوكاران از مرزهاي كشور
فراتر رفت
دكتر جواد كرباسيزاده ،رئيس هيأت مديره محك با تبريك روز
محك و نيكوكاري به جامعه نيكوكاری ايران كه با قدم و وجودشان
موجب شكوفايي خدمات اين سازمان شدند ،گفت« :سال  95ويژگي
خاصي دارد و محك در اين سال  25سالگي خود را جشن ميگيرد.
 25سالي كه با كمكهاي عاشقانه و بيدريغ ياوران ،تالش داوطلبان
و مديراني كه با استفاده از مدرنترين روشهاي مديريت و اتكا به
چهار ارزش شفافيت ،پاسخگويي ،قدرشناسي و زيباييشناسي نام و
آوازه اين مؤسسه ملي و مردمي را از مرزهاي كشور فراتر برد».

مديرعامل محك نيز در اين مراسم ضمن ارائه گزارش عملكرد
سازمان با اشاره به ربع قرن حمايت نيكوكارانه در محك گفت« :در
سالهاي اخير گاهي اوقات از محك به عنوان يك سازمان ثروتمند
ياد ميشود .در حالي كه در سازمانهاي مردمنهاد فرآيند توليد ثروت
تعريف نشده است زيرا حتي آنچه مازاد عوايد نسبت به هزينه در يك
سال است نيز تبديل به سرمايهگذاري براي ارائه خدمات خواهد شد.
مؤسسات خيريه منابع خود را از طريق اهداي كمكهاي مردمي
دريافت ميكنند ،بنابراين مكانيسم توليد ثروت براي اين مؤسسات
مفهومی ندارد .لذا نحوه تأمين منابع و در کنار آن تخصیص خدمات
محك بهعنوان يك سازمان مردمنهاد بهگونهاي است که این سازمان
هيچگاه ثروتمند نخواهد شد و در بهترين شرايط ميتواند خدماتش
را در سطوح باالتر کیفی و بهصورت فراگير با توجه به تمامی نيازهاي
گروه هدف ارائه دهد .بدينترتيب محك سازماني ثروتمند نيست
بلكه این سازمان همواره ب ه منظور توسعه خدماتش نيازمند حضور
و مشارکت مردم است و تا زماني كه كودك مبتال به سرطانی روي
تخت بيمارستان است ،لزوم کمک و حمایت وجود دارد».
آراسب احمديان ادامه داد 25« :سال كارآيي و اثربخشي حاصل
فعاليت خانواده بزرگ محك است .اين خانواده يعني تمام افرادي كه
قلبشان براي كودك مبتال به سرطان ميتپد و بهنوعي كمكهايشان
را در اختيار محك قرار ميدهند .بدين ترتيب در محك مرزي وجود
ندارد .هر جايي كه قلك محك و انديشه كمك به همنوع وجود داشته
باشد ،آنجا محك است».
در اين مراسم ياوران در تأمين هزينه دارو و درمان  502كودك به مدت
يكسال مشاركت كردند و بار ديگر محك را براي ساخت سقفي به وسعت
سرزمينمان براي حمايت از كودكان مبتال به سرطان ياري كردند.
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ايجاد بانك اطالعاتي اهداي پالكت
بيمارستان فوق تخصصي سرطان كودكان محك براي فراهم كردن شرايط الزم در روند درمان كودكاني كه نياز به پيوند سلولهاي بنيادي دارند،
نيازمند ايجاد بانك اطالعاتي از ياوران داوطلب اهداي پالكت ميباشد.
از همه شما ياوران پرمهر تقاضا داريم با قهرمانان كوچكمان در مبارزه با سرطان همراه شويد و بار ديگر همراهي و اميد را بدرقه مسير درمان
كودكان سرزمينمان كنيد.
شرايط اهدا كننده:
 .1گروه خوني  +Oيا -O
 .2سن باالي  20سال و زير  50سال
 .3وزن باالي  60كيلوگرم
 .4ساكن شهر تهران
 .5عدم ابتال به بيماري خاص همچون ايدز و هپاتيت
 .6نداشتن سابقه مصرف مداوم آسپرين و دپيريدامول ،بروفن و پالويكس و يا مصرف هرنوع داروي خاص (فشار خون و )...
 .7نداشتن تزريق خون ،فرآوردههاي خوني و يا انجام حجامت
 .8نداشتن خالكوبي و تاتو
 .9نداشتن سفر به مناطق ماالرياخيز
 .10خانمها قصد حاملگي تا دو سال آينده را نداشته باشند.
ی داوطلبانه پالكت ،كد  95را از طريق پيامك به شماره
از شما ياوران گرامي درخواست ميشود در صورتي كه شرايط اهدا را دارا هستيد براي اهدا 
 200023540ارسال فرماييد .اسامي شما در ليست اهدا قرار خواهد گرفت و همكاران ما از بـيمارستان محك در زماني كه كودكي نياز به پـالكت
داشته باشد ،جهت هـماهنگي با شما تماس ميگيرند.
قدردان مهر و همراهي شما هستيم.
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معرفی شبکههای اجتماعی محک
از نتيجه مشاركتهاي خود و جامعه نيكوكاري ايران در حمايت از كودكان مبتال به سرطان باخبر شويد

به اطالع همه ياوران عزيز ميرسانيم تمامي اخبار مورد تأييد محك عالوه بر وبسايت رسمي به نشاني  www.mahak-charity.orgبر
روي دو شبكه اجتماعي اينستاگرام و تلگرام قابل مشاهده و اشتراك گذاري است .دوستان خود را به صفحات اجتماعي رسمي محك دعوت كنيد.
نشاني كانال رسمي تلگرام محك:
telegram.me/mahakcharitynews

نشاني اينستاگرام رسمي محك:
instagram.com/mahakcharity

ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺎﻝ
ﺭﺳﻤﻰ ﺗﻠﮕـﺮﺍﻡ ﻭ ﺍﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮﺍﻡ ﻣﺆﺳﺴـﻪ
ﺧﻴـﺮﻳﻪ ﻣﺤـﻚ ﺩﻋﻮﺕ ﻛﻨﻴﺪ.

@mahakcharitynews
mahakcharity
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گزارش

خيريه
بازارهايمحك
سوييس از
رونق
جمهور
نيكوكاران،
بازديد رئيس
حضور

رئيس جـمهور سـوييس :با ديدن مـحك فهميدم
انساندوستي در ايران يك فرهنگ است

رئيس کنفدراسیون سویيس شنبه شب ،هشتم اسفندماه  1394در
مؤسسه خیریه محک حضور یافت .محک در این دیدار ،ظرفیتهای
حمایتی ،درمانی و پژوهشی این سازمان مردمنهاد ،که حاصل 25
سال اعتماد و همراهی مردم ایران با کودکان مبتال به سرطان است
را در معرض دید یوهان اشنایدر آمان رئیس کنفدراسیون سوییس و
هیأت همراه قرار داد.
در این دیدار که با حضور معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت،
سفیر سوییس ،هیأت بلند پای ه سیاسی ،اقتصادی و علمی سوییس،
اعضای اتاق بازرگانی ایران و سوییس ،و با حمایت مالی اتاق بازرگانی
ایران و سوییس برگزار شد ،یوهان اشنایدر آمان ،تنها کنفرانس
مطبوعاتی خود در سفر به ایران را در محک به عنوان عضو افتخاری
اتاق بازرگانی ایران و سوییس با حضور رسانههای این کشور که وی
را همراهی می نمودند ،برگزار کرد.
اشنايدر آمان در مراسم روز شنبه پس از بازديد از محك ،کنفرانس
مطبوعاتی خود در سفر به ایران را برگزار كرد و سپس به منظور ايراد
سخناني در سالن آمفی تئاتر محك حضور يافت .وي با فعاليتهاي
مؤسسه خيريه محك آشنا شد و در پايان به نواي موسيقي ايراني با
اجرای داوطلبانه سامان احتشامی و امیر رفعتی گوش سپرد.

رئيس اتاق بازرگاني ايران و سوييس :محك وجهه
انساني ايران را به نمايش گذاشت

شریف نظام مافی رئیس هیأت مدیره اتاق ایران و سوییس كه اين
برنامه با حمایت و میزبانی اين اتاق برگزار شد ،با تاکید بر اینکه محک
عضو افتخاری اتاق بازرگانی ایران و سوییس است از توجه همیشگی
محك به مفهوم مسئوليت اجتماعي و پیوند بین حوزه خیریه و فعاالن
عرصه اقتصادی تقدیر کرد و افزود« :محك مؤسسهاي مردم نهاد است
كه در سالهاي گذشته با وجود تحريمهاي اقتصادي در مسير رشد
حركت كرده تا اين هدف خود را كه هيچ كودك مبتال به سرطاني از
فقر و عدم تأمين هزينههاي درمان فوت نكند محقق سازد».
وي درخصوص انتخاب محك برای حضور رئیس جمهور سوييس
گفت« :تالش كرديم با انتخاب اين مؤسسه مردمنهاد ،وجهه انساني
ايران را در كنار وجهه اقتصادي و سياسي آن به نمايش بگذاريم».
رئیس هیأت مدیره اتاق بازرگاني ايران و سوييس در پايان گفت:
«اميدوارم بتوانيم با فعاليتهاي خود زمينه كسب و كار رقابتي را با
سوييس فراهم كرده و پلي ايجاد كنيم تا تمدن هر دو كشور به هم
پيوند يابند».
جواد کرباسیزاده ،رئيس هيأت مديره محك حضور رئيس جمهور
و هيأت بلند پايه سوييسي را خوشامد گفت.

