


شماره عضويت: 

در صورتى كه عالقمند به مشاركت مستقيم در فعاليتهاى موسسه محك مى باشيد، مى توانيد با مراجعه به يكى
 از دفاتر محك و تكميل فرم عضويت محك را بصورت داوطلبانه يارى فرماييد.

نام و نام خانوادگى را به صورت پيوسته و مجزا بنويسيد.

نام   .......................

شغل .......................................  تحصيالت .......................................  رشته تحصيلى ..................................................................................................

آدرس پستى:  استان..........................شهر/شهرستان ............................  خيابان .........................................................................................................

خيابان فرعى ........................................... كوچه .................................................................پالك ............................................. طبقه .......................
كدپستى ................................................................................صندوق پستى ..................................................................................................................
تلفن منزل ..................................................................... تلفن محل كار ......................................................... تلفن همراه ..........................................
دورنگار .................................................................................................. پست الكترونيك .............................................................................................

از چه طريقى با موسسه محك آشنا شديد؟

ساير مبالغ (با ذكر مبلغ) ............................................................

در صورتيكه در شهر تهران ساكن هستيد، لطفا به سوال زير پاسخ دهيد
آيا شما مايل به پرداخت حق عضويت از طريق مراجعه پيك محك ميباشيد؟ ( به صورت رايگان و با هماهنگى قبلى )  بلى              خير

ساير (لطفاً نام ببريد) .......................................................................................................................................................................................................

حق عضويت و كمك هاى غير نقدى: 

معرف
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شماره شناسنامهتاريخ تولدمرد

كد ملى

ياور گرامى با توجه به اينكه اطالعات زير وارد كامپيوتر خواهد شد خواهشمند است در تكميل فرم دقت فرموده و اطالعات 
خواسته شده را به تفكيك درج نماييد و پس از تكميل فرم را به موسسه عودت دهيد.

سالماهروز

تو كز محنت ديگران در غمى

نهاد توانى  اندك  يارى  به آالم هم نوع خود مرهمىبه 

چه نيكو سرشت و نكو آدمى
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پيام مديرعامل

تابستان سال 1389 در شرايطى به پايان رسيد كه خبرنامه محك 
در پاسخ به درخواست نيكوكاران با راهبردى جديد انتشار مى يابد. 
ارسال  اعضاء  براى  فقط  نسخه كه  از 15000  شمارگان خبرنامه 
مى شد به 85000 نسخه براى توزيع به نشانى تمامى نيكوكاران 
بيشتر  آگاهى  به  راهبرد جديد  اين  كه  است  اميد  يافت.  افزايش 
آن ها  بيشتر  آگاهى  به  هم چنين  و  محك  نيازهاى  از  خّيرين 
اهداف  به  محك  دستيابى  بر  آن  تاثير  و  كمك هايشان  نتايج  از 

سازمانى خود منجر گردد.
محك  اينترنتى  سايت  تغيير  كنار  در  خبرنامه  شمارگان  افزايش 
براى  كه  هستند  اقداماتى  الكترونيك  خبرنامه  ارسال  توسعه  و 
توسعه ارتباطات مابين سازمان و نيكوكاران در حال انجام است و 
اميدواريم نتايج اين اقدامات به صورت گسترش ارتباطات دوسويه 
اين خانواده  از پيش  بيش  انسجام  به  و  بروز كند  آينده  در سال 

بزرگ منجر شود.
برنامه اجرايى و بودجه  از نحوه پيشرفت  ارزيابى شش ماهه  يك 
پشتيبانى  با  محك  موسسه  كه  دهد  مى  نشان  سازمان  عملياتى 
روز افزون ياوران نيكوكار خود تقريبا مطابق پيش بينى هاى انجام 
شده در برنامه و بودجه حركت مى كند و اساسى ترين پروژه هاى 
بيمارستان فوق تخصصى محك در سال جارى كه شامل خريد و 
نصب دومين دستگاه شتاب دهنده در بخش راديوتراپى و احداث 
حال  در  خوبى  به  مى باشد  استخوان  مغز  پيوند  بخش  تجهيز  و 
پيشرفت است و در سال آينده شاهد بهره بردارى از اين دو بخش 

خواهيم بود.
سالن  در  عقيلى  ساالر  آقاى  گرامى  هنرمند  كنسرت  برگزارى 

آمفى تأتر محك تداوم ترنم نواى زيباى موسيقى در زير سقف هاى 
محك به منظور حمايت از كودكان معصوم مبتال به سرطان بوده 
از  را  افطار  ياوران محك شيرينى  از  است و در كنار آن بسيارى 
زيبايى لبخند كودكان محك گرفتند و با تعهد پرداخت هزينه هاى 
بر  يار  درمان  پروژه  قالب  در  كودك  چند  يا  يك  درمان  و  دارو 

معنويت روزهاى ماه مبارك رمضان افزودند. 
آن چه در محك روى داده است، روى مى دهد و روى خواهد داد 
ميسر نبود و نخواهد بود اگر انسجام، كمك و يارى اعضاى نيكوكار 
اين خانواده بزرگ را نداشتيم. يارى شما را ارج نهاده و همراهيتان 

را سپاس مى گويم.

آراسب احمديان
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يادداشت سردبير

اعضاي سازمان ها و مؤسسه ها،  اغلب تمايلي به خواندن خبر نامه  
خبرنامه ها  اين  مي كنند  تصور  آنان  ندارند.  سازمان شان  داخلي 
هم  خودشان  كه  است  مطالبي  حاوي  و  است  واضحات  توضيح 
مي دانند و چون اين خبرنامه ها معموالً سر وقت هم در نمي آيند، 
اين بي عالقگي نسبت به آن ها بيشتر مي شود. اين عدم عالقه در 
مخاطبان، بيرون از سازمان اين نشريه ها هم هست. بسيار ديده ايم 
كه شماري از اين نشريات وقتي براي فردي در سازماني فرستاده 
به سبد  را  نشريه  باز كند  را  آن  پاكت  آنكه  بدون  مي شود، وي 
سردبير  بر  موارد  اين  از  اطالع  طبعاً  اندازد.  مي  باطله  كاغذ هاي 
افراد  اين  از  شماري  و  مي گذارد  تأثير  داخلي  نشريه  كاركنان  و 
پس از مدتي كارشان را صرفاً به عنوان يك وظيفه ي اداري انجام 
مي دهند و در صدد نوآوري و بهبود كيفيت نشريه بر نمي آيند. در 
برخي موارد هم مسئوالن مؤسسه يا نشريه تصور مي كنند، مطالب 
نشريه شان َسُبك است و بايد مطالب معتبرتري در آن درج شود.
اين تصور، تصور نادرستي است. مطالب خبرنامه ها نبايد سنگين 
باشد؛ خبرنامه، نشريه ي پژوهشي و علمي نيست، هر  و تحليلي 

سخن جايي و هر نكته مكاني دارد.
واقعيت اين است كه خبرنامه ي داخلي يك مؤسسه محدوديت هاي 
انعكاس  همان  كه  اصلي اش  هدف  به  بخواهد  اگر  دارد،  بسياري 
اخبار مؤسسه باشد وفادار بماند، همان گونه كه گفتيم ممكن است 
جذابيتش را براي شماري از مخاطبان اصلي اش از دست بدهد. مثًال 
در محك مراسمي به مناسبت هايي برگزار مي شود و برخي از آن ها 
ساالنه تكرار مي شوند و طبيعي است كه پس از يكى دو سال خبر 
چنين مناسبت هايي جذابيتش را براي خوانندگان از دست مي دهد.

ذكر موارد باال كه با صراحت بيان شد براي اين است كه بگوييم با 
مشكالت كارمان آشناييم و مي دانيم چه وظيفه ي دشوارى را بايد 
انجام دهيم. هدفمان اين است كه ضمن وفاداري به هدف اصلي 
خبرنامه كه همان انعكاس اخبار محك به اعضا و عالقه مندان است 

بكوشيم آن را تا جايي كه مي توانيم خواندني تر كنيم.
مطالب  گذشته  شماره ي  دو  از  كه  كرده اند  مالحظه  خوانندگان 
به  نيز  تازه اى  بخش هاي  اخبار،  از  گذشته  و  شده  موضوع بندي 
خبرنامه افزوده شده است: پيشكسوتان، پشتيبانان و معرفي كتاب، 
اين بخش هاي تازه است. بخش هاي تازه ضمن اين كه كامال مرتبط 
تاكنون در  اما حاوي مطالبي هستند كه  با مسائل محك هستند 
خبرنامه هاي محك به آن ها پرداخته نشده يا كمتر به اين صورت 
از بخش پيشكسوتان معرفي كامل تر  بود. هدف ما  پرداخته شده 
اشخاصي است كه در پايه گذاري و شكل گيري و رسيدن محك به 
جايگاه امروزي آن، نقش عمده داشته اند و از اعضاي هيأت امناي 
افراد  اين  خود  زبان  از  خوانندگان  مي خواهيم  ما  هستند.  محك 
با آنان آشنا شوند و بدانند اگر محك امروز چنين موقعيتي يافته 
است از پرتو وجود دانش، صميميت و توانايي هاي اين افراد بوده كه 
جملگي از سرآمدان و نخبگان كشور ما هستند.بخش پيشكسوتان 
نيز به معرفي كار آفرينان و صاحبان تجارت و صنعت مي پردازد كه 
به مسئوليت اجتماعي شان نيز واقف اند و ضمن موفقيت در عرصه ي 
تجارت و صنعت از مؤسساتي نظير محك نيز پشتيباني مي كنند. 
شماره ي  سردبير  يادداشت  در  نيز  كتاب  معرفي  بخش  درباره ي 
ايجاد  كار  اما  ندارد.  آن ضرورتي  تكرار  و  داده ايم  توضيح  گذشته 
بخش هاي جديد همچنان ادامه خواهد داشت، از جمله اميدواريم 
در زمينه ي بيان مطالب علمي در زمينه سرطان به زبان ساده به 

ويژه پزشكان و متخصصان محك ما را ياري كنند.

اخبارمحك

مقارن با روز جهانى سرطان كودك سه شنبه 26 بهمن ماه سال جارى همايش يك روزه اى تحت عنوان 
«مسئوليت اجتماعى شركت ها با محوريت سرطان كودك» در سالن آمفى تئاتر محك برگزار خواهد 
شد. اين همايش يك روزه حاوى سخنرانى هاى علمى، ارائه تجربيات، معرفى استانداردها و پروژه هاى 

موفق CSR درسطح ملى و بين المللى مى باشد.

اهداف اين همايش عبارتند از:

از  آن  فوايد  بررسى  و   (Corporate Social Responsibility) CSR آگاهى در مورد مفهوم  ايجاد   •
تمامى جوانب. (تاثيرات آن بر درون و برون سازمان، جايگاه سازى و برندينگ، باال بردن بهره ورى و 

رضايت ذينفعان، توسعه ارتباطات و همچنين توسعه پايدار و تاثيرات اجتماعى...)
ديدگاه  افزودن  و  گيرنده  تصميم  سازمان هاى  مديران  و  اقتصادى  بنگاه هاى  مديران  توجه  جلب   •

مسئوليت اجتماعى در كنار وظيفه اصلى آن ها كه تامين منابع بنگاه اقتصادى است. 
• ايجاد يك تصوير شايسته از روحيه مردمى، همكارى، همراهى ايرانيان در جوامع بين الملل.