مديرعامل محك :لزوم پرداختن به ابعاد سیاسی،
اقتصادي ،علمی و اجتماعي براي توسعه پایدار در دوران
پسا تحريم

آراسب احمدیان مدیر عامل محک ضمن معرفي و ارائه گزارش
عملكرد اجمالي از  25سال فعاليت اين سازمان ،با اشاره به اینکه
هم اکنون كشور در حال ورود به فصل جدیدی از مناسبات سیاسی،
اقتصادی و علمی در فضای بینالمللی است ،گفت« :در کنار ارائه
ظرفیتهای سیاسی ،اقتصادی ،فنی و علمی کشور توسط دولت و
بـخش خصوصی به هیأتهای خارجی بـازدیدکننده ،سـازمانهای
مردم نهاد نیز به عنوان بازیگران عرصه جامعه مدنی میتوانند با
نمایش ظرفیتهای عظیم اجتماعی موجود در ایران به عنوان یکی
از الزامات توسعه پایدار و متوازن ،بُعد دیگری از توانمندیهای کشور
عزیزمان را با جهانیان به اشتراک بگذارند».
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رئيسجمهورسوييس:محكسازمانشگفتانگيزياست

رئیس کنفدراسیون سوییس به عنوان سخنران پاياني مراسم گفت:
«شكوفايي ظرفیت اجتماعی برای آنچه در محک دیدم بهترین توصيفي
است که میتوان استفاده کرد .در کمتر از چند دقيقه این ظرفیت را
برای کمکرسانی به کودکان مبتال به سرطان دیدم و اینکه یک سازمان
مردم نهاد خود را مسئول این موضوع کرده نشانه این ظرفیت است .این
را میتوان به خوبی دیدکه در ایران یک فرهنگ برای موضوع انسان
دوستی حاکم است که این فقط در حوزه مادی نیست».
وی ضمن تاکید به اینکه عالقهمند است قدردانی و احترام خود
را نسبت به ظرفیت اجتماعی کشورمان نشان دهد ادامه داد« :تصور
نميكردم بازدید از چنین ظرفیتی در انتظارم باشد .ايران به سمت
پیشرفت حركت ميكند و من از سر تجربه میتوانم بگویم که شانس
توسعه برای ایران بسیار زیاد است».
رئيس جمهور سوييس ضمن قدرداني از اعضاي اتاق بازرگاني،
اعضاي هيأت مديره و امناي محك با بيان اينكه دستاوردها و جوايز
بينالمللي ارزشمند محك نشان فعاليت حرفهاي اين سازمان است،
گفت« :محك سازمان شگفت انگيزي است و فعاليت حرفهاي و
گسترده محك در زمينه حمايت از كودكان مبتال به سرطان مرا
شگفتزد ه كرده است».
اشنايدر آمان افزود« :من وقتي كودكي را ديدم كه در حين بيماري
ميخنديد و ما را اميدوار ميكرد تا او را در مسير مبارزه با بيماري
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همراهي كنيم ،بسيار تحت تأثير قرار گرفتم و از شما براي اين فضاي
بشردوستانه كه با نوآوري در خدمات حمايتي پديد آمده قدرداني
ميكنم .محك با وجود تحريمهاي اقتصادي فعاليت خود را استمرار
بخشيده و اميدواريم پس از برجام و توافقهاي هستهاي روابط دو
جانبه ايران و سوييس در همه زمينهها بهبود يابد».
رئيس جمهور سوييس در پايان با اشاره به گزارش مديرعامل مؤسسه
خيريه محك درخصوص همكاريهای بينالمللي گسترده صورت گرفته
با جهانيان ،از فعاليتهاي بشردوستانه مؤسسه خيريه محك تقدير كرد.

مـحك ظرفيت جامعه مدني ایران را در بازديد رئيس
جمهور سوييس ارائه كرد

در پايان اين ديدار لوح نقاشي كودكان محك با حضور سعيده قدس
بنيانگذار ،دكتر محمد رفيعي عضو هيات امنا و مديره محك و محمد
رضا فياض معاون توسعه مدیریت ،منابع و امور استانها وزارت
صنعت ،معدن و تجارت به رييس جمهور سوييس اهدا شد.
اين بازديد فرصتي براي به نمايش گذاشتن این حقیقت است که
ایرانیان با اراده و نیک اندیشی آرزوهای بزرگ را با همتهای بلند به
واقعیت بدل ميکنند .امروز وبا فراهم شدن فرصت تعامل بیشتر با
جهانیان پس از پشت سر گذاشتن تحریمها ،نشان دادن دستاوردهای
اجتماعی و مدنی ایران بزرگترین سپاس محک نسبت به اعتماد 25
ساله ياوران آن است.
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پزشكي با بالهاي فرشته

مهربانی که شبیه مامان بزرگشان نگاهش پر از آرامش و عشق بود و
پاسخ تمام كنجكاويهاي كودكانهشان را ميدانست .صبورانه به آنها
گوش ميداد و مادرانه روزهاي زندگي را صرف همراهي و خدمت به
پدران و مادران كودكان مبتال به سرطان و فرزندانشان کرد.
و امروز همزمان با  25سالگي محك در كنار نيكوكاران و ياورانمان
كشيدن پروانه وارسته و عاشقي را به ياد ميآوريم كه در
سالگرد پر
ِ
كنار كودكان براي شكست سرطان قهرمانانه جنگيد.
پروفسور پروانه وثوق پزشكي بود كه كودكان مبتال به سرطان و
خانوادههايشان او را بهخوبي ميشناسند .پزشك فوق تخصص خون
و سرطانشناسي كه هر روز داوطلبانه براي درمان آنها تالش ميكرد
تا به ياد داشته باشند «سرطان ،پايان زندگي نيست».

كودكان محك به ياد دارند روزهايي را كه با شكالتهاي شيرين يك
پزشك آغاز ميشد؛ پزشكي كه براي تكتك بيمارانش مادري كرد.
كودكاني كه هر صبح به انتظار قدمهاي آرام خانم دكتري بودند كه
گلهاي رنگي دامنش يادآوریِ باغهاي شهر و روستايشان بود و دست
در دستاش براي ويزيت روزانه به كلينيك بيمارستان میرفتند.
اهالي محك سالهايي را به ياد دارند كه كودكان با عروسكهاي
بافتني خانم دكتر سال را تحويل ميكردند و به خاطر دارند همکاران

و شاگردانش وقتی تهيه داروهای کمیاب براي کودکان سخت میشد،
غرق در اشک میدیدند.
پزشك داوطلبي كه هيچوقت خستگي روزهاي طوالني حضور در
بيمارستان را نشان نميداد و تا آخرين روز زندگي با قامتي شكننده
اما استوار برای نجات بیماران کوچکش به محک آمد.
از رفتن او سه سال است كه ميگذرد و انگار همين ديروز بود كه
کودکان کنار صندلی خانوم دکترشان مینشتند تا با لبخند شکالت
و لواشک را در مشت شان بگذارد و به آنها چشمک بزند .خانم دکتر

پروفسور وثوق دكتراي عموميخود را از دانشكده علوم پزشكي
تهران اخذ كرد و براي تخصصاش در حوزه خون و سرطان كودكان
راهي اروپا شد و در كيمبريج تحصيل كرد .سپس براي تكميل
تحصيالتش به آمريكا رفت و در دانشگاههاي ماساچوست ،ايلينوي و
واشنگتن دوره تخصصي گذارند.
فرشته نجات كودكان مبتال به سرطان پس از اتمام تحصيالت
تخصصي خود ،پيشنهاد ادامه زندگي و فعاليت تخصصي در اروپا
از سوي مؤسسات پژوهشي و تحقيقاتي معتبر و همچنين پيشنهاد
كرسي تدريس در دانشگاههاي تراز اول آمريكا را نپذيرفت و به وطناش
بازگشت .او با ايجا ِد بخش خونشناسي و سرطانشناسي در بيمارستان
بخش خون و آنكولوژي كودكان در
حضرت علياصغر از بنيانگذاران
ِ
ايران شناخته ميشود .پروفسور وثوق از ابتداي فعاليت محك در سال
 1370و سپس با آغاز فعايت بيمارستان فوق تخصصي سرطان كودكان
محك در سال  1386تمام لحظات عمر خود را داوطلبانه براي حمايت
از كودكان مبتال سرطان صرف كرد .پروانه باغ محك ،متولد اسفند ماه
 1314در شهرستان تفرش در استان مركزي بود و هر چند در 29
اردیبهشت ماه  ۱۳۹۲در سن  ۷۸سالگی درگذشت اما همچنان ،زير
سقف محك پروانگي رسم ماناي مهرورزي است.
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برگزاري دومين كنگره دوساالنه بينالمللي آنكولوژي كودكان ،بزرگداشت پروفسور پروانه وثوق