برگزاركننده اين همايش روابط عمومى محك مى باشد. 

دبير اين همايش احمد پورفالح مديرعامل شركت سكو ايران و عضو هيأت امنا و مديره محك است.

نماييد. حاصل  تماس   23501164 محك  روابط عمومى  با  مى توانيد  بيشتر  اطالعات  كسب  براى 

نخستين همايش بين الملى مسئوليت اجتماعى شركت ها در محك 
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اهداى بيمارستان سّيار به محك 

بيمارستان فوق تخصصى كودكان مبتال به سرطان محك از بدو تاسيس نيازمند به يك آمبوالنس مجهز به ICU و در واقع يك بيمارستان 
سيار يوده است. از اين رو مذاكراتى با يكى از ياوران هميشگى محك شركت ماموت، توليد كننده انواِع كشنده هاى كمپرسى، جرثقيل، 
آتشنشانى، تانكر و بارى انجام شد و اين بار نيز شركت ماموت با اهداى يك دستگاه خودرو آمبوالنس نوع B با تجهيزات موجود در يك 
ICU، دستگاه تنفس مصنوعى، ُشك قلبى، ساكشن هاى نصب و پورتابل، دستگاه پالس اكسى مترى (نمايشگر نبض)، انواع مجموعه وسايل 

جراحى كه مانند يك بيمارستان سيار است به يارى محك شتافت. 

كمك به همنوع، جزئى از فرهنگ سازمانى 
تجارى  بنگاه  اين  است.  ماموت  شركت 
اقتصادى  فعاليت هاى  به  اينكه  بر  عالوه 
ايفاى  به  مى پردازد  بين الملل  سطح  در 
كسب  و  خود  اجتماعى  مسئوليت  نقش 
رضايت جامعه با كمك به كودكان مبتال 
به سرطان كه عضوى از همين اجتماع اند، 
مى پردازد. سعيده قدس بنيانگذار محك، 
همراه  محك  مدير عامل  آراسب  احمديان 
به  تير ماه   9 محك  مديران  از  چند  تنى 
اهداى  تابلوى  و  رفتند  ماموت  كارخانه 
آن  محك  كودكان  كه  را  آمبوالنس 
آقاى  و  خانم  به  بودند  كرده  نقاشى  را 
فردوس (مدير عامل ماموت) تقديم كردند. 
پوشش  تحت  كودكان  از  يكى  حسين 
قطع  و  است  ساله   22 اكنون  كه  محك 
درمان شده، با آرزوى سالمتى براى همه 
كرد.  افتتاح  را  آمبوالنس  محك  كودكان 



1213
اخبارمحكاخبارمحك

بازديد عموى فيتيله اى از محك 

كودكان محك با حضور عموى فيتيله اى، به آرزو و خواسته ى قلبى 
خود، كه ديدن فيتيله اى ها خارج از قاب تلويزيون بود رسيدند. 

عمو با لباس سبز و زرد، با همان خنده ى هميشگى پس از بازديد 
 ICU از بخش هاى مختلف آنكولوژى، شيمى درمانى، اقامتگاه و
به اتاق بچه ها رفت و با آن ها عكس يادگارى گرفت، با آن ها بازى 
كرد و با شوخى هاى كودكانه لحظات شادى را براى آن ها رقم زد. 

يكى از روزهاى پايانى شهريور ماه كه خنكاى روزهاى 
ميزبان  محك  داشت،  همراه  خود  با  را  پاييز  رنگارنگ 
جمعه ها  كه  كسانى  همان  بود،  فيتيله  اى  ميهمانان 
شور  و  شادى  با  را  سرزمين  اين  كودكان  قلب  صبح، 
عجين مى كنند و ساعت هايى از روز تعطيل كودكان را 

با هديه ى خنده و نشاط به آنان سپرى مى كنند. 

كيانا درICU با ديدن عمو فيتيله كلى ذوق كرد و قول داد كه زود خوب شود و درسا كه از عوارض داروهاى شيمى 
درمانى بى اشتها شده بود از ذوق عموى فتيله اى، كلى غذا خورد و حالش بهتر شد. طاها كه هميشه دوست داشت در 
برنامه ى زنده ى تلويزيون ميهمان فيتيله ها باشد از اين كه عمو را در اتاقش مى ديد در پوست خود نمى گنجيد. ما از عمو 
كه ساعت هايى سراسر شور را براى بچه هاى محك به ارمغان آورد تشكر مى كنيم و از هنرمندان و عزيزانى كه مى توانند 
لحظاتى شاد را براى كودكان فراهم كنند دعوت مى كنيم تا با حضور خود در محك، از آالم اين كودكان معصوم بكاهند.
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بازار تابستانه ى محك آسمان را بنشانيم ميان دو هجاى هستى 

در اين مراسم ابتدا اعضاى اين انجمن از بخش هاى 
بيمارستان محك بازديد كردند و سپس همه در 
فضاى بالكن طبقه اول بيمارستان جمع شدند تا 
با تلسكوپ ها و دوربين ها، ماه و ستاره ها را در 
به  با تعجب خاصى  آسمان رصد كنند. كودكان 
با دوربين  نگاه مى كردند. كوثر وقتى  دستگاه ها 
خاله  زد:  فرياد  تعجب  با  ديد  آسمان  در  را  ماه 
چرخ دار  صندلى  با  ابوالفضل  بزرگ!  توپ  يك 
شكايت  نداره  ابرو  و  چشم  ماه  چرا  اين كه  از 
با  كه  مى ستاييم  را  انجمن  اين  تالش  مى كرد. 
و  شاد  لحظات  محك  در  خود  داوطلبانه  حضور 
به يادماندنى را براى كودكان رقم زدند. افراد در 
هر صنف و با هر هنرى مى توانند لحظات زيبايى 
بيافرينند. درهاى محك  براى كودكان محك  را 
به روى همه باز است. شما نيز با هنر و حرفه ى 
خود مى توانيد كودكان را با دنياى جديدى آشنا 
كنيد و به پويش و خالقيت آن ها كمك نماييد.

شيرينى،  شكالت،  غرفه ى  نظير  مختلف  هاى  غرفه  با  بازار  اين 
بستنى، غذاهاى تابستانه، غذاهاى بين المللى و كافى شاپ پذيراى 

2000 نفر از ياوران و دوستان محك بود. 

چندان  دو  رونقى  ورزشكاران  و  هنرمندان  حضور  با  بازارچه  اين 
يافت. عوايد حاصل از اين بازار 90 ميليون تومان بود و تمام آن 
صرف درمان كودكان مبتال به سرطان محك مى شود. از داوطلبان 
و ياوران محك كه با خورشيد مهربانى خود، گرما را به روزهاى 

سرد بيمارى كودكان محك هديه كردند سپاسگزاريم . 

جشن آسمان انجمن نجوم آماتور ايران،  يكم 
مرداد ماه همزمان با سالروز تأسيس رسمى 
به سرطان  مبتال  كودكان  كنار  در  انجمن 
شد.  برگزار  محك  در  خانواده هايشان  و 

مرداد ماه   15 و   14 محك  تابستانه ى  بازار  اولين 
برگزار شد.  محك  در  داوطلبان  توسط 
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شبي با محك كنسرت ساالر عقيلى در محك

از  حمايت  هدف  با  ماه،  شهريور   22 و   21 درتاريخ   « نياز  و  راز   » گروه  و  عقيلى  ساالر  سنتى  موسيقى  كنسرت 
شد. برگزار  محك  آمفى تئاتر  سالن  در  نيكوكاران  و  ياوران  گرم  استقبال  با  محك،  سرطان  به  مبتال  كودكان 

در اين مراسم كه با حمايت مالى بانك و بيمه ى سامان برگزار شد، حاميان هميشگى محك نه فقط براى شنيدن موسيقى، بلكه براى 
هديه ى آواى زيباى زندگى به قلب كودكان محك دور هم جمع شده بودند. كليه ى عوايد حاصل از اين كنسرت موسيقى كه 300 ميليون 
ريال است و با همت عالى براى خريد بليط ها جمع آورى شد، براى كودكان مبتال به سرطان صرف خواهد شد. از تمامى كسانى كه با 
شركت در اين گونه مناسبت ها محك را براى درمان كودكان مبتال به سرطان و پشتيبانى همه جانبه از آنان حمايت مى كنند سپاسگزاريم. 

زمينه  در  بي پيرايه ى محك  و  فعاليت هاي شفاف  از  ابراز خرسندي  ايران ضمن  نهاد هاي سرمايه گذاري  كانون  دبير  دكتر محمدي 
خدمت رساني به كودكان مبتال به سرطان گفت: كودكان آينده سازان اين سرزمين هستند و عزيزترين سرمايه هاي مادي و معنوي 
و  جامعه  ارتقاى سطح سالمت  و  كودكان  اين  زندگي  كيفيت  به  كه  مي دهد  انجام  ارزنده اي  بسيار  كار  محك  و  مي شوند  محسوب 

افزايش ميزان بهبود كودكان مبتال به سرطان در ايران مي انديشد و در اين زمينه برنامه ريزي مي كند. وي در ادامه گفت: 

در اين مراسم جمعي از ياوران نيكوكار محك، اعضاى كانون صندوق هاي 
سرمايه گذاري و كانون شركت هاي كارگزاري بورس، اعضاى هيأت امناى 
محك و همچنين گروهي از نيروهاي داوطلب و كاركنان محك حضور 
داشتند. درابتدا پروفسور وثوق عضو هيأت امناي محك گفت: با توجه 
به اصل شفافيت، همه افرادي كه محك را ياري مي كنند، مي توانند از 
محك بازديد كنند و اين بيمارستان كه 3 سال  بيشتر از تأسيس اش 
كودكان  درمان  براي  دنيا  روز  پزشكي  امكانات  تمام  با  و  نمي گذرد 
مبتال به سرطان با ياري مردم ساخته شده است را از نزديك ببينند. 

«55 شركت سرمايه گذاري عضو كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران 
هستند و ما موظف هستيم نحوه ى فعاليت محك را به آن ها معرفى 
كرده تا آن ها بتوانند محك را يارى نمايند و قدمي كوچك در اين 
راه برداريم، همدلي با افراد جامعه به سرمايه و زندگي شخصي ما 

بركت مي بخشد.
ما ايراني هستيم و قلبمان با حس نوع دوستي و براي يكديگر مي تپد. 
از مسئوالن محك انتظار داريم كه با اطالع رساني درباره ى فعاليت هاي 
خود و معرفي روش هاي مختلف كمك به محك ما را در انجام اين 

مسئوليت اجتماعي ياري كنند.»

اخبارمحكاخبارمحك

برنامه شبي با محك با مشاركت كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران و كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار، 3 شهريور ماه 
با هدف حمايت از كودكان مبتال به سرطان در سالن آمفي تئاتر محك برگزار شد. 
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نيز  وكارگزاران  بورس  سازمان  دبير كل  خرازي  خزلي  حسين 
جامعه  اعضاى  ديگر  قبال  در  جامعه  فرد  هر  كه  اين  ياد آوري  با 
مسئول است و مي بايست مسئوليت اجتماعي خود را انجام دهد، 
گفت: 109 شركت كارگزاري و 2000 نفر از كاركنان بورس بايد 
از فعاليت هاي اين موسسه آگاه شوند و در جهت ياري آن بكوشند. 
آراسب احمديان مدير عامل محك ضمن خير مقدم به حاضران به 
ارائه ى گزارشى از فعاليت هاي محك و برنامه هاي آتي آن پرداخت. 

يكي از كودكان تحت حمايت محك با حضور در صحنه، حاضران را 
پدران و مادران كودكان محك خطاب كرد و ياري آن ها را زندگي 
بخشيدن به كودكان محك دانست. در اين برنامه نيكوكاران عضو 
دو كانون، هزينه دارو و درمان 163 كودك تحت پوشش محك را 
به مدت يك سال كه معادل آن 2/445/000/000 ريال مي باشد، 

تعهد كردند. 

برگزارى نخستين دوره ى مسابقات چوگان جام محك 

در اين مراسم كه با حضور سعيدلو رئيس سازمان تربيت بدنى برگزار شد، تيم هاى مختلف به رقابت پرداختند و 
عوايد حاصل از فروش بليط اين دوره، به كودكان مبتال به سرطان تحت حمايت محك تعلق گرفت. در حاشيه اين 
مراسم، سعيدلو با اشاره به اقدام فدراسيون چوگان در كمك به محك اين فعاليت را بسيار ارزشمند توصيف كرد و 
گفت: اينگونه مسابقات بهانه بسيار خوبى است تا مردم از نزديك با اين رشته ورزشى آشنا شوند. شركت كنندگان 
در اين دوره از بازى ها به ترتيب زير توانستند مقام هاى اول تا سوم را كسب كنند؛ باشگاه كانون چوگان البرز (مقام 
اول)، نوروزآباد (مقام دوم) و نزاجا (مقام سوم). جام قهرمانى محك نيز به تيم باشگاه كانون چوگان البرز تقديم شد. 

فدراسيون چوگان ايران براي نخستين بار مسابقات اين ورزش باستانى و ملى ايرانى را با عنوان جام محك، 
25 تا 26 شهريورماه در باشگاه چوگان قصرفيروزه با هدف حمايت از كودكان مبتال به سرطان برگزار كرد. 
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غزال چگينى داوطلب پيشكسوت ولى جوان محك،
در سررسيد عمرش، كوله بارى پر از نقش هاى مؤثر داشت. 
تأسيس  و  سرطان  به  مبتال  بيماران  زندگى  در  اميد  خلق 
انجمن سپاس براى بهبود يافتگان از بيمارى سرطان، براى 
تازگى  به  كه  كسانى  به  انگيزه  و  روحيه  ايجاد  و  كمك 
درگير اين بيمارى مى شدند از كارهاى او در طول زندگى 
به  براى همنوعانش و كمك  او،  بود. قلب مهربان  كوتاهش 
با  ديار،  اين  رهاى  و  آزاد  پرنده ى  بى شك،  مى تپيد.  آنان 
آرامشى وصف ناپذير زمين را ترك كرد. براى روح بزرگ وى، 
باالترين درجات را در نزد پروردگار مهربانمان آرزو مى كنيم.

روحش شاد و يادش گرامى

پاى صحبت يكى از قديمى ترين همكاران ما در محك 

كودكان  به  كمك  و  همنوع  به  عشق  تنها  و  عشق  عشق، 
باعث شده «عباس پشتكوهى»  مبتال به سرطان است كه 
از سال 76 در اين مؤسسه ى خيريه، به تالش براى بهبود 
شود.  مشغول  رفاهى  امكانات  ارائه  و  خدمات  كيفيت 
محسوب  محك  قديمى  همكاران  از  يكى  پشتكوهى، 
مى شود و ايده هاى بكر او در نخستين ماه هاى فعاليت، به 
نتايجى بسيار ثمربخش در خدمت به بيماران شهرستانى و 
خانواده هاى آنان كه براى مداوا به پايتخت مى آيند منجر 
مركز  سرپرستى  او  كه  روزهايى  آخرين  در  است.  شده 
گذشته  در  كه  داشت  برعهده  را  محك  ستارخان  رفاهى 
به  اين روزها  و  بود  اين مؤسسه  از واحدهاى رفاهى  يكى 
تحت  كه  شده  تبديل  شهرستانى  كودكان  اسكان  محل 
و  ديروز  از  اند،  گرفته  قرار  استخوان  مغز  پيوند  درمان 

امروز مركز رفاهى ستارخان مطلع شديم.

آقاى پشتكوهى، چطور به محك آمديد و يكى از همكاران قديمى اين مؤسسه ى حمايتى شديد؟
سال 76 پس از بازنشستگى از مديريت بيمارستان «لبافى نژاد» با معرفى آقاى شريفى، همسر خانم قدس (بنيان گذار محك) با محك 

آشنا شدم و با اطالع از نّيات خيرخواهانه ى آنان، به جمع حاميان كودكان مبتال به سرطان پيوستم.
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از ابتدا در همين مركز ستارخان مشغول كار بوديد؟
خير، دفتر چيذر به عنوان اولين دفتر محك افتتاح شده بود و من 
با ارائه ى راهكار براى حل مشكالت و كمبودهاى محك، عالقه ام 

را به اين مركز نشان دادم.

لطفًا از كمبودهايى كه آن زمان وجود داشت بگوييد.
يكى از بزرگترين مشكالتى كه با آن مواجه بوديم، توّقف مراحل 
درمان كودكان مبتال به سرطان بود. اين داليل گوناگونى داشت 
ازجمله عدم توانايى مالى براى پرداخت هزينه ها ى درمان و ديگر 
اينكه با بررسى وضعيت كودكان بيمار در بيمارستان ها پى برديم 

آمار فوت بيماران شهرستانى بسيار نگران كننده است.

اين وضعيت نگران كننده توضيح منطقى داشت؟
بله. كنجكاوى هاى ما در اين زمينه به يك نتيجه منجر شد و پاسخ 
سؤالمان را گرفتيم. مهم ترين دليل افزايش قابل توجه آمار از دست 

رفتن كودكان شهرستانى،  نيمه كاره ماندن درمان آن ها بود.

شهرستان ها  مقيم  سرطان  به  مبتال  كودكان  درمان  چرا 
نيمه كاره رها مى شد؟

به دليل نبود امكانات رفاهى مناسب براى اعضاى خانواده يا كسانى 
كه همراه كودك، براى مداوا به تهران مى آمدند.

مى شود در اين باره بيشتر توضيح دهيد؟
به عنوان مثال، مادرى كه همراه كودكش به تهران مى آمد، در 
يا  را در شهرستان مى گذاشت  خوشبينانه ترين حالت، همسرش 
پدر بيمار، خانواده اش را در شهر خودشان مى گذاشت و حداقل 

هفته اى 2 بار با فرزندش راهى تهران مى شد؛ آن هم بدون اقامتگاه 
مناسب و همراه با دغدغه ى معيشتى و دلواپسى بابت خانواده اش 
كه در شهرستان تنها مانده بودند. همه ى اين ها، داليلى مى شدند 
براى اين كه خانواده ها، رغبتى براى به تهران آمدن و بسترى شدن 
را  فرزندشان  درمان  و  باشند  نداشته  را  بيمارستان  در  فرزندشان 
ناقص رها كنند. آمار مرگ و مير شهرستانى ها باال مى رفت و تمام 

تالش ها و هزينه ها براى درمان آن ها بى نتيجه مى ماند.

شهرستانى  كودكان  بهبود  آمار  افزايش  براى  پس 
مديران  ذهن  در  ستارخان  رفاهى  مركز  افتتاح  جّرقه ى 

محك زده شد؟
كامًال درست است. محك برآن شد تا دغدغه ى والدين كودكان 
مبتال به سرطان را بابت اين كه هنگام معالجه فرزندشان در تهران، 
چه بخورند، چه بپوشند و كجا اقامت كنند را از بين ببرند. اينطور 
شد كه با تالش و پيگيرى، اين ساختمان از سوى ناحيه 4 منطقه 
2 شهردارى در اختيار محك قرار گرفت و فعاليت در آن، از تاريخ 
12 آبان سال 77  مصادف با روز ميالد حضرت على (ع) رسماً آغاز 
شد. از آن به بعد، با معرفى بيمارستان محك، پدر يا مادر كودك 
شهرستانى كه تحت حمايت مددكارى بود، در زمان بسترى بودن 

فرزندشان در بيمارستان، در اين مركز اسكان داده مى شدند. 

مركز رفاهى ستارخان تا چه تاريخى، مركز رفاهى محسوب 
مى شد؟

تا آذر سال 83. پس از اين تاريخ با گشايش مركز رفاهى دارآباد 
و اختصاص 2 طبقه از آن به مركز رفاهى، ساختمان ستارخان به 
بودند  گرفته  قرار  استخوان  مغز  پيوند  درمان  تحت  كه  كودكانى 

اختصاص يافت و اولين كودك شهرستانى بهره مند از پيوند مغز 
استخوان، 14 آذر همان سال در اين مركز اسكان يافت.

محور خدمات در اين مركز چه مواردى را شامل مى شود؟
در  مى شوند  مغز استخوان  پيوند  كه  سرطانى  به  مبتال  كودكان 
اتاق هاى ايزوله ى اين مركز نگه دارى مى شوند و نكات بهداشتى به 
مادران و كودكان آموزش داده مى شود و خوراك و پوشاك مناسب 
براى آن ها مهيا است. اتاق هاى اين مركز داراى وسايل رفاهى مثل 
تلويزيون و يخچال و ... است. به طور كلى مى توان گفت وظايف اين 
مركز خدماتى شامل اسكان، مددكارى، نظارت بر موارد بهداشتى، 

تأمين خوراك و پوشاك كودك بسترى شده و خانواده ى او است.

آيا پزشك مقيم نيز در اين مركز هست؟
پزشك  ما  بنابراين  درمانى.  نه  است  رفاهى  مركز  يك  مركز  اين 
انتخاب اين مركز به عنوان مركز  مقيم نداريم. اما يكى از داليل 
نگهدارى كودكان پيوند مغز استخوان شده، فاصله ى اندك مسافت 
آن تا بيمارستان شريعتى است. بيمارستان مذكور، مهم ترين مركز 
درمان پيوند مغز استخوان كودكان مبتال به سرطان است و اگر، 
شب و نيمه شب، كودكى به خدمات اورژانسى نياز پيدا كند، در 
كوتاه ترين زمان ممكن، از اين مركز، به بيمارستان منتقل مى شود 

و از خدمات درمانى استفاده مى كند.