دومين كنگره دوساالنه بينالمللي آنكولوژي كودكان ،بزرگداشت
پروفسور پروانه وثوق همزمان با  25سالگی محک ،با حضور قائممقام
وزیر بهداشت در امور مشارکتهای اجتماعی سازمانهای مردم نهاد،
رئیس انجمن خون و سرطان كودكان ايران 15 ،سخنران خارجی
متخصص در معتبرترین بیمارستانها و مراکز تحقیقاتی ،اساتید،
ّ
متخصصان و پزشكان ايراني در حوزه سرطان كودك ،در بيمارستان
فوقتخصصي سرطان كودكان محک برگزار شد.
اين كنگره با مشاركت و همكاري انجمن خون و سرطان اطفال
ايران و انجمن خون و سرطان اطفال آلمان  GPOHو همراهي مراكز
علمي و دانشگاههاي علوم پزشكي كشور با امتياز بازآموزي براي
گروه هاي پزشكي و پيرا پزشكي با حضور صدها نفر از متخصصان
برگزار شد .الزم به ذكر است كه تمام هزينههاي اجرايي اين كنگره
با حمايت شركتهاي دارويي و تجهيزات پزشكي تأمين شده است.
محک به دنبال برگزاري نخستین کنگره بینالمللی خون و
آنكولوژي در سرطان در سال  ،1393امسال نیز همزمان با بیست

و پنجمین سال فعالیت خود ،اين كنگره علمي را به یادمان پرفسور
پروانه وثوق بنیانگذار آنکولوژی کودکان در بزرگترين بيمارستان فوق
تخصصي سرطان اطفال خاورميانه برگزار كرد.
پرفسور پروانه وثوق از ابتدای فعالیت بیمارستان فوقتخصصی
سرطان کودکان محک به صورت داوطلبانه به عنوان رئیس هیأت
امنا و رئيس شوراي پزشكي محك لحظات عمر و دانش ارزشمند
خود را تا آخرین روز حیات وقف کودکان مبتال به سرطان کرد .آغاز
به كار بيمارستان محك همراه با بازنشستگي پرفسور وثوق از دانشگاه
بود ،لذا وي فرصت داشت كه به صورت تمام وقت در بيمارستان
محك حضور داشته باشد و به اعتبار جايگاه و دانش او ،بيماران يكي
پس از ديگري براي درمان به بيمارستان محك آمدند ،به عبارتي در
دوره فعالیت بيمارستان ،نقش او بيبديل بوده است.

رئيس كنگره :شفافيت ،پاسخگويي و نگاه يكپارچه رمز
توسعه خدمات بر مبنای نیاز گروه هدف

دكتر مردآويژ آلبويه ،رئيس كنگره و عضو هیأت امنا و هيأت مدیره
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ضمن توضيح فلسفه وجودی و فعالیتهای محک در طي بيست و
پنج سال ،درباره اهميت و نقش مؤسسات و سازمانهاي مردمنهاد در
توسعه و پيشبرد اهداف يك جامعه گفت« :سازمانهاي مردمنهادي
كه با مشاركت اجتماعي براي اهداف انساندوستانه و فرهنگي در
جامعه تشكيل ميشوند ،نقش مؤثري در كنترل و پيشگيري از
مسائلي دارند كه جامعه را در مقياس كالن تهديد ميكنند».
وي افزود« :يك َس َمن موفق با اتكا بر اصول شفافيت ،پاسخگويي،
قدرشناسي و نگاه جامع و يكپارچه ميتواند با حامياني كه براي رفع
نياز يك گرو ِه هدف مشخص ميكوشند ،برپايه اعتماد دوجانبه و تأمين
حمايتهاي مالي و مردمي در مسير توسعه و پيشرفت گام بردارد».

قائم مقام وزیر بهداشت :برگزاری کنگره علمی در سطح
بینالمللی نشانهاي از توانمندی محک در بهرهمندی از
ظرفیت جامعه مدنی

در مراسم افتتاحيه اين كنگره دكتر سيد محمد هادي ايازي ،قائم
مقام وزير بهداشت در امور مشاركتهای اجتماعی َس َمنها با بيان
اينكه برگزاری یک كنگره علمی و تخصصی با حضور متخصصان
تراز اول بینالمللی توسط یک سازمان مردمنهاد اتفاق كم نظيري
است که نشان از ظرفیت جامعه مدنی ایران دارد ،گفت« :اين كنگره
توسط يك َس َمن برپا شده و این بارزترین نکته این رویداد علمی

است چرا كه نشان ميدهد اگر به مشاركتهاي مردمي اعتقاد و باور
داشته باشيم هر روز شاهد رشد روزافزون در زمينه درمان و سالمت
خواهيم بود .محك نمونه و مصداقي است كه ميتواند براي ساير
مؤسسههايي كه به تازگي شروع به فعاليت كردهاند الگوي مناسبي
باشد .با گسترش چنين َس َمنهايي است كه ميتوانيم هم از جهت
كميت و هم از جهت كيفيت تأثيرگذاري بيشتري در زمينه درمان
ّ
و سالمت را شاهد باشيم».
دکتر ایازی خاطر نشان كرد که نظام سالمت زمينههاي مشاركت
مردمي و همچنين سرمايه گذاري را در اين حوزه افزايش داده
است تا مراكز درماني بيشتري در آينده ايجاد و توسعه يابند،
گفت« :خوشبختانه ارتباط خوبي بين دولت ،درمان و آموزش
پزشكي و  120سازمان مردمنهاد فعال كشور در حوزه سالمت
شكل گرفته است .دولت و َس َمنها در کنار بخش خصوصی با
تعامل و فعالیت توأم میتوانند ظرفيتهاي بيشتری در زمينه
سالمت ایجاد کنند».

دکتر ایازی :متخصصان بينالمللي آمدهاند تا از نزديك
سازمان چهارم جهان را ببینند

دکتر ایازی در پاسخ به این سؤال که علت استقبال متخصصان
خارجی از این کنگره چیست ،گفت« :با توجه به اينكه محك رتبه
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چهارم را در جهان كسب كرده است انگيزهاي ايجاد ميكند كه
فرهيختگان بينالمللي در اين همايشها حضور پيدا كنند و به اعتقاد
من آنها عالقهمند هستند كه از نزديك ببينند چطور محك به اين
رتبه دست پيدا كرده است».
قائم مقام وزير بهداشت افزود 25« :سال است كه محك در حال
فعاليت است .پايهگذاران اين مجموعه با جلب اعتماد در مشاركتهاي
مردمي توانستهاند با هدف خدمت به كودكان مبتال به سرطان اين
مركز را توسعه دهند و همچنان نیز این سازمان ماندگار است .نيت
مردم نيز كمك به همنوع خودشان بوده است ،در واقع اگر زمينه
مشاركت مردم را فراهم كنيم شاهد گسترش چنين مؤسسههايي
خواهيم بود».
در پايان دکتر ایازی نسبت به مقام علمی و انسانی استاد فرزانه
پروفسور پروانه وثوق ادای احترام کرد و دريافت لوح یادمان دومين
ِ
بزرگداشت وي
كنگره دوساالنه بينالمللي آنكولوژي كودكان ،در
را يكي از بهترين و پرافتخارترين لوحهایی دانست که در زمان
خدمتاش دریافت کرده است.

رئيس انجمن خون و سرطان كودكان ايران :ایجاد فضای
تعامل و تبادل تجربيات توسط محک

دكتر حسن ابوالقاسمي ،رئيس انجمن خون و سرطان كودكان

27

ايران و ديگر سخنران مراسم افتتاحيه كنگره گفت« :محك با
برگزاري اين كنگره توانسته است فضاي خوبي را براي تعامل و تبادل
تجربيات با متخصصان بينالمللي فراهم كند و من بينهايت از محک
برای برگزاری اين كنگره سپاسگزارم .درمان سرطان نيازمند خدمات
حمايتي است چرا كه يكي از مشكالت بيماري سرطان هزينههاي
سنگين درمان است و محك توانسته این خدمات را به بهترین
شکل ارائه کند و با تامين هزينه هاي دارو و حمايت از خانواده ها
نقش موثري در فرآيند و نتيجه درمان ايفا كند .به اميد آنكه بتوانيم
سازمانهايي چون محک را در كشور گسترش دهيم».

ارائه مقاالت تخصصي در حوزه سرطان كودك

در ادامه سخنرانيهاي افتتاحيه اين كنگره اساتيدي همچون
دكتر اردشير قوامزاده ،رئيس پژوهشكده خون ،سرطان و سلولهاي
بنيادي خونساز دانشگاه علوم پزشكي ،دكتر اورزوال كرويتسيگ فوق
تخصص خون و آنكولوژي كودكان در دانشگاه هانوفر و عضو IBFM
از كشور آلمان و رئيس افتخاري اين كنگره ،دكتر درك رينهارت فوق
تخصص هماتولوژي آنكولوژي كودكان بيمارستان و دانشگاه اسن و
رئيس كميته  AMLدر  IBFMاز كشور آلمان ،دكتر ژاكلين كلوس
محقق حوزه سرطان و متخصص زيست شناسي سلولي از دانشگاه و
بيمارستان آمستردام از كشور هلند سخنراني كردند.
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اولين روز كنگره با نشست هاي تخصصي با محوريت روش هاي
نوين تشخيص و درمان  ALLو  AMLبه پايان رسيد.