اگر كودك يا والدين او مبتال به بيمارى مسرى باشند و پس 
كار  اين مركز مراجعه كنند، چه  به  استخوان  پيوند مغز  از 

مى كنيد؟
اين افراد ابتدا بايد در بيمارستان بسترى شوند و بعد به مركز بيايند.

پس از تكميل و بهره بردارى از بخش پيوند مغز استخوان 
بيمارستان محك، مركز ستارخان، بال استفاده نمى ماند؟

ما از چندى پيش در حال بررسى براى تغيير كاربرى اين مركز 
از  بيمارستان محك هستيم. يكى  افتتاح بخش پيوند در  از  پس 
پيش بينى ها، براى تغيير كاربرى اينجا، تبديل ساختمان به مركز 
درمانى  شيمى  تحت  كه  است  شهرستانى  بيماران  موقت  اسكان 

قرار گرفته اند.

تا فراموش نكرده ام، بپرسم اين روزها چند كودك در اين 
مركز اسكان يافته اند؟

اسكان  مركز  اين  در  مادرانشان  همراه  شهرستانى  كودك   10
يافته اند. بايد گفت معموالً 50 درصد ظرفيت اين مركز پر است. 
هر كودك حداقل 2 ماه و حداكثر 5 ماه در اين شعبه اسكان داده 

مى شود.
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آيا همراه كودك بايد خانم باشد تا بتواند در مركز ستارخان 
اسكان يابد؟ 

بله. ما در اين مركز رفاهى فقط مادر، خواهر، خاله، عمه و در كل 
يكى از اعضاى مؤنث خانواده را به عنوان همراه مى پذيريم.

خب اگر پدر و مادر كودك باهم براى مداواى فرزندشان به 
تهران آمده باشند، تكليف پدر خانواده چه مى شود؟

اين افراد مى توانند به مركز دارآباد مراجعه كنند.

شهردارى  از  است.  شده  فرسوده  اكنون،  ساختمان  اين 
منطقه براى بازسازى اينجا كمكى گرفته ايد؟

براى  خودمان  شد  قرار  نهايت  در  و  كرديم  مكاتبه  پيش  سال 
سال  كه  باشد  جالب  نكته  اين  ذكر  شايد  كنيم.  اقدام  بازسازى 
گذشته، مدير امور ساختمان هاى شهردارى، پس از بازديد از اين 
مركز، از نحوه ى نگهدارى مطلوب ساختمان اظهار خرسندى كرد.

انگيزه تان را از خدمت در محك به خوانندگان ما بگوئيد؟
تنها انگيزه ام از خدمت در محك خدمت به كودكان است.

محك،  در  كار  دهه  يك  از  بيش  گذشت  از  پس  شك  بى 
خاطراتى به ياد ماندنى از كارتان در اينجا داريد. اگر ممكن 

است يكى از خاطراتتان را براى ما بازگو كنيد.
چند سال پيش يك آقا در حالى كه يك گونى را مى كشيد داخل 
اين جا، گفت كه دخترش يك مشكل حقوقى داشته و رأى بر عليه 
او صادر شده بود. دختر اين آقا يك روز در اوج نااميدى از جلوى 
اين مركز مى گذشته كه چشمش به تابلو آن افتاده و همان لحظه 

فكر كرده اگر كارش درست شد، يك ميليون تومان نذر مؤسسه 
كند. چند روز نگذشته بوده كه دادگاه پرونده او را دوباره به جريان 
انداخته، حكم قبلى را باطل و اين بار حكم را به نفع او صادر كرد. 
آن آقا آن روز  معادل 250 هزار تومان اسباب بازى و 750 هزار 

تومان وجه نقد، از سوى دخترش به مركز اهدا كرد. 

گفت و گو با احمد پورفالح

پيشكسوتان

مديره اتاق ايران و استراليا، عضويت در شوراي مركزي ICC (اتاق بازرگاني بين المللي) و عضويت در كميسيونهاي صنايع 
و بازرگاني، عضو هيأت مديره كارخانه سكو پاكستان (الهور) و مشاور عالي انجمن مديران صنايع و از اعضاء اوليه و فعال 

اين انجمن مي باشد.

احمد پورفالح عضو هيأت امناي محك و 
مشاور عالي هيأت مديره اين مؤسسه و 
از مديران و صاحب نظران صنعت كشور 
است. وي در سال 1324 در كرج متولد 
شده و فوق ليسانس مديريت است. سال 
1355 همراه با فعاليتهاي فرهنگي (عضو 
آموزشي  و  علوم)  وزارت  علمي  هيأت 
به  راف  صنعتي  و  توليدي  شركت  در 
عنوان قائم مقام مديرعامل شروع به كار 
مديرعامل  سال 1361  از  وي  و  كرده اند 
ايران  سكو  صنعتي  توليدي  شركت 
است. در كارنامه كاري او مسئوليت هاي 
متعددي وجود دارد از آن جمله عضويت 
در شوراي عالي كار وزارت كار، عضويت 
اتاق  نمايندگان  هيأت  در  دوره  چند  در 
بازرگاني و صنايع و معادن تهران و ايران، 
شيميايي  شركت  مديره  هيأت  رياست 
رئيسه  هيأت  رئيس  مقام  قائم  تيراژه، 
اتاق بازرگاني ايران وايتاليا، رئيس هيأت 
مديره شركت هواپاك، نايب رئيس هيأت
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چگونه با محك آشنا شديد و چه فعاليت ها و مسئوليت هايي 
در محك داشته ايد؟

در روزهاي اوليه شكل گيري محك از طريق خانم شهال طاهري در 
جريان تولد اين پديده ارزشمند قرار گرفتم و همكاري با محك را 
شروع نمودم. عضويت در هيأت امناء بر مبناي درخواست دوست 
عدم  وجود  با  و  گرفت  صورت  طاهري  صمد  آقاي  جناب  عزيزم 
تمايل من، ايشان به اين كار رسميت بخشيدند. همواره مي گفتم 
هرگز و در هيچ تشكلي چشم به عناوين ندارم و اعتقاد داشته و 

دارم كه بدون عنوان هم مي توان مؤثر و همراه بود.

به عقيده شما آيا سازمان هاي غيردولتي و خيريه نيز مي توانند 
براساس روش هاي مدرن، سازماندهي و مديريت شوند؟

از سال هاي دور در ايران فعاليت هاي خيريه اي بصورت محفلي و 
فاميلي و به شكل سنتي وجود داشت ولي امروز با توجه به اين كه 
نيازها، بسيار گسترش يافته است و جامعه شكل متحول تري به 
خود گرفته است ديگر با روش هاي گذشته نمي توان يك خيريه 
يا هر مؤسسه و سازماني را اداره كرد و حتي يك تشكل مردم نهاد 
داراي  و  اداره شود  بزرگ  اقتصادي  بنگاه  يك  مانند  مي بايد  هم 
راهكارهاي مدون و سيستم راهبري باشد. البته از نظر مادي و از

بعد معنوي مسلماً يك NGO تفاوت هاي محسوسي با يك بنگاه 
دارد، وليكن هر دو مي بايد بر مبناي برنامه و سيستم طراحي و 

اداره شود.

شما به عنوان عضو هيأت امنا با گذشت سه سال از برنامه 5 
ساله استراتژيك محك چقدر اين سازمان را در دستيابي به 

اهداف مندرج در بيانيه ديدگاه موفق ارزيابي مي كنيد؟
محك يك پديده بسيار متفاوت است. روزي كه براي محك طراحي 
و برنامه ريزي سيستم اجرايي و كنترلي را انجام مي داديم، بسيار 
نگران بودم زيرا نمونه مشابهي را سراغ نداشتيم. البته ما برنامه هاي 
بسياري را مطالعه و بررسي كرديم وليكن بسياري از سيستم هايي 
كه در محك اجرا شد براي بار اول تجربه مي شد. در خاورميانه 
را  برسد  آن  به  خواست  مي  محك  كه  چيزي  آن  مشابه  آسيا  و 
نداشتيم. ولي سيستمي كه در محك پياده شد موفقيت آميز بود و 
من به عنوان عضوي از خانواده محك از حاصل اين 3 سال بسيار 

راضي هستم. محك بسيار خوب و توانمند پيش مي رود.

اهميت نقش كودكان در جوامع از ديدگاه اقتصادي چيست؟
من به كودك به عنوان سرمايه آتي براي كشور نگاه مي كنم، اگر 
او سالمت جسمي و روحي نداشته باشد و به موقع آموزش الزم را 
نبيند اين سرمايه هاي ملي نمي توانند بازده مورد انتظار را داشته 
باشند و اين اندوخته ها به هرز خواهند رفت. ما وظيفه داريم امكاناتي 
از لحاظ روحي و جسمي،  را فراهم كنيم تا كودكان اين سرزمين 
سالم پرورش يابند و از امكانات درماني و بهداشتي مورد نياز برخوردار 
باشند تا بتوانند در آينده اين مملكت را اداره كنند. وضعيت زندگي، 
سالمت، تحصيل و برنامه ريزي براي آنان بسيار حائز اهميت است.

نقش مدير و مسئوليت او نسبت به جامعه چيست؟
مديران سرمايه هاي ارزنده يك جامعه هستند. يك جامعه هزينه 
در جامعه  مدير  عنوان يك  به  فردي  تا  كند  بسياري صرف مي 
بعد،  دو  در  بايد  و  هستند  جامعه  به  متعهد  مديران  شود.  فعال 
نيازهاي عمومي  به  توجه  با  دوم  و  و تخصصي  نخست حرفه اي 
مسير  در  اجتماعي  نيازهاي  كردن  برطرف  جهت  در  و  جامعه 

عاليقشان قدم بردارند.
مديران جامعه ما هيچگاه بي تفاوت نبوده اند، در گذشته بصورت 
كوچك و محفلي ولي امروزه به صورت مدرن و وسيع به حمايت 
جامعه اي  مي توان  زماني  مي پردازند.  نهاد  مردم  مؤسسات  از 
و  جامعه  كمبودهاي  شناسايي  به  مديرانش  كه  ناميد  متعالي  را 
مسئوليت پذيري  بپردازند.  آن  جبران  و  تأمين  براي  راهكار  ارائه 
مختلف  شكل هاي  به  و  باشد  دائمي  بايد  نيز  مديران  اجتماعي 
مي توانند  مردمي  مؤسسات  كه  است  اين صورت  در  يابد.  ظهور 
براي تداوم فعاليتشان در دراز مدت برنامه ريزي كنند و اميد به 

پايداري آن داشته باشند.