عوارض و اهمیت مراقبتهای حمایتی در درمان سرطان  22تا 24
اردیبهشت برگزار شد و  65مقاله در زمینه موضوعات اين كنگره
دريافت و داوري شده است كه بهصورت سخنراني و پوستر ارائه شد.

دومین روز از کنگره با نمایش فیلم کوتاهی از زندهیاد پروفسور
وثوق آغاز شد .پزشکان ،متخصصان و دانشجویان با زندگی حرفهای
بنیانگذار آنکولوژی كودكان در ایران از زبان دیگر پزشکان و
همکاراناش آشنا شدند .در اين روز سخنرانيها با محوريتهاي
چالشها و چشماندازهای درمـان  ALLدر کودکـان و بزرگساالن
صورت گرفت و نشست فوق تخصصي برگزار شد.

داليل استقبال متخصصان داخلي و خارجي ازاين كنگره

دومین روز از کنگره دوساالنه بینالمللی آنکولوژی کودکان

سومين روز از کنگره دوساالنه بینالمللی آنکولوژی کودکان

در سـومين و آخـرین روز از بـرگزاري كـنگره ،مـحورهاي
اصـلي مورد بحث مـتخصصان حاضر در كنگره ،پروتكل رايج
درمان تومورهاي اوليه مغزي در كودكان ،پروتكل رايج در درمان
نورابالستوما ،تشخيص ديرهنگام مرحله نخست سرطان گليوما،
بازگشت بيماري در سرطان تومورهاي مغزي كودكان و نحوه مدريت
درمان و مراقبتهاي آن بود.
در بخش سخنرانيهاي تخصصي دكتر اودو بوده درباره «درمان
سرطان تومورهاي ساقه مغزي» ،دكتر اوديل ابرلين درباره «تأثيرات
جانبي در درمان تومورهاي مغزي در كودكي» ،دكتر ميترا قاليبافيان
و سمانه عسكري درباره «شناخت نورتيك مغزي پس از درمان
سرطان كودكان در بيمارستان محك» به ارائه مطلب پرداختند.
آخرين روز از كنگره بينالمللي دوساالنه آنكولوژي كودكان كه با
قدرداني از ميزباني مؤسسه خيريه و بيمارستان فوقتخصصي سرطان
كودك محك و ستايش از سطح علمي و باكيفيت سخنرانيهاي از
سوي دكتر اوزرال كروتزيگ ،فوقتخصص آنكولوژي همراه بود با
سخنراني دكتر مردآويژ آلبويه ،رئيس كنگره به اميد همكاريهاي
بيشتر متخصصان حوزه سرطان و فراهم شدن شبكه ارتباطي فعال
براي تبادل دانش و تجربه در زمينه سرطان كودكان پايان يافت.
اين كنگره با سه محور لوسمی کودکان (لنفوبالستیک ،میلوبالستیک)
تشخیص ،درمان؛ پیوند مغز استخوان و عوارض ،تومورهای مغزی
کودکان ،تشخیص ،درمان (جراحی ،شیمیدرمانی و رادیوتراپی) و

يكي از داليل استقبال متخصصان داخلي و خارجي از اين كنگره را
ميتوان جايگاه زندهياد پرفسور وثوق به عنوان يك دانشمند برجسته
دانست .در واقع تعدادي از متخصصان حاضر ،همكاران علمي پرفسور
وثوق در طول دوره فعاليت وي بودهاند .يكي ديگر از عوامل سطح
علمي باالي مطالب ارائه شده در اولين كنفرانس خون و آنكولوژي
بود كه سال  1393در محك برگزار شد و زمينه عالقهمندي اين افراد
براي حضور در دومين كنگره را فراهم كرد.
الزم به ذكر است كه به طور معمول كنگرههاي علمي در اين سطح
توسط بيمارستانها و مراكز دانشگاهي برگزار ميشود و شايد بتوان
گفت اين اولين تجربه در سطح ايران و حتي جهان است كه يك
سازمان مردم نهاد و یک نهاد خيريه كنفرانس فوقتخصصي علمي با
اين ظرفيت را برگزار ميكند .حضور  15متخصص تراز اول جهان به
همراه متخصصان ايراني در اين كنفرانس نشاندهنده جايگاه علمي
آن بود و دستيابي يك سازمان مردم نهاد به اين جايگاه بارزترين
تفاوت اين كنگره با نمونههاي مشابه آن است.

محك به چه ميانديشد؟

محك ميكوشد با برپايي نشستهاي علمي و با بهرهگيري از تبادل
دانش و تجربيات متخصصان به باالترين سطح ارائه خدمات درماني
به كودكان مبتال به سرطان دست يابد .بيمارستان محك به عنوان
بزرگترين بيمارستان فوق تخصصي سرطان كودك در خاورميانه
تجربهها و دستاوردهاي علمي ارزشمندي دارد كه ضرورت تبادل
آن با ساير متخصصان جهان را احساس ميكند .ضمن آنكه در اين
كنفرانسها امكان آشنايي پزشكان متخصص با دستاوردهاي ساير
كشورهاي جهان ميسر ميگردد .این سازمان همواره تالش دارد از
نظر چند عملکردی بودن و همچنین در هریک از زمینههای فعالیت
در صدر سازمانهاي برتر در جهان بايستد.
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گزارش كنسرت جشن  25سالگي محك و نشست خبري اين برنامه
نشست خبري

هوشنگ كامكار :برای کامکارها افتخار بزرگی است که
براي  25سالگی محک روی صحنه میروند

نشست خبری كنسرت جشن  25سالگي محك با اجرای هنرمندانه
گروه کامکارها با حضور استاد هوشنگ كامكار ،استاد حميدرضا
نوربخش ،مديرعامل خانه موسیقی ،محسن رجب پور ،مدیر عامل
شرکت ترانه شرقی و مدیرعامل مؤسسه خيريه محك برگزار شد.
در ابتدای مراسم آراسب احمدیان مديرعامل مؤسسه خيريه
محك ضمن خیرمقدم و قدردانی از حضور یاوران رسانهای با اشاره
به فعالیتهاي مؤسسه و بیمارستان فوق تخصصی محک در زمینه
خیریه ،درمان و تحقیقات گفت« :محک از يك ايده شكل گرفت و
این ایده  25سال است که در عین ماندگاری رو به توسعه حرکت
میکند و حركت در اين مسير توسعه مانا افتخاري است که مردم

ايران با مشارکت و مِهر خود رقم زدهاند».
وي افزود« :راز ماندگاری محک به عنوان یک سازمان مردم نهاد
توسعه خدمات به کودکان مبتال به سرطان و همتهای بلند نیکوکاران
برای پشتیبانی از این آرزوهای بزرگ است».

مدیر عامل محک :دولت ،بنگاههای اقتصادی و َس َمنها
بازيگران اصلي هزاره سوم

احمدیان در بخشي ديگر از سخنان خود درباره فعاليت محك در
زمينه برگزاري كنسرتهاي خيرخواهانه گفت« :کوفی عنان ،دبيركل
وقت سازمان ملل درباره ورود به هزاره سوم ،جهان در این دوره را
حاصل برهم کنش سه عنصر اساسی یعنی نهاد دولت ،بنگاههای
اقتصادی و سازمانهای مردم نهاد ميداند که به ترتیب بازیگران اصلی
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عرصه توانمندسازي زيرساختهاي اجتماع ،اقتصاد و جامعه مدنی را
تشکیل میدهند .بر این اساس کنسرت موسیقی  25سالگی محك
که با همراهی خانه موسيقي و جمعي از هنرمندان ،همراهیهای
وزارت ارشاد و حامیان مالی به عنوان بنگاههاي اقتصادي برای جشن
ربع قرن فعاليت نيكوكارانه ايرانيان صورت میگیرد ،نمونه بارزی از
تعامل این سه بازوی اصلی جوامع است .در همین جا از شرکت های
کار و اندیشه و پرشیا خودرو که با حمایت های مالی سبب تحقق این
رویداد هنری شدند تشکر میکنم».
احمدیان در پايان با اميد به فعاليتهاي عميقتر و دستاوردهاي
بزرگتر در جشن  50سالگي محك تأكيد كرد« :خبرنگاران نمایندگان
آگاهیبخش جامعهاند و محک حضورشان را که کمک بزرگی برای
رعایت دو اصل اساسی این سازمان یعنی شفافیت و پاسخگویی در
قبال نیکوکاران است ،پاس میدارد».

حمیدرضا نوربخش ،مدیرعامل خانه موسیقی درباره برگزاری این
کنسرت گفت« :همه ایرانیان انگیزه و دغدغه نیکوکاری و حضور در
امور خیریه را دارند و تالش ميكنند تا با فعالیتهای اجتماعی خود در
این امور سهیم شوند .این انگیزه در میان هنرمندان که احساس یکی از
بزرگترین دغدغههای روزمرهشان است ،نمایانتر خواهد بود».
وی با بیان اینکه برگزاری چنین رویدادی نیازمند سازماندهی این
انگیزههاست گفت« :در جلساتی كه به خاطر بیست و پنجمین سال
فعالیت محک با مسئوالن اين مؤسسه داشتیم ،تصميم گرفتيم به
منظور سازماندهي انگيزه نوعدوستي و آغاز فعاليتهاي خيرخواهانه
در میان اهالی موسیقی ،جشن  25سالگي محك را با كنسرتي آغاز
كنيم که میتواند سرآغازی برای فعاليتهاي خيرخواهانه بیشتر در
خانه موسیقی باشد».
وی افزود« :گروه کامکارها كه به امور خيريه و منافع جمعي عالقه
بسياري دارند ،پيشقدم شدند و مطمئناً در آينده هنرمندان بسیاری
در اين حوزه فعالیت خود را شروع میکنند».