براي توسعه پايدار محك بايد چه كرد؟
براي توسعه پايدار بايد نكات زير را در دستور كار خود قرار دهيم:
كردن  همگن  جوانان،  ويژه  به  صاحبنظران  انديشه  از  استفاده 
سليقه ها، خواسته ها و نيازهاي داخل سازمان، برنامه ريزي براي 
جذب افراد نخبه جديد به منظور اداره آينده سازمان، جاري بودن
نسپردن  فراموشي  به  مؤسسه،  بخشهاي  همه  در  همدلي  اصل 
آن هايي كه در شرايط سخت و متفاوت گام برداشتند و حركت 
در اين راه را شروع كردند و شايد امروز به دليل محدوديت هايي 
كه برايشان ايجاد شده ديگر نمي توانند همانند گذشته در محك
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كردن فكر  بسته  و  تنگ نظري  از  فعلي  مديران  كنند.  ايفا  نقش 
در  انديشمندان جديد  و  نو  انديشه هاي  از حضور  و  كنند  دوري 

محك استقبال كنند.

توضيح  اجتماعي  مسئوليت پذيري  دوسويه  فوايد  درباره 
بفرمائيد.

تقديم  محك  به  را  اعتبارمان  و  انرژي  وقت،  اگرچه  معتقدم  من 
و  واالتر  بسيار  آوريم  مي  بدست  كه  را  چيزي  آن  ولي  مي كنيم 
اندازه كه به محك  با ارزش تر از آن چيزي است كه داده ايم. هر 
نزديك تر مي شويم انرژي و گرماي بيشتري مي گيريم و زندگي مان 
مفهوم عميق تري مي يابد و اين دستاورد تنها به جنبه كمي محدود 
نمي ماند. ما وقت، فكر و امكاناتمان را در اختيار محك مي گذاريم 
وليكن در مقابل، حس عاشقانه و عارفانه و آرامش بي مانندي را از 
محك مي گيريم.... معلوم است كه كدام ارزشمندتر است، آنچه كه 

مي گيريم با آنچه كه مي دهيم اصًال قابل قياس نيستند.

به كودكان  اجتماعي  پذيري  انتقال مفهوم مسئوليت  براي 
بايد چه كرد؟

آموزش و پرورش، حتي كودكستان ها مهم ترين مهد براي آموزش 
كودكان هستند. بايد از طريق بازي، كتاب، فيلم، خواندن داستان 
و روايت، آن ها را در جريان امور اجتماع البته در حد توان روحي 
و ذهني شان بگذاريم. من شنيده ام بسياري از كودكان از خريدن 
در  را  آن  پول  و  كرده  خودداري  خود  توجيبي  پول  از  تنقالت 
ترديد  بي  مي ريزند.  هست  مدرسه شان  در  كه  محك  قلك هاي 
و  به جرگه شهروندان خوب  تر  راحت  آينده  در  اينگونه كودكان 

مسئول يك جامعه مي پيوندند.

شما به عنوان يك مدير موفق بخش صنعت و عضو هيأت امناء 
برنامه ريزي هستيد،  محك همواره در حال نگاه به آينده و 

محك را در سال 1404 چگونه مي بينيد؟
برنامه ريزي در محك از باالي هرم اداري يعني هيأت امناء، هيأت 
به  تنها  محك  اداره  نمي گيرد.  انجام  مديران  و  مديرعامل  مديره، 
سليقه مديران ارشد نيست بلكه هر فردي كه در محك مشغول به 
كار است در هر سطحي مي تواند ديدگاه و نقطه نظر خود را بيان 
كند و با برنامه ريزي كه از كاركنان آغاز و به هيأت امنا ختم مي شود 
برآنيم تا محك در سال 1404 نه تنها برترين در خاورميانه، 
بلكه جزء ده سازمان برتر جهان در حوزه فعاليت خود باشد 

و اين مهم براي محك بسيار نزديك و دست يافتني است.

آقاي پورفالح ضمن تشكر از شما براي اين گفتگو در پايان 
عالئق شخصي خود را نيز بيان كنيد.

من به بازي تنيس روي ميز و واليبال بسيار عالقه دارم. از ديدن 
همه ورزش ها بويژه فوتبال و بسكتبال هم لذت مي برم. موسيقي 
سنتي ايراني و موزيك ماليم فرنگي را دوست دارم، در نوجواني 
نواختن گيتار را شروع كردم وليكن درگيريهاي گوناگون فرصت 
نو بسيار لذت مي برم  از مطالعه شعر  تكميل آن را به من نداد. 
و عاشق طبيعت هستم. به گردهمايي هاي خانوادگي و فاميلي و 
دارد.  خاصي  معناي  من  زندگي  در  دوست  دارم.  عالقه  دوستانه 
متأسف از اين هستم كه به دليل مسئوليت هاي گوناگوني كه بر 
دوشم گذارده اند (نه اين كه خود آن ها را پذيرفته باشم) فرصت 
داشتم  دوست  كه  چيزهايي  آن  و  خود  به  پرداختن  براي  كمي 
دارم. شما دعا كنيد فرصتي داشته باشم تا بتوانم وقتي نيز براي 

پرداختن به اين موارد داشته باشم.

با هنرمندان پيشكسوتان

گفت و گو با ابراهيم حقيقى

ابراهيم حقيقى متولد ماه مهر 1328 و فارغ التحصيل رشته ى معمارى دانشكده ى هنرهاى زيباى دانشگاه تهران است و 
فعاليت حرفه اى گرافيك را از سال 1348 آغاز كرده است. وى عضو انجمن بين المللى طراحان گرافيك، انجمن تصويرگران 
كتاب كودك و انجمن فيلم سازان مستند ايران مى باشد. وى تا كنون طراح بسيارى از كتاب ها و مجله ها بوده و روى جلد 
كتاب هاى زيادى كار اوست. براى فيلم، سريال و نمايش هاى مختلف طراحى صحنه كرده است و براى فيلم ها و سريال هاى 
زيادى تيتراژ ساخته و پوستر هاى زيادى را طراحى و نمايشگاه هاى متعددى را برگزار كرده و جوايز زيادى را به دست آورده است.
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هنر زايشگاه فرهنگ
و  بزرگ  است  نامى  گرافيك،  عرصه ى  در  حقيقى  ابراهيم 
نيازى به معرفى ندارد. اما قصه ى وى و محك از آن جايى 
مهربان  آدم هاى  از  خيلى  مانند  نيز  او  كه  مى شود  شروع 
اين شهر و ديار، فقط به حرفه ى خودش نمى پردازد، بلكه 
است  باورى  او  در  هم نوعان  به  رساندن  يارى  دغدغه ى 
مستدام و زيبا و وى را با اين باور به هرجايى كه نواى آشناى 

يارى و كمك به هم نوع وجود داشته باشد روانه مى كند.
محك مفتخر است در بسيارى از فعاليت هاى هنرى خود،  
كنار  در  هنرى  مشاور  عنوان  به  را  حقيقى  ابراهيم  استاد 
خود داشته است. حضور پررنگ ومؤثر استاد در پرداختن 
مفهوم  اين  ترويج  در  هنر  نقش  و  اجتماعى  مسئوليت  به 
هنرمند  اين  با  ما  مصاحبه ى  انگيزه ى  انسان دوستانه 

گران قدر است.

نحوه آشنايى خود با محك را بگوييد؟
آشنايى من با محك به سالها پيش باز مى گردد، اما در سال 87 
هنگامى كه رييس هيأت مديره انجمن گرافيك بودم در جلسه اى 
كه در خانه ى هنرمندان و با حضور مدير عامل محك براى معرفى 
همكارى  براى  پيشنهاداتى  برگزار شد،  خيريه  مؤسسه ى  اين 

مشترك مطرح و از اين طريق همكارى من با محك بيشتر شد.

دليل شروع همكارى شما با يك نهاد خيريه مثل محك و 
انجام فعاليت هاى مشترك چه بود؟ 

حتى  و  ايرانيان  اكثر  در  همنوع  به  كمك  و  انسان دوستى  حس 
قوم ها و مليت هاى مختلف جهان وجود دارد، كمك به نهاد هاى 

گاه  و  خود جوش  بصورت  گاه  كه  است  فعاليت هايى  از  مردمى 
بصورت جمعى صورت مى گيرد و برگرفته از روح عميق و متعالى 
انسان هاست و از اين طريق افراد عالوه بر رفع نياز از يك هموطن، 
به احساس درونى خود نيز پاسخ مى دهند. من عالوه بر محك، 
مدد  انجمن  از جمله  ديگر  خيريه  انجمن هاى  با  كه  سال هاست 
سرپرست  بى  كودكان  از  حمايت  مؤسسه  و  كهريزك  خيريه  و 
ارتباط مستقيم و نزديك دارم و بر اين باور هستم كه انسان ها، در 
نقش هاى گوناگون، مى توانند عالوه بر انجام فعاليت هاى روزانه و 
رفع نياز شخصى، نقشى مهم در انجام مسئوليت اجتماعى خود و 

آگاهى دادن به مخاطبان ايفا كنند. 

به نظر شما چگونه مى توانيم بوسيله هنر، جامعه را نسبت 
به موضوع مسئوليت پذيرى اجتماعى آگاه كنيم؟

موضوع مسئوليت پذيرى اجتماعى در تاريخ اين سرزمين، ريشه دارد، 
به همين منظور بايد با شيوه هاى شفاف و جذاب اين مفهوم به مردم 
ارايه شود و در جهت درونى كردن آن، استفاده از رسانه هاى جمعى از 
قبيل تلويزيون و ساخت فيلم هاى كوتاه در اين زمينه كارايى بيشترى 
دارد. در مراسم مختلفى كه در محك شاهد بوده ام، پخش كليپ هاى 
مرتبط با اين موضوع، مخاطبان را به فكر واداشته و بيشترين تأثير 
را روى مخاطب دارد. همچنين مى توان طى مذاكره با انجمن هاى 
مختلف، با انجام پروژه هاى مشترك، مانند كارى كه محك با انجمن 
پذيرى  مسئوليت  موضوع  با  پوستر  نمايشگاه  و  داد  انجام  گرافيك 
اجتماعى سازمان ها و سرطان كودك را برگزار كرد از طريق جوانان 
خالق و پويا، اين مفهوم را بصورت جذاب و قابل فهم به مخاطب 
استقبال  ها  طرح  گونه  اين  از  كه  هستم  مطمئن  من  كرد،  ارايه 
داشت.  خواهد  نيز  مناسبى  بسيار  نتيجه ى  و  شد  خواهد  خوبى 

محك به عنوان يكى از مؤسسات خيريه كه به ترويج مفهوم 
مسئوليت پذيرى اجتماعى پرداخته تا چه حد توانسته است 

در اين امر موفق باشد؟ 
شركت ها و مؤسساتى كه به موضوع CSR مى پردازند در دسته هاى 
مختلفى قرار مى گيرند. محك با روشن كردن شعله ى اين فعاليت 
توانسته است اين مفهوم را شايع كند و افراد جامعه را از هر طبقه و با هر 
نوع ديدگاهى به اين موضوع جذب كند و در ذهن كسانى كه با هر نيت 
و ديدگاهى به اين موضوع مى انديشند اين مفهوم را درونى كند و براى 

عمل به آن ترغيب كند.