هوشنگ کامکار ،سرپرست گروه موسيقي كامكارها در اين نشست
با اشاره به اینکه این گروه تاکنون کنسرتهای خیرخواهانه در
شمال و غرب کشور و همچنین در کردستان عراق برگزار کرده
گفت« :سالهاست که هنرمندان برجسته دنيا به منظور مشاركت
در فعاليتهاي خيريه در مسير برگزاري رویدادهای خيرخواهانه قدم
برمیدارند .امیدوارم در آينده شاهد پذیرش هر چه بيشتر مسئولیت
اجتماعی توسط هنرمندان باشيم و از همراهي مؤسسه خيريه محك
به عنوان یک سازمان مردمنهاد پیشگام ،در اين مسير بهره ببريم».
سرپرست گروه موسیقی کامکارها افزود« :محک سازمان مردمنهادی
است که براي نیکوکاری یاوران خود اهمیت بسیاری قائل است و
بهترين خدمات درماني و حمايتي را به كودكان مبتال به سرطان ارائه
ميدهد .اكنون وظیفه هنرمندان است تا با هنرشان در جهت معرفي هر
چه بيشتر اين مؤسسه تالش كنند .برای گروه کامکارها افتخار بزرگی
است که این کنسرت را براي جشن  25سالگی محک اجرا كنند».

مسئولیت اجتماعی دغدغه سازمانهای پیشرو

هوشنگ کامکار :وظیفه هنرمندان است تا با هنرشان
برای اهداف سازمانهایی چون محک تالش كنند

حمیدرضا نوربخش :کنسرت  25سالگي محك سرآغازی
برای فعاليتهاي خيرخواهانه بیشتر در خانه موسیقی

محسن رجبپور ،مدير شركت فرهنگي هنري ترانه شرقي و عضو
كانون ناشران و تهيه كنندگان خانه موسيقي گفت« :مفتخرم که
در این رویداد خیریه حضور دارم .سابقه آشنایی من با محک به
سالهای اولیه فعالیت این سازمان باز میگردد و خرسندم که به جز
فعالیتهای خیریه فردی اکنون فعالیتهای خیریه سازمانی و صنفی
نیز آغاز شده و امید دارم سایر هنرمندان نیز به امور عام المنفعه و
خدمات اجتماعی بپردازند».
سيد محسن شاكري ،مدير روابط عمومي شرکت كار و انديشه
و حامی این برنامه نيزگفت« :تعهد به مسئوليت اجتماعي توأم با
كار و انديشه صادقانه انگیزه حمايت از كودكان مبتال به سرطان در
برگزاري اين كنسرت شده است».
همچنين پیام صالحی مدیر بازاريابي و فروش شرکت پرشیا خودرو و
حامی مالی این برنامه گفت« :امروزه بنگاههای اقتصادی پیشرو توجه به
مسئولیت اجتماعی در کنار فعالیت خود را در زمره برنامههای همیشگی
قرار میدهند و برای شرکت پرشیا خودرو همکاری با مؤسسه خیریه
خوشنامی چون محک موجب افتخار و خرسندی است».
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كامكارها در شادي  25سالگي محك نواختند

جشن  ٢٥سالگي محك با اجرای هنرمندانه گروه کامکارها و با
حضور محمدعلى كشاورز ،حسامالدين سراج و رسول دیناروند ،معاون
وزیر بهداشت و بسيارى از هنرمندان و نیکوکاران پنجشنبه  ٦خرداد
در تاالر وحدت برگزار شد.
در این مراسم که با استقبال بینظیر نیکوکاران و عالقهمندان به
موسیقی روبرو شد ،حضار پس از ورود به سالن ،نشان  ٢٥سالگی و
شيرينىهايى كه نماد اين روز بود و به محك اهدا شده بود را دريافت
ميكردند .نيكوكاران نشانها را روي سينه خود قرار ميدادند و براي
ابراز عشقشان به كودكان مبتال به سرطان ،با سازهاى كه آدمكهاى
نماد محك بود عكس ميگرفتند و در شبكههاى اجتماعى خود به
اشتراك ميگذاشتند .گروه كامكارها نيز بين جمعيت حاضر شدند
و لحظاتى پر از عشق را در كنار نماد محك به يادگار ثبت كردند.
هنردوستان میدانستند كه کلیه عواید حاصل از این کنسرت
به کودکان مبتال به سرطان تعلق میگیرد و همین موضوع زمینه
رضایت پیش از اجرا در اين شب پر از مهر را فراهم آورده بود.

تحققآرزوهایبزرگبانيانمحكباهمتهایبلندنيكوكاران

ژاله صادقیان ،گوينده و همراه همیشگی کودکان مبتال به سرطان،
در ابتدای مراسم از آرزوهای بزرگ بانيان محك گفت که با همتهای
بلند نيكوكاران رشد کرده تا محک را به جایگاه امروزیاش برساند؛
صادقیان از بذرهای امیدی گفت که در دل خانوادههای کودکان
مبتال به سرطان کاشته شد و از عشق نیکوکارانی که مبارزه کردند با
خرچنگی که بر جان فرزندان ایران زمین چنگ انداخته بود .صادقیان
از نیکوکارانی گفت که گرد هم آمده بودند تا  ٢٥ساله شدن همراهی
با کودکان مبتال به سرطان را با نواى عاشقانه موسيقى جشن بگیرند.

ارسالن كامكار :حضور در برنامه سازمان خوشنامى چون
محك؛ افتخارى براى گروه كامكارها

ارسالن کامکار ،خواننده و نوازنده گروه ،پیش از اجرای شادمانهها
گـفت« :باعث افـتخار گـروه كـامكارهاست كه در جـشن  ٢٥سـالگى
سازمان خوشنامى چون محك و برنامهاى كه به نفع كودكان مبتال به
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سرطان است حضور دارند».
وي از ساير هنرمندان نيز دعوت كرد تا با حضور در برنامههاي
خيرخواهانه به مراكز مردمنهاد كمك كنند.

حضور پدرانه پدرساالر در جشن  25سالگي محك

محمدعلي كشاورز ،پيشكسوت عرصه بازيگري ايران كه با وجود
کسالت جسمانی در کنسرت جشن  25سالگي محك حضور داشت
در پاسخ به سؤالي در خصوص مسئوليت اجتماعي هنرمندان گفت:
«هنرمندان چه در عرصه سينما و تئاتر ،و چه در عرصه موسيقي،
نقاشي و ادبيات بايد بدانند كه مردم نيكو و خوب ايران لياقت
بهترينها را دارند .همه ما چه لُر ،چه ُكرد ،چه فارس ،چه تُرك براي
سرزمين هنرپرور ايران هستيم و بايد قدردان اين موهبت باشيم .ما
بايد در خدمت سرزمين ايران و مردم خوب ايران باشيم .به همين
م خيريه جزو وظايف هنرمندان است».
خاطر حضور در مراس 
وي با اشاره به برگزاري كنسرت كامكارها برای جشن  25سالگی
محک و اهدای تمامی عواید به کودکان افزود« :بايد همه افراد با
موسيقي آشنا باشند چرا كه موسيقي دردهاي درون انسان را نمايش
ميدهد .انسان دردآشنا ،مرهم درد هم هست».
استاد كشاورز در بخشي ديگر از صحبتهايش به حمايت از
كودكان مبتال به سرطان اشاره كرد و گفت« :بايد براي كودكان مبتال
به سرطان از جان و مال مایه گذاشت و در همه زمینهها حمایت
كرد .اين وظيفه همه انسانهاست .من با اينكه  4سال است كه پايم
شكسته و به سختي حركت ميكنم دلم میخواست هرطور شده براي
حمايت از كودكان محک به این جشن بیایم».
پدرساالر در پايان در پيامي به كودكان محك گفت« :به كودكان مبتال
به سرطان ميگويم كه كوشش را رها نكنند و مطمئن باشند كه انسان
اگر بخواهد پيروز ميشود و آنها هم ميتواند سرطان را از خود دور كنند».

هدیه کودکان محک به کامکارها با دستان فرزند بهبود
يافته محك

در پايان اجرا ،هوشنگ كامكار سرپرست گروه توسط ژاله صادقيان
به روي سن دعوت شد تا در كنار ساير اعضاى گروه كامكارها و و در
میان دست و شادی حضار ،هديه منحصر به فردى را دريافت كنند.

تابلويى كه کودکان حامى محک ،از اعضاى گروه کامکارها کشیده
بودند و با دستان «نيكو» فرزند بهبود يافته محك به بيژن كامكار به
نمايندگي از گروه كامكارها اهدا شد .بيژن كامكار تصوير خود را در
تابلوى نقاشى اهدايى با شادى به حضار نشان داد و سپاس ويژه خود
را تقديم كودك بهبوديافته محك كرد .قهرمان محک با حضور خود
بر روی سن نشان داد که سرطان شکستپذیر است و میتوان کاری
کرد کارستان برای آنان که سختترین کار دنیا را انجام میدهند.