مفهوم  اين  ترويج  براى  هنرمند  يك  عنوان  به  شما  نقش 
چيست؟

انتقال  و  ارتباط  برقرارى  براى  مهم  ابزارهاى  از  يكى  ديرباز  از 
اين  در  عنوان كسى كه  به  است، من  بوده  گرافيك  مفاهيم هنر 
عرصه فعاليت داشته ام به ترويج تفكر مسئوليت پذيرى اجتماعى 
فعاليت  مشاور  عنوان  به  كه  هايى  شركت  و  مؤسسات  بين  در 
مى كنم پرداخته ام و سعى كرده ام اين مفهوم را درميان مديران 
اين موسسات رواج دهم، به نظر من جاى اين مفهوم در مطبوعات 
و جرايد پر تيراژ خالى است، اگر اين موضوع از هم اكنون در ذهن 
جوانان درونى شود، مى توان اميدوار بود كه در سال هاى آينده كه 
اين جوانان مديران ارشد سازمان ها مى شوند، براى فعاليت در اين 

عرصه انگيزه و آمادگى داشته باشند.

به عنوان هنرمند در حوزه ى  از كسانى كه  خواهشمنديم 
مسئوليت پذيرى اجتماعى فعاليت كرده اند نام ببريد.

اولين جايى كه در ذهن من مى آيد، مؤسسه ى ياورى است وعزيزانى 

كه در اين مجموعه فعاليت مى كردند از جمله مجتبى كاشانى، استاد 
براى منطقه ى جنوب خراسان  كابلى و استاد پرويز كالنترى، كه 
مدرسه مى ساختند. از جمله هنرمندان ديگر مرحوم مددى بود كه 

مجسمه هايش را مى فروخت و عوايد آن را اهدا مى كرد.

وظيفه هنر و هنرمند در عمل به مسئوليت اجتماعى چيست؟
وظيفه هنر، آگاهى بخشى، تلطيف معانى و از اين طريق كمك به 
جامعه و تقديم زندگى بهتر به افراد مى باشد. هنر زايشگاه فرهنگ 
است و وظيفه اى جز اين ندارد، نگاهى به تاريخ، فرهنگ، قوم ها 
و مليت ها، نشان گر نقش پر رنگ هنر در امور جامعه است. ياورى 
و كمك كردن به همنوع و ترويج اين فرهنگ در ميان هنرمندان 
زبانزد است و اين موضوع در اخالق و روحيه ى ايرانى بصورت ذاتى 
وجود دارد. هنرمندان و هنرى كه به آن مى پردازند نبايد محدود 
نبايد  محدوديتى  و  هيچ گونه حصار  و  باشد  آزاد  بايد  هنر  باشد، 
داشته باشند، از اين طريق است كه هنرمندان مى توانند مفاهيمى 

اين چنين را گسترش و آن را در ميان مردم رواج دهند.

و  انساندوستى  ترويج حس  نظر شما چه عاملى موجب  به 
كمك به همنوع مى شود؟

براى شايع كردن اين مفهوم راه هاى زيادى وجود دارد، بايد مردم 
ارائه  خدماتى  چه  كجاست،  محك  كه  برسانيم  آگاهى  اين  به  را 
اعتقاد به اصل  با  مى دهد، چه اهدافى را دنبال مى كند. محك 
شفافيت و پاسخگويى و با ايجاد امكان بازديد، انتشار گزارش هاى 
دوساالنه، خبرنامه و به روز رسانى اطالعات سايت، مردم را بصورت 
مستقيم از فعاليت هايش با خبر مى كند و به بسيارى از سؤاالت 
مخاطبان خود پاسخ مى گويد. از اين طريق مردم بصورت شفاف  
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اين سازمان هستند.  شاهد چگونگى صرف كمك هاى خيريه در 
قلك هاى محك نيز يكى از راه هاى موثر براى جذب كمك مى باشد 
شكل هاى  در  سازمان ها  و  تجارى  مكان هاى  از  بسيارى  در  كه 
مختلف عرضه شده است و افراد را به كمك محك ترغيب مى كند.

هنرمندان از طريق چه هنرهايى مى توانند براى گسترش 
اين مفهوم نوين و انسان دوستانه كمك كنند؟

همان طور كه اشاره شد، هنرمندان در رشته هاى مختلف براى اين 
منظور فعاليت هاى بسيارى انجام داده اند، مانند انجمن گرافيك 
كه در سال 88 نمايشگاه پوستر را با محك برگزار كرد، نمايشگاه 
نقاشى صد نقاش يك هدف عاشقانه كه با حضور جمع كثيرى از 
برگزار  بهنام دهش پور  با همكارى خيريه ى  ايران  بزرگ  نقاشان 
شد. نمايشگاه عكس شركت همكاران سيستم كه توسط كاركنان 
اين شركت و با هدف كمك به كودكان مبتال به سرطان در پاييز 
نفع  به  شده  ذكر  نمايشگاه هاى  عوايد  تمامى  و  مى شود  برگزار 
كودكان مبتال به سرطان جمع آورى مى شود. همچنين مى توان 
از طريق برگزارى نمايشگاه هايى از اين نوع و پروژه هاى مشترك 
اين  در  كوتاه  هاى  فيلم  براى ساخت  ايران  فيلمسازان  انجمن  با 
زمينه محك را براى رساندن به هدفش كه همانا رسيدن به روزى 
است كه همه كودكان مبتال به سرطان مسير درمان را بدون هيچ 

نگرانى سپرى كنند، يارى كند.

وآخرين پرسش : محك از ديدگاه شما؟
بنيادى كه با حمايت و پشتوانه بى دريغ مردمى، عالوه بر يارى 
رساندن به كودكان مبتال به سرطان، با ابزار هنر به فرهنگسازى 
اصولى مانند مسئوليت پذيرى اجتماعى و يارى همنوع مى پردازد.

با هنرمندان

بيمارستان محك نماد اعتماد است

گفتگو با كاوه عابدينى زاده بنيانگذار و رئيس مؤسسة آموزش عالى آزاد پارسه 

پشتيبانان محك

گفتگو با كاوه عابدينى زاده بنيان گذار و
 رئيس مؤسسة آموزش عالى آزاد پارسه 

فعاليت پارسه از چه سالى و به چه صورت آغاز شد؟
آموزش  براى   1375 سال  از  پارسه  آزاد  عالى  آموزش  مؤسسه ى 
داوطلبان آزمون كارشناسى و كارشناسى ارشد آغاز به كار كرد. اين 
مؤسسه با برگزارى كالس ها و آزمون هاى آمادگى كنكور در باالترين 
سطح استانداردهاى كيفى و چاپ، نشر و تأليف كتاب هاى تخصصى و 
ارائه ى آنها به صورت مجموعه هاى آموزشى براى دانش پژوهان، سعى بر 
آن دارد كه سطح دانش و معلومات افراد را قبل از آزمون افزايش دهد.

از نحوه آشنايى تان با محك بگوئيد؟
به واسطه نزديكى محل سكونتم با محك، با اين مؤسسه آشنا شدم و 
با توجه به فعاليت هاى صادقانه ى محك در جهت خدمت به كودكان 
مبتال به سرطان كه نتيجه ى آن، باال بردن سطح سالمت جامعه مى باشد، 
برآن شدم براى شروع پروژه هاى مشترك با محك وارد مذاكره شوم. 

چه فعاليت هاى خيريه ى ديگرى انجام مى دهيد؟
پارسه از آغاز تاكنون، همواره براين باور بوده است كه بخشى از 
درآمد خود را در امور خيريه صرف كند؛ زيرا معتقد است، نسبت 
به جامعه اى كه در آن فعاليت فرهنگي و اجتماعى انجام مى دهد، 
مانند  مختلفى  روش هاى  به  پارسه  در  مهم  اين  است.  مسئول 
تخفيفات  و  تسهيالت  آوردن  فراهم  دانشجويى،  خوابگاه  احداث 
مراجعه  پارسه  به  وضعيت خاص  با  كه  دانش پژوهانى  براى  ويژه 
مى كنند، حمايت مالى ازكودكان بى سرپرست و... انجام مى شود.

در صحبت هايتان به مسئوليت مؤسسه نسبت به جامعه اشاره 
كرديد، ديدگاه پارسه را نسبت به اين اصل بيان بفرماييد.
مسئوليت پذيرى اجتماعى و حس نوع دوستى از ديرباز به عنوان 
يا مؤسسه بوده است. هر شركت و  اصول اخالقى و اجتماعى ما 
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همان قدر كه پرداخت حقوق كاركنانش را يك اصل مى داند بايد 
اندازه خود را نسبت به جامعه نيز مسئول بداند. ما در  به همان 
پارسه به گسترش اصل مسئوليت پذيرى اجتماعى و آگاهى دادن 
هستند  پژوهانى  دانش  ما  مخاطبان  زيرا  پردازيم،  مى  آن  درباره 
به  و  ايفا خواهند كرد  اساسى در جامعه  نقش هاى  آينده  در  كه 
صاحبان  و  مديران  هنرمندان،  دانشمندان،  پژوهشگران،  عنوان 
اداره  اند  آموخته  آنچه  اساس  بر  را  اركان، جامعه  ديگر  و  صنايع 
خواهند كرد. پس ما مى كوشيم تا عالوه بر آموزش مسائل علمى 
و تخصصى، مفاهيمى همچون مسئوليت پذيرى اجتماعى و كمك 
به همنوع را برايشان درونى كنيم تا از اين طريق، جامعه بتواند 
تعالى و  به اجتماع، مسير  نيروهاى متخصص و متعهد  با داشتن 
فرد در هر كجاى  با محك، هر  ارتباط  در  را طى كند.  پيشرفت 
ايران كه بسته هاى آموزشى پارسه را تهيه كند، مؤسسه ى پارسه 
اين طريق  از  و  داد  به محك خواهد  را  او  ماه  يك  حق عضويت 
افراد ضمن رفع نياز آموزشي خود، در يك امر خير نيز مشاركت 
به  را  ديگرى  طرح  كه  دارد  نظر  در  پارسه  هم چنين  مى كنند. 
خدمات  از  كه  دانشجويانى  تالش  پاس  به  و  بگذارد  اجرا  مرحلة 
پارسه استفاده كرده اند و در آزمون كارشناسي ارشد قبول شده 
اند، حق عضويت يكساله شان را به هر مؤسسه ى خيريه اى كه 

انتخاب مى كنند، پرداخت كند.
هدف پارسه آموزش و پرورش دانشجويان و برقراري ارتباطات دراز 
مدت مي باشد و در اين راستا سه طرح اصلي را پيگيري مي نمايد.

1. بورس تحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد كه تا پايان مقطع 
دكترا از دانش پذيران آزمون هاي پارسه بوده اند با نام طرح بيمه ى 

تحصيالت تكميلي انجام مى شود.

2. كمك و همراهي دانش پذيران كارداني و برنامه ريزي تحصيلي 
براي ورود به مقطع كارشناسي ارشد.

3. ايجاد امكان براي استخدام نفرات برتر پارسه.