اینجا امید ادامه دارد

مؤسسه خیریه محک در  ٢٥سال فعالیت خود همواره باور
دارد توسعه و ماندگاری هر سازمان مردمنهادی در گرو شفافیت و
پاسخگویی و خدمات يكپارچه و صادقانه است .پشتیبانی از همتهای
بلند یاوران و آرزوهای بزرگ گردانندگان دستاوردى بوده كه در
محك به واسطه شناخت از نيازهاى كودكان مبتال به سرطان و
خانوادههايشان و باور آرزوها تحقق يافته است .محک معتقد است
م خیریهای چون کنسرت کامکارها زمینه
که میتوان با برگزاری مراس 
ت مشترک دولت ،بنگاههای اقتصادی و سازمانهای مردم نهاد را
فعالی 
فراهم کرد و مفتخر است که در این مراسم از همراهی وزارت ارشاد،
خانه موسیقی ،شركت كار و انديشه ،پرشيا خودرو ،سامانه  84200و
شركت فرهنگي -هنري ترانه شرقى بهره برده است .به امید آنکه با
همراهى نیکوکاران پایان سرطان در جهان را جشن بگیریم.
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گفتگو با ضیاء متحدان؛ عضو هيأت امنا و مديره

دانشآموخته مکتب پدری است که آموزش مهربانی و عشق
ورزی به فرزندانش را از بدیهیترین امور روزمرهاش میدانست.
پای صحبتهای مهندس ضیاء متحدان که مینشینی فقط از
عشق میشنوی و انسانیت .عضو هیأت امنا و مدیره محک
اهل شیراز است و تحصیالتش را در آمریکا به پایان رسانده و
پس از آن وطن را برای خدمت و فعالیت انتخاب میکند و به
ایران باز میگردد و اكنون عضو انجمن مديران صنايع ايران،
خانه اقتصاد و عضو هيأت امنا بنياد مفيد است.
با مهندس متحدان به گفتگو نشستیم و از نظراتش پیرامون
محک پرسیدیم .آنچه در تمامی صحبتهای او به چشم
میآمد ،اعتماد نسبت به فعالیتهای این سازمان و قدرشناسی
عمیق نسبت به همه نیکوکاران ،داوطلبان و کارکنان است.

لطفا خودتان را معرفي كنيد.
سال  1324در شیراز متولد شدم ودر 3سالگی به واسطه شغل
پدر که در کار تجارت و صنعت و ساخت وساز بودند ،به تهران
نقل مکان کردیم و دوران دبستان را تا کالس یازدهم در تهران
گذراندم .از کالس یازدهم به بعد به امریکا رفتم و دانشگاه را در
منهتن نیویورک گذراندم و در سال 1349به ایران برگشتم و در
تشکیالت پدر مشغول به کار شدم ،اما از آنجايي كه عالقه داشتم
روي پاي خودم بايستم ،فعاليتهاي مستقلی را نيز شروع كردم و
خوشحالم كه پدرم به من اجازه داد كه بتوانم چنین تجربههایی
در آن دوران كسب كنم.
با محك چگونه آشنا شديد؟
من  21سال پیش با محک آشنا شدم .این آشنایی به واسطه دخترم
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مريم و همسرش که در انگلستان زندگي ميكنند ،شکل گرفت .دخترم
هر بار که به ایران ميآمد به دفتر محك در چيذر ميرفت و از اينكه
ميتوانست براي كودكان مبتال به سرطان كاري انجام دهد خيلي
خوشحال بود .همچنين دوستان نزديك من از اعضاي هيأت امناي
محك بودند و در حال حاضر نيز در اين سمت فعاليت دارند و اين باعث
شد من بيشتر با محك آشنا شوم.
شما در صحبتهایتان از عشق به همنوع صحبت میکنید
که هم در شما وجود دارد و هم در فرزندانتان .این عشق را از
چه کسی ودیعه گرفتهاید؟
من در خانواده متشرعي بزرگ شدم و والدینام انسانهای روشن فكری
بودند .به طوري كه همه فرزندانشان را براي تحصيل به خارج از كشور
فرستادند .پدرم معتقد بود كه در دين هيچ محدوديتي براي كسب
علم ،اخالق و عشق وجود ندارد .او هميشه به من تأكيد ميكرد كه
بايد به فرزندانم محبت كنم و عشق بورزم چرا كه زندگي بر پايه و
اساس مهرباني و عشق است .من عشق و مهرباني را از پدر و مادرم
به وديعه گرفتم.
 21سال پیش چنین آیندهای را برای محک متصور بودید؟
سنگبناي محك بر پایه يك عشق است و اين سنگبنا داراي
اهدافي بزرگ بوده و هست .وقتي كه شما از پيش اهدافتان را تعريف
ميكنيد ،تمام چالشها ،مشكالت و امكانات را ميبينيد و اين باعث
ميشود آمادگي مواجهه با مشكالت براي رسيدن به هدف در شما به
وجودآيد .در بين بنيانگذاران ،اعضاي هيأت امنا و هيأت مديره محك
اين هدفگذاري وجود داشته که از جمله داليل موفقيت محك است.
به اعتقاد من محك امروز ميتواند الگوي موفقي ،هم براي نهادهاي
مردمي و بيمارستانها و هم براي شركتها باشد.
پیشرفت محک را در  25سال فعالیت خود در سطح
بینالملل چطور ارزیابی میکنید؟
براي كشور و سرزمينم افتخار بزرگي است كه محك در بين 299
مؤسسه مردمنهاد در جهان ،رتبه چهارم را كسب كرده است .اين
عالق ه و عشقي است كه مردم به محك ارزاني داشتند .در واقع مردم

عزيز ايران با حمايتهاي بيدريغ خود چه از بعد مادي و چه معنوي
سبب كسب اين رتبه ارزشمند شدهاند و فراموش نكنيم تمام اين
حمايتها با توفيق الهي به ثمر نشسته است .از طرف دیگر شفافيت
و پاسخگويي از اصول مورد توجه بانیان محک از ابتداي تأسيس
است .همین زمینه باعث جلب اعتماد به مؤسسه محك شده است.
چنانچه سال گذشته رئيس جمهور سویيس كنفرانس مطبوعاتي خود
را در محك برگزار کرد و با عالقه و اشتياق از نزديك به بازديد
از بيمارستان محك نمودند .بيانيه چشمانداز محك بسيار سنجيده
تدوين شده است و محك با پايبند بودن به اصول و شفافيت در كليه
امور خود عالقه همه افراد را چه در داخل و چه خارج از كشور به
خود جذب كرده است.
چه موفقیتی را در سالهای آینده برای محک پیشبینی
میکنید؟
من به اين مجموعه اعتماد كامل دارم .زير سقف محك ،بنيانگذاران،
داوطلبان ،كاركنان و متخصصان همواره براي ارتقای مسير درمان
كودكان مبتال به سرطان تالش ميكنند و حمايتهاي بي دريغ
ياوران و همراهان هميشگي محك اين تالشها را تكميل ميكند.
اين پويايي كه در محك جريان دارد را در جاي ديگري نميبينم .اين
عشق و عالقهاي كه هر روز زير سقف محك جريان دارد ،مرا ترغيب
ميكند كه در حد توانم ،همسو با آنها تالش كنم .اگر محك سال
گذشته توانسته رتبه چهارم را كسب كند ،چرا اول نشود؟
محک ثمره ظرفیت اجتماعی ایران است و در این 25
سال در مسیر ماندگاری و توسعه حرکت کرده است .شما رمز
ماندگاری و توسعه محک را در چه میبینید؟
دليل ماندگاری محک عشق و عالقهاي است كه در جامعه ما حاكم
است و اين عشق و عالقه ،بعد معنوي محك را تغذيه ميكند .ملت
نوعدوستی هستیم .مردم ايران چه در داخل و چه خارج از كشور
بدون هيچ چشمداشتي با ديد مثبت به محك كمك ميكنند و اين
بعد مادي حمايتهاي ياوران محك است .از طرف دیگر بسیاری از
پزشکان به صورت داوطلبانه در محک فعالیت داشته و تجربههاي
خود را براي پيشرفت محك در اختيار بيمارستان قرار ميدهند.
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قطعاً با حمايتهاي اين عزيزان سبب تحقق بيانيه مأموريت محك
خواهد شد.