آيا رعايت اين اصول در وجهة اجتماعى سازمان شما تاثير 
داشته است؟

پارسه يك مؤسسه خوشنام در سطح جامعه است زيرا هر حرفى 
مى زند به آن عمل مى كند و همواره با آگاهى به وظايف اجتماعى 
خود فعاليت كرده و با تكيه بر اين سرمايه پايدار در مسير تعالى 
آمار  يا  و  تبليغات  علت  به  فقط  خوشنامى  اين  مى كند.  حركت 
خوب قبولى در آزمون ها نبوده است بلكه من ايمان دارم شفافيت 
در عملكرد و كمك هايى كه انجام داده است، در اين مسئله بسيار 

مؤثر بوده است. 

وسرانجام محك از ديدگاه پارسه
محك مؤسسه اى معتبر است كه با عملكرد شفاف، اعتماد عموم 
جامعه را به دست آورده است. نكته ى ديگرى كه در مورد محك 
عملكردش  دربارْه  پاسخگويى  به  سازمان  اين  اشتياق  دارد  وجود 
گزارش هاى  آن،  از  مسئوالن  و  مردم  بازديد  درقالب  كه  است 
ساالنه، سايت، خبرنامه الكترونيكى و همين خبرنامه، نمايان شده 
است. اين نشانه اى از وظيفه شناسى و مسئوليت پذيرى اجتماعى 

و احترام به حقوق مخاطبان مى باشد.
عموم  اعتماد  از  نمادى  محك،  بيمارستان  ساختمان  من  نظر  به 
مردم به اين نهاد است و تا كنون نديده ام كه اسمى از محك به 
اين  شفافيت  پاسخگويى،  عملكرد،  لحاظ  از  كسى  و  بيايد  ميان 

سازمان را تائيد نكند.

داوطلبانپشتيبانان محك

گفتگو با اميد زركانى 

با  از آغاز جوانى  اميد زركانى فردى است كه 
وى  است.  شده  همراه  محك  با  واال  اهدافى 
او  با  است.  عمران  مهندسى  ارشد  كارشناس 
در محك  داوطلبانه اش  فعاليت هاى  درباره ى 

گفتگويى را انجام داديم.

نحوه ى آشنايى شما با محك به چه صورت بوده 
است؟

اولين حضور من در محك به 16سال پيش بر مى گردد. 
آن روزها محك يك دفتر كوچك در زيرزمين ساختمانى 
از آن فقط اسم  بعد  تا سه سال  بود.  در ميدان چيذر 
عضويت در اين مؤسسه را يدك مى كشيدم، تا اين كه 
بعد از اين مدت دوباره با يكى از دوستانم به محك آمدم. 
اين بار به دليل تغيير فضاى ايجاد شده در مؤسسه و 
حضور نيروهاى فعال جوان و نيز تغيير معيارهاى اخالقى 

خودم، عالقه مند به همكارى با مؤسسه محك شدم. 

براى شما در  فعاليت هاى داوطلبانه چه مزايايى 
سن جوانى داشت؟

اين نوع فعاليت براى من تجارب مفيدى نظير انجام كار 
گروهى، حس مسئوليت پذيرى، تعهد و البته استفاده از 

دانسته هاى مفيد زندگى ديگران را به دنبال داشت. 



3637 داوطلبان

از نظر شما داوطلب كيست و يك داوطلب بايد داراى چه 
ويژگى هايى باشد؟

داوطلب مى بايست آگاه، انعطاف پذير و داراى هدف باشد. توضيح 
واقع  در  چيست.  منظورم  موارد  اين  از  هركدام  از  كه  مى دهم 
(يا  محك  مؤسسه ى  وارد  مى بايست  ويژگى  سه  اين  با  داوطلب 
هر مؤسسه خيريه ديگر) شده تا بخشى از كمبودها و كاستى ها را 
در آن جا مرتفع ساخته و آرمان خويش را اعتالء دهد. منظور از 
آگاهى يعنى داشتن اطالعات كافى درباره ى فعاليت ها، اهداف و 
رويكرد هاى مؤسسه اى كه در آن داوطلبانه مشغول به كار است. 
بررسى  بشنود،  را  ايده هاى جديد  معنا كه  اين  به  انعطاف پذيرى 
با  را  خود  نيز  گروهى  كار هاى  در  دهد،  قرار  توجه  مورد  و  كند 
بداند  كامًال  داوطلب  فرد  يعنى  هدفمندى  دهد.  مطابقت  شرايط 
است.  برگزيده  را  فعاليت  اين گونه  منظورى  و  هدفى  چه  با  كه 
به  ارائه ى خدمات خود  در  داوطلب هرگز  است كه  به ذكر  الزم 
افراد تحت حمايت مؤسسه فخرفروشى، بى اعتنايى و منت گذارى 

نداشته باشد. 

فعاليت هاى داوطلبانه در محك چگونه انجام مى پذيرد؟
در حال حاضر فعاليت هاى داوطلبانه در محك در بخش داوطلبين 
و تحت نظر مديريت اين بخش انجام مى شود كه كل اين مجموعه 
تحت نظارت مديرعامل مؤسسه ى محك قرار دارد. افرادى كه از 
لحاظ اخالقى متعهد به انجام وظايف داوطلبانه مى شوند زير نظر 
اين بخش فعاليت مى كنند. در بخش داوطلبين، تمام فعاليت ها 
همسو و هماهنگ مى شود تا در خدمت محك قرار گيرد. رويكرد 
بيانيه ديدگاه و ماموريت محك  و اهداف بخش مذكور بر اساس 
سه  نيز  پاسخگويى  و  شفافيت  رسانى،  اطالع  است.  شده  تعريف 

ارزيابى  است.  داوطلبانه  فعاليت هاى  اين  انسجام  در  مهم  عنصر 
مستمر نيز از فعاليت هاى داوطلبانه انجام مى شود.

چه  محك  بيمارستان  ساخت  در  داوطلبانه  فعاليت هاى 
نقشى داشتند؟ 

به  كمك  واالى  نيت  با  و  داوطلبانه  فعاليت هاى  با  محك  بنيان 
همنوع كودكان مبتال به سرطان شكل گرفت. شايان ذكر است كه 
اعضاى هيأت امنا و هيأت مديره محك، همگى داوطلب هستند و 
حتى بخش بزرگى از هزينه ساخت بيمارستان توسط يكى از اين 
افراد تأمين گرديده است. تجهيز بيمارستان نيز بدون يارى ياوران 

و داوطلبان ميسر نمى گرديد. 

داوطلبان در محك چه كارهايى را انجام مى دهند؟ عملكرد 
بخش داوطلبان در محك به چه صورت است؟

با توجه به اينكه بخش داوطلبان يك بخش فعال و پويا در محك 
مختلف  بخش هاى  كارى  وظرفيت هاى  نيازها  اساس  بر  است، 
مؤسسه داوطلب جذب مى شود و تالش گرديده تا حتى المقدور 
خود  تخصص  نوع  به  توجه  با  مختلف  قسمت هاى  در  داوطلبان 
بازارهاى  مثل  و جمعى  گروهى  فعاليت هاى  البته  كنند،  فعاليت 
نيكوكارى، قلك شكان و بازار غذا، ميزهاى اطالع رسانى محك در 
نمايشگاه ها، سمينارها و رويدادهاى مهم فرهنگى، ورزشى و هنرى 

نيز از فعاليت هاى داوطلبان محسوب مى شود.
 

داوطلبان به دنبال چه حس و انگيزه اى شروع به فعاليت مى كنند؟
اكثر داوطلبان بدنبال پاداش باطنى و معنوى از راه اغناى يك حس 
درونى واال يعنى حس كمك به همنوع مى باشند، حسى كه پاسخگويى

به آن تاثير مثبت و مطلوبى در روحيه ى فرد داوطلب مى گذارد.

آيا فعاليت داوطلبانه در محك با خيريه هاى ديگر متفاوت است؟
با نيت درونى  فعاليت داوطلبانه در محك يا جاى ديگر در اصل 
و اهداف عاليه شخص تفاوتى ندارد ولى خود سازمان چرا. محك 
عمل  شفافيت  و  اعتماد سازى  با  كه  است  پاسخگو  سازمان  يك 
مى كند و هر داوطلبى مى تواند نتيجه ى فعاليت ها و كمك هاى  
خود را مشاهده كند و اين براى من كه داوطلب هستم بسيار مهم 

و لذت بخش است.

يك سازمان چه مسئوليتى نسبت به داوطلبان خود دارد؟
حفظ احترام داوطلب، اطالع رسانى مستمر از فعاليت و رويدادهاى 
ظرفيت هاى  و  نيازها  اعالم  ساالنه)،  گزارش  (خبرنامه،  مؤسسه 
فضاى  ايجاد  نيز  و  داوطلبان  كمك هاى  جذب  جهت  مؤسسه 

مناسب جهت همكارى با آن ها.
 

داوطلبان محك در چند گروه تقسيم بندى مى شود؟
به  هيچ گاه  و  مى كنند  پر  داوطلبى  فرم  فقط  كه  افرادى  از  اگر 
گروه  سه  به  داوطلبين  باقى  بگذريم!  نمى كنند  مراجعه  مؤسسه 
تقسيم مى شوند. گروه اول كه با مراجعه به مؤسسه، وظايف محوله 
را زير نظر مسئول داوطلبان از ابتدا تا انتها انجام مى دهند. گروه 
دوم پويايى بيشترى داشته و عالوه بر انجام كار (نظير گروه اول) 
مرتبط  هم  به  را  محك  درون  ظرفيت هاى  رنگ تر  پر  نقشى  با 
واقع  در  كه  سوم  گروه  گيرد.  انجام  بزرگ ترى  كار  تا  مى سازند 
عالى  اهداف  آگاه سازانه،  رفتارى  با  است  دوم  گروه  عالى  شكل 

مؤسسه ى محك را براى سايرين روشن مى سازند.

هم  شما  شخصى  زندگى  پيشبرد  در  فعاليت  اين گونه  آيا 
موثر است؟

بله، احساس آرامش و رضايت و مسئوليت پذيرى اجتماعى نسبت 
به جامعه اى كه در آن زندگى مى كنم از تاثيرات مثبت و سازنده ى 

اين فعاليت در زندگى شخصى ام بوده است.

براى حفظ نيروى داوطلب بايد چه كرد؟
بسيار  داوطلب  نيروى  حفظ  كه  كنم  اشاره  موضوع  اين  به  بايد 
ارجاع  داوطلبان،  وقت  به  احترام  است.  آن  جذب  از  سخت تر 
روش هاى  و  ايده ها  به  احترام  داوطلبان،  تخصص  براساس  كار 
پيشنهادى آنان و البته قدردانى معنوى به موقع و حفظ ارتباط با 
داوطلبان و ياوران خير حتى اگر توقعى نداشته باشند نيز بسيار 

موثر است.