همچنین برگزاري كنفرانسها ،كنگرهها و سمينارهاي مهم و علمي
در سطح ملي و بينالمللي تبادل تجربه را با ديگر دانشمندان و
متخصصان در ساير كشورها فراهم ميكند.
با شفافيتي كه در امور مالي ،اداري و بيمارستاني محك وجود دارد،
چگونه ميتوان تصور كرد كه پايداري و ماندگاري محک در گرو شك
و ترديد قرار بگیرد .در محك هيچ چيز پنهاني وجود ندارد.
به غیر از فعالیت در محک،چه فعالیتی دارید؟
من عضو انجمن مدیران صنایع ایران ،خانه اقتصاد و عضو هيأت امنا
بنياد مفيد هستم.
سخنی با یاوران؟
مردم ايران ،مردم عاشق و نوع دوستي هستند .من از تمام ياوراني كه
محك را در راه حمايت از كودكان مبتال به سرطان همراهي ميكنند
از صميم قلب سپاسگزارم .مردم ايران و ياوران هميشه همراه محك
در اين  25سال با كمترين امكانات اتفاقات شگفت انگیزی را زير اين
سقف رقم زدند .داوطلبان ،كاركنان ،ياوران و همه كساني كه در اين
راه كمك ميكنند ،مانند يك زنجير به هم پيوسته هستند كه باعث
ميشوند چرخه حمايت از كودكان مبتال به سرطان همواره به درستي و
زيبايي در گردش باشد .من به همه همراهان محك براي ايجاد و حفظ
چنين مؤسسهاي تبريك ميگويم و دست آنها را به گرمي ميفشارم.

سخنی با کارکنان؟
براي همه كاركنان محترم محك آرزوي موفقيت ميكنم .با وجود
شما ،با عشق و عالقهاي كه شما ميگذاريد محك ماندگار ميماند .شما
كاركنان محك هر روز كودكان مبتال به سرطان و خانوادههايشان را
ميبينيد ،شاهديد كه آنها چطور با سرطان مبارزه ميكنند ،استقامت
و قدرتي كه خداوند در وجود شما نهاده است باعث ميشود شما به
آنها لبخند بزنيد و شايد اين لبخند براي اين عزيزان يك دلگرمي
كوچكي باشد .به عقيده من اگر خداوند به شما نعمت سالمتي ،راه
رفتن ،توان كار كردن و  ...را داده است ،اينها فقط مال شما نيستند،
شما بايداين نعمتها را با ديگران به اشتراك بگذاريد.
در یک جمله محک را توصیف کنید؟
خانه عشق.
سخن آخر؟
محك آينده درخشاني دارد .اميدوارم روزي محك به يك مركز
بزرگ سرطانشناسي كودك در سطح جهاني تبديل شود .كما اينكه
با راهي كه در اين  25سال پيش گرفته است اين هدف دور از
دسترس نيست .امیدوارم روزي برسد كه سرطان را ريشهكن كنيم تا
كودكان سرزمينمان شادمانهتر زندگي كنند .اميدوارم در سالهاي
آينده محدوديت سني را در محك برداريم و بيمارستاني تخصصي
براي بزرگساالن مبتال به سرطان با همين شيوه خيريه هم براي
درمان و هم براي تحقيق در زمينه سرطان تأسيس كنيم.
اگر اين همدلي و همسويي چنانچه در اين  25سال بوده است،
ادامه پيدا كند ،به شما اين نويد را ميدهم كه نسلهاي بعد اين
ساختمان به يك مؤسسه تحقيقاتي براي پيشگيري از سرطان تبديل
شود و ديگر ميزبان كودكان مبتال به سرطان نباشد.
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خونهمون  25ساله شد
سالم
به نام خدايي كه در قلبهاي مهربان عشق را آفريد.
در اين روزهاي گرم و در ميان شلوغی و ترافيك و بدو بدوهاي
مردم در يك گوشهاي از شهرمون در يك خانه بزرگ تولد بوده .اين
خونه  25ساله شده.
تولد مهرباني .تولد گذشت و ايثار .خانه اي كه آجرها و اسكلت آن
با عشق بنا شده جايي كه ساکنان آن کودکانی هستد كه در ميان
سختی و بیماری و سوزن و دارو در حالی که سِ ُرم شیمی درمانی در
دستشان است بادكنكهايشان را به هوا پرتاب ميكنند و با صداي
خنده شادانه تالش ميكنند زودتر صاحب بادكنك باشند .اونا دوست
دارند بازي كنند و شاد باشند كودكي كنند ،هر چند اين كودكي پر
از مبارزههای بزرگ باشد.
اين روزها تولد  25سالگي محك است .جايي كه بچه ها براي خوب
شدن و بزرگ شدن با سرطان مي جنگند و به آرزوهاي بزرگي كه
در آينده دارند فكر ميكنند و پدرها و مادرها همراه بچه هاشون اين
سختي ها را تحمل مي كنند ،دعا ميكنند و امیدوارند.
امیدوارند براي اينكه جايي هست كه اونها امنيت را با ورود به
اونجا حس ميكنند .جايي كه همدرد و همدل آنها است .جايي كه
احساس غربت را از اونا دور ميكند جايي كه به جز فرزندشان يه چيز
ديگه اي فكر نميكنند.
من آرزو ميكنم كاش ميشد در محك روزي كه همه بچهها قطع
درمان شدن را جشن گرفت كاش ريشه كن شدن سرطان را جشن گرفت.
كاش ميشد همه بچهها براي ديدار هم و گذراندن يك روز خوب
کنار هم جمع بشن و با خاطره خوبي از گذشته جشن سالمتی
بگيرن.
به اميد اون روزها محك عزيزم تو همچنان با اقتدار بمان و دستان
مهربانت براي گرفتن و خوب شدن بچه ها باز نگه دار.
دوستت دارم
تولدت مبارك
علي  -فرزند محک

داستانهای محک

کودکی فرزندم؛ زیر سقف محک
«خدايا ،چرا من؟» اين سؤالي بود كه بعد از گرفتن جواب آزمايش
كودكم مدام در ذهنم ميچرخيد .آنقدر كه تمام توانم در جستجوي
علتي بود تا صداي ذهنم را خاموش كند و تسكيني بر دل ناباورم
بنشيند .ترس و سردرگرمي چون بهمني بر روي دوشم سنگيني
ميكرد .اما امروز که قوی و پُر امید هستم ياد روزهاي سخت تنهايي
را افسانهاي بيش نميبينم .باران عشقي كه با همراهی انسانهای
مهربانی که درد مرا در خود داشتند و تنهایم نگذاشتند بر چهرهام
باريد و هرآنچه از ترس و ترديد بود را شُ ست.
من در محک باور کردم که امید برای من و فرزندم ادامه دارد.
امروز با تمام وجود ميدانم كه تقصير از من نيست و ناعادالنه قرعه
اين سختي بر من نيافتاده بلكه مرحلهاي است كه بهترين نقشمان
را بر صحنه بازي كنيم ،تجربهاي است كه از غصهها ،قصههای خوب
بسازيم و فرصتي است كه براي هر لحظ ه از بودنمان نقشه شاد بودن
بكشيم و در آخر فارغ از هر پايان ممكن ،ايستادهتر براي ساختن
زندگي بايستيم.
بخش آنکولوژی اعزام شديم ،از همهجا نااميد بوديم
روزيكه به
ِ
تصوري تلخ كه ازدست دادن عزيزمان بود در سر
و بهراستي ُجز
ّ
نداشتيم .اما با محك در دنياي ديگري پا گذاشتيم .من از كودكان
محك درس صبر ،از مادران و پدرانشان ،استقامت و از نيكوكاران و
ياوران ،مِهر آموختم.
به دنبال معجزه بودیم اما اميد ،تنها معجزهاي بود كه انتظارش
را ميكشيديم و جز در قلبمان جا نداشت .اگر آن روز ميدانستم
مقدر شده تا كودكي فرزندم را در كنار محك سپري كنيم و
كه ّ
شبهاي بيقرارياش را زير چتر پرمِهر ياوران و نيكوكاران به صبح
رسانيم ،بعد از گرفتن جواب آزمايش كودكم به جای بی قراری از
خود ميپرسيدم «آماد ه مبارزه هستي؟»
مادر یکی از کودکان محک
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هدیه بهبودی محمد حسن
روز خوبی بود .كافي بود به هر يك از اتاقهايي كه كودكان در آن بستري بودند ميرفتيد تا كنار هريك از كودكاني كه لبخندشان تا چشمهايشان
ِ
بزرگ نقرهاي رنگ و نرمين ببينيد .هديهاي كه یک دلیل بی نظیر داشت .یکی از دوستانشان بهبود یافته بود و
كشيده شده بود ،يك دلفين
ب ه شكرانه روزهاي كودكي و در كنار هم بودنشان عروسکهای دلفین زیبایی را به آغوش گر م آنها هدیه داد .هديهای كه يادآور جنبوجوش و
بازيگوشي محمدحسن در اتاق بازي در روزهای درمان بود .روزهایی که امیدوارانه با سرطان جنگید و امروز هدیه سالمتی اش را با این جمله به
محک آورد« :اگر عزيزي جزیي از خاطرات خوب زندگيات شد ،براي بودنش تشكر كن ...متشكرم كه هستي».
در محک این روزهای خوب را زیاد داریم و سالمتی کودکانمان همیشه بزرگترین هدیه برای خانواده محک است.

پرسش های متداول
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آيا محك در تلگرام كانال دارد؟ نام كاربري آن چيست؟
كانال تلگرام محك از اسفند ماه 1394راه اندازي شده است .شما ميتوانيد دوستانتان را براي عضويت در تنها كانال رسمي تلگرام محك دعوت كنيد و به
جمع حاميان كودكان مبتال به سرطان بپيونديد .براي عضويت بهنشاني زير در تلگرام مراجعه كنيدhttp://telegram.me/mahakcharitynews :

آيا كاركنان محك به جز در دفاتر جلب مشاركت و روشهاي كمك اعالم شده درسايت اقدام به جمع آوري كمكهاي
مردمي در سطح معابر و مراكز عمومي مينمايند؟
محك تنها از طريق راههاي اعالم شده از طريق وبسايت مؤسسه ( )www.mahak-charity.orgو دفاتر و باجههاي استان تهران و البرز اقدام به جمعآوري
كمكهاي مردمي مينمايد و هيچ گونه فعاليتي در خصوص جمعآوري كمك از طريق حضوركاركنان يا داوطلبان خود در سطح معابر و مكانهاي عمومي ندارد.

آيا محك كمكهاي غير نقدي ( اسباب بازي ،پوشاك ،گوشت و )...را قبول ميكند؟
محك در كنار دريافت كمكهاي نقدي آمادگي قبول كمكهاي اهدايي در زمينه كاالهاي مصرفي و تجهيزات و دستگاههاي پزشكي را دارد.
شما ميتوانيد با تماس با يكي از دفاتر محك از فهرست اقالم و تجهيزات مورد نياز مؤسسه و بيمارستان محك مطلع شويد .با توجه به اهميت
اصل شفافيت در محك ،براي كليه اقالم غيرنقدي نيز رسيد صادر ميشود و تا ارزش ريالي آن در حسابهاي مؤسسه منظور گردد.

نحوه همكاري داوطلبانه با محك چگونه است؟
شما ميتوانيد با عضويت در گروه داوطلبان با در اختيار قراردادن زمان و توانمندي خود به محك كمك كنيد .شماره تماس بخش داوطلبان 23501232
ميباشد .با مراجعه به واحد داوطلبان و پر نمودن فرم داوطلبي ،بر اساس نياز محك و تواناييهاي افراد از حضورشان در مؤسسه استفاده ميگردد.

آيا ميتوان از محك بازديد كرد؟
همه ياوران محك ميتوانند روزرانه از محك بازديد داشته باشند و از نزديك با فعاليتهاي سازماني كه خود ساختهاند ،آشنا شوند .در حين
بازديد مالقات مستقيم و ديدار مستقيم با كودكان به دليل حفظ كرامت انساني و حريم خصوصي آنان و حفظ موازين بهداشتي و درماني
امكانپذير نميباشد .براي بازديد ميتوانيد با شماره  23501210تماس بگيريد.

آيا محك تمام كودكان مبتال به سرطان را تحت حمايت خود قرار ميدهد؟
بر اساس اساسنامه اين سازمان تمامي كودكان مبتال به سرطان زير  16سال كه در بيمارستانهاي دولتي و دانشگاهي در سراسر ايران درمان
ميشوند ،ميتوانند تحت حمايت محك قرار گيرند .داوطلبان بخش مددكاري محك اكنون در بيمارستانهای دولتي و دانشگاهي  16استان حضور
دارند تا زمينه حمايت هر چه بيشتر از كودكان مبتال به سرطان حتي در نقاط دورافتاده كشور را فراهم كند.
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با ما گفتگو کنید

شما ميتوانيد با مراجعه به بخش «ميخواهم با محك گفتگو كنم» در وبسايت محك ،نظرات و سواالت
خود را درباره فعاليتهاي محك با ما در ميان بگذاريد و پاسخ خود را دريافت كنيد.
اين نظرسنجي در دو بخش ثبت «پيشنهادات ،انتقادات و سواالت» و «پرسشنامههاي نظرسنجي» كه شامل
پرسشنامه قلك ،نماد همدردي (استند) ،عضويت حضوري و عضويت آنالين است در وبسايت محك قرار دارد.
شما ،ياور گرامي پس از ثبت نظرات خود ،كد پيگيري دريافت ميكنيد و بخش تضمين كيفيت كه وظيفه
ارتباط مستقيم با ذيربطان و بهبود مستمر از طريق شناسايي نقاط بهبود سازمان را دارد ،ظرف حداكثر 5
روز كاري به شما پاسخ ميدهد.
محك با تكيه بر  25سال اعتماد و مشاركت اجتماعي شما و با رعايت دو اصل شفافيت و پاسخگويي توانسته
در ارائه شايستهترين خدمات درماني -رفاهي به كودكان مبتال به سرطان گام بردارد .با ارائه نظرات خود ما را در
استمرار اين مسير و برنامهريزي آتي براي افزايش يكپارچگي سطح کیفی کلیه فعالیتهای محك ياري دهيد.
منتظر دريافت نظرات شما هستيم.

جلب مشارکت

ِ
تبريك محك
نما ِد
آيا تاكنون فكر كردهايد كه استندهاي تبريك محك ميتواند در كنار ساير روشهاي
موجود ،روش مناسبي براي تبريك گفتن مناسبتهاي خوشايند زندگي باشد؟
پيام تبريك بر بال نوعدوستي روزهاي خوش را قرين با نيكي و نيكوكاري ميكند.
برای دریافت اطالعات تکمیلی در مورد نماد تبریک محک و همچنین سفارش آن
میتوانید با شمارههای زیر تماس حاصل فرمایید.
23501088 - 23501717 - 23501616
حمید خانی
مدیر بخش جلب مشارکت های مردمی
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ساختمان شماره دو محك ،در مسير ساخت
سه سال است كه كودكان محك از پنجره اتاقشان ساختماني را ميبينند كه خشت خشتش از جنس عشق به همنوع بنا ميشود .اين ساختمان
از اسفند ماه سال  91با زير بناي بالغ بر  17هزار متر وارد مرحله گودبرداري شد و تاكنون مراحل ساخت آن به منظور گسترش خدمات حمايتي
و درماني براي كودكان مبتال به سرطان ادامه دارد.
پروژه ساخت اين بنا با هدف توسعه فضاي بيمارستاني ساختمان شماره يك ،بخش تصوير برداري ،مركز اقامتگاهي و فضاهاي فرهنگي با
كمكهاي ياوران و خيرانديشان مردم سرزمينمان انجام ميشود.
اميدواريم تا با بهرهبرداري از ساختمان شماره دو محك جهت ارائه خدمات شايسته و همه جانبه به كودكان مبتال به سرطان و خانوادههايشان
سالمتي تعداد بيشتري از فرزندانمان گام برداريم .در زير گزارش تصويري از مراحل ساخت اين ساختمان را مشاهده ميكنيد.
در مسير بهبودي و
ِ

اسفند ماه 1390

فروردین ماه 1392

دی ماه 1391

بهمن ماه 1392

گزارش تصویری

بهمن ماه 1393

آبان ماه 1393

اردیبهشت ماه 1394

فروردین ماه 1395

دی ماه 1394

خرداد ماه 1395

43

44

پیام های شما

پيامهاي شما در دفتر يادبود بازديد ازمحك
روزانه تعداد زيادي از ياوران براي بازديد از محك به دفتر مركزي مؤسسه مراجعه ميكنند تا با فعاليتهاي محك از نزديك آشنا شوند و شاهد
به ثمر نشستن بذر محبتي كه در اين  25سال كاشتهاند باشند .شايد ما فقط تعدادي از آنها را ببينيم اما تمام پيامهاي محبت آميز اين عزيزان
را در دفتر يادبود محك ميخوانيم .پيامهاي سرشار از عشق و محبتي كه از نوعدوستي سرچشمه ميگيرد.
براي اولين بار در اين شماره سعي كرديم به برخي از پيامهاي محبت آميز شما ياوران كه در دفتر يادبود بازديد از محك ثبت شده است ،بپردازيم:
خدا قبل از خورشيد بيدار است .اميدوار قبل از همه در كنار تو باشد و راه را برايت هموار كند.
زيباترين روز زندگيمان را در محك شروع كرديم در جايي كه به زندگي معناي ديگري داده ميشود و زندگي را پر از انرژي
ميدانند .ممنون از گرماي وجودتان و تالشهاي وصف ناپذيرتان ( عروس و داماد)
خدايا عظمت و بزرگي تو را در اين روز در وجود كساني ديدم كه با عشق زندگي خود را با همنوعان خود تقسيم كردهاند .خدا قوت.
آرزو ميكنم هيچ كودكي با درد بزرگ نشود ...ياد دارم كه عظمت را فقط در محك ديدم اينجا فرشتههاي خدا روي زمين
هستند .به اندازه تك تك روزهاي سال برايتان آرزوي سالمتي و شادي دارم.
به اميد روزي كه هيچ كودكي روي تخت بيمارستان نباشد .سالمتي شما آرزوي قلبي ماست.
اميدوارم روزي جز افرادي قرار بگيرم كه بتوانم كمكي به اين خيريه كنم و باعث شادي كودكاني شوم كه در اينجا حضور دارند
و لبخند صلح و دوستي و بهبود روز افزونشان را ببينيم.
دوستتون دارم و دوست دارم زود خوب شيد و لبخند قشنگتون رو صورتتون پايدار باشه.
قدردان تك تك شما براي حضور گرمتان زير سقف محك هستيم.

دفاتر و باجه های تهران
دفتر مرکزی :تهران ،انتهاي اقدسيه ،ابتداي بزرگراه ارتش ،بلوار مژدي (اوشان) ،خیابان پروفسور وثوق ،بلوار محك ،مؤسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان
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