آينده بخش داوطلبان محك؟
طبعاَ با افزايش فعاليت هاى مؤسسه نياز به جذب نيروهاى داوطلب 
امر  اين  جديد و متخصص و همچنين آموزش آن ها مى باشد كه 
و  سامان دهى  براى  بيشترى  چالش هاى  با  را  داوطلبان  بخش 
برنامه ريزى دقيق مواجه مى نمايد كه بتواند بيش از پيش محك را در 
جهت رسيدن به اهداف و انجام ماموريتش يارى كند. اميدوارم فرصت 
باشد. داشته  برايم وجود  داوطلبان كماكان  با بخش  اين همكارى 

حرف آخر 
اميدوارم داوطلبان بتوانند در پيشبرد اهداف محك در سه حوزه 
خيريه، درمان، تحقيقات موثر باشند تا محك همواره حامى تمام 

كودكان مبتال به سرطان و خانواده هايشان باشد.

داوطلبان
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يه عكس يادگارى بگيريم...

پريا، دختر كوچك ُكرد

كودكانه هاى پسرك باكويى در كنار فتيله

بچه ها مجذوب شيطنت هاى تام و جرى

مسابقات ليگ برتر اتاق بازى
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غذا به عنوان دارو

سرتان درد مي كند؟
ماهي زياد مصرف كنيد. روغن ماهي به پيشگيري از سردرد كمك 

مي كند. زنجبيل هم با كاهش تورم و درد عملكرد مشابهي دارد.

تب داريد؟
ماست ميل كنيد. قبل از شروع فصل گرده افشاني، ماست زياد مصرف 
كنيد. همچنين به طور روزانه از عسل محلي منطقه ى خود ميل كنيد.

براي جلوگيري از سكته، چاي بنوشيد.
با مصرف مرتب چاي از رسوب چربي بر روي ديواره ى شريان ها 
جلوگيري كنيد. (چاي اثر خوبي بر كاهش اشتها دارد و مانع اضافه 

وزن مى شود. چاي سبز براي سيستم ايمني فوق العاده است.

بي خوابي داريد؟
عسل بخوريد.   از عسل به عنوان داروي مسكن و آرامش بخش استفاده كنيد.

دچار آسم هستيد؟
پياز بخوريد. مصرف پياز التهاب نايژك ها را از بين مي برد.

دل بهم خوردگي داريد؟
كمك  است  ناراحت  كه  معده اي  به  موز  بخوريد.  انجير  و  موز 
درمان  را  آشوب  دل  و  صبحگاهي  تهوع  حالت  زنجبيل  مي كند. 

مي كند.

عفونت مثانه داريد؟ 
آب قره قوروت بنوشيد. آب قره قوروت سرشار از اسيد مي باشد كه 

باكتري هاي مضر را كنترل مي كند.

جمع آورى: دكتر بهداد ثبوتى

رفع خستگي ذهني:

شيوع خستگي ذهني در ميان افرادى كه فعاليت هاى فكرى مستمر دارند بسيار زياد است. در اين رابطه بايد تالش كنيد زمان 
استراحتتان منظم باشد، به ورزش از جمله پياده روي در فضاي آزاد بپردازيد، براي برطرف كردن خستگي ذهني: گالب 2 قطره، 
اسانس نعناع 2 قطره، اسانس اكليل كوهي (رز ماري) 2 قطره و اسانس اسكالره 2 قطره را داخل كاسه اي مخصوص ريخته و با شمع 

حرارت دهيد تا بخارهاي حاصل از اسانس ها در فضاي اتاق منتشر گردد.
منبع: كتاب داروي سبز

نقش غذا و فعاليت فيزيكى در پيشگيرى از سرطان:
 

بر اساس تحقيقات انجام شده رابطه اي مستقيم بين فعاليت فيزيكي منظم و محدوديت مصرف نوشيدني هاي شيرين و داشتن وزني 
متناسب در طول زندگي و رعايت يك رژيم غذايي مناسب كه در آن اساس بر گياه خواري و محدوديت مصرف گوشت قرمز و غذاي 

پرنمك است، وجود دارد. داشتن يك برنامه ورزشي و غذايي منظم نقش موثري در پيشگيري سرطان دارد.
1- يك برنامه ي ورزشي 30 دقيقه اي در روز به مدت 5 روز در هفته كه ضربان قلب را به حدود 100 تا 120 عدد در دقيقه برساند.

2- مصرف ميان وعده هاي غذايي با ميوه ها
BMI (body mass index) محدوديت مصرف كربوهيدرات ها متناسب با

جمع آورى: دكتر بهداد ثبوتى
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خدمت مادر آقاي دكتر امير عباس هدايتي
سالم من على هستم، چند سال است كه مريض آقاي دكتر هدايتي هستم. او دكتر 
بسيار مهربان و خوبي است. دكتر، بچه ها را دوست دارد و با همه آن ها با مهرباني 
صحبت مي كند، من هميشه حال شما را از آقاي دكتر مي پرسم و براي سالمتي شما، 

خودم و همه بچه هاي مريض دعا مي كنم.
من مي خواستم به وسيله اين نامه از شما خيلي خيلي تشكر كنم، كه يك پسر به اين 
خوبي تربيت كرده ايد، هم دكتر است، هم مهربان و مؤدب و خوش قلب. من فكر 
مي كنم شما خيلي خيلي زحمت كشيده ايد، براي بزرگ كردن آقاي دكتر چون من 
بچه هاي  مادرهاي  تمام  ها زحمت مي كشند.  بچه  براي  مادرها خيلي  مي بينم كه 
مريض وقتي پيش آقاي دكتر هدايتي مي روند، راضي هستند. هميشه براي شما دعا 
مي كنند.دست شما درد نكند كه پسر به اين خوبي تربيت كرديد. من نقاشي بلد 

نيستم و به شما يك سبد گل و يك آسمان پر از ستاره تقديم مي كنم.

على ترابى، كودك محك

به  پرتونگاري  و  درمان  ادامه  براي  شدم  مرخص  كه  بيمارستان  از 
بيمارستان محك آمدم. ديدم با همه بيمارستان ها متفاوت است، زيرا 
پر از بچه هاي كوچك و بزرگ بود و هيچ بيمار بزرگسالي در آن جا 
ديده نمي شد. وقتي بستري شدم، فهميدم چه پرستارهاي مهرباني در 
اين بيمارستان از بچه ها مراقبت مي كنند. مدت درمان من در بخش 
آنكولوژي يك هفته طول كشيد و مي بايست پس از يك هفته استراحت 
به  راديوتراپي  انجام  براي  دوباره  جسمي  وضعيت  شدن  بهتر  براي 
بيمارستان برمى گشتم، چون من ساكن اصفهان بودم بسيار سخت بود 
كه به اصفهان برگردم، به همين دليل در بيمارستان به من اطاقي دادند 
در بخش نقاهتگاه، من در اتاقم همه امكانات رفاهي الزم را داشتم، به 
طوري كه فكر مي كردم در مسافرت و در هتل هستم. در آن جا اتاق 
بازي هم بود كه همه بچه ها خيلي صميمي و راحت در آن جا بازي هاي 
با بچه ها  بودند  نقاهتگاه  مختلف مي كردند. خاله هاي مهرباني كه در 
بازي مي كردند و آن ها را سرگرم مي كردند، آن ها به من چندين بار 

جايزه هاي مختلف به خاطر بهتر شدن حالم دادند.
ته چين  خوردن  هوس  من  روزي  كه  داشتند  محبت  آنقدر  آن جا  در 
صلح  خانم  همراه  به  بخش  آن  مسئول  دوست  عدل  آقاي  و  كردم 
ميرزايي مهربان با محبت تمام براي من ته چين مرغ آماده كردند، آنقدر 
خوشمزه درست كردند كه مزه آن از يادم نمي رود. خالصه آن جا پر 
از دوستي و محبت بود، به طوري كه بيماري از ياد همه بچه ها مي رفت.

درسا، 13 ساله، كودك محك
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سالم
سال ها پيش وقتي كوچك تر بودم، شب ها از تاريكي مي ترسيدم و اصالً حاضر نبودم يك ساعت تنها بمانم 
و شديداً عادت داشتم شب ها حتما آب خنك و سرد يخچال را بخورم، هم زمستان و هم تابستان؛ ُخب آب 
ترس  شب  كه  بفهماند  من  به  مي كرد  سعي  خيلي  مامانم  داشت.  هم  رفتن  دستشويي  ببخشيد  خوردن  زياد 
ندارد، هرروز چراغ اتاق را خاموش و روشن مي كرد و به من شب و روز را ياد مي داد و مي گفت وقتي شب 
مي شود و هوا تاريك مي شود هيچ فرقي با روز ندارد، فقط خورشيد مي رود و ماه مي آيد ولي من اصالً اين ها را 
نمي خواستم ياد بگيرم و هر شب دو، سه بار مادرم را از خواب بيدار مي كردم تا با من تا يخچال و در دستشويي 
بياد. يك روز مامانم يك قصه ي قشنگ تعريف كرد و به من گفت وقتي بچه ها تنها هستند و يا شب و يا تاريكي 
باشد دو تا فرشته نگهبان از آن ها مواظبت مي كنند و نمي گذارند اتفاق بدي براي آن ها پيش بيايد و چيزهاي 
بد را از آن ها دور مي كنند، در تمام مدت مواظب بچه ها هستند. من از اون شب با فكر اين كه دو تا فرشته 
مهربان مواظب من هستند ديگه مادرم را بيدار نمي كردم. خودم شب ها در تاريكي دستشويي مي رفتم و از 
يخچال آب خنك مي خوردم و خيلي خوشحال بودم كه خودم تنهايي اين كار را مي كنم. وقتي يك روز صبح 
به مادرم گفتم من خودم با فرشته ها رفتم آب خوردم، مادرم خنديد و گفت پس ديگه به من احتياجي نداري 
چون تو خودت دو تا نگهبان داري، من ديگه هيچ وقت از تنهايي و تاريكي نمي ترسيدم، بعدها كه بزرگتر شدم 
فهميدم خب من خودم راه دستشويي ويخچال را بلد بودم و يكسره مي رفتم ولي فكر مي كردم اون فرشته ها 
منو مي بردند. وقتي معني اين كار را فهميدم كه حسابي بزرگ شده بودم و از كار خودم خنده ام مي گرفت، ولي 
هنوز اين حس در من است كه واقعاً دو تا فرشته مواظب من بودند. وقتي االن از مادرم مي پرسم كه اين قصه 
واقعيت داشته و يا اون خواسته ديگه من از تنهايي و تاريكي نترسم، هميشه لبخند مي زنه و بهم ميگه: تو خودت 

چي فكر مي كني و من نتوانستم اين معما را حل كنم. فقط اينو مي دونم كه من ديگه نمي ترسم.

على ترابى، كودك محك
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تغذيه  كليدهاي  بهترين   »
نوجوانان»     و  كودكان  براي 
(دكتر كارولين اي. مور، دكتر 
مي مي كر،  و  شولمن  رابرت 
مترجم: دكتر جواد ميداني)، 
چاپ يازدهم، 1388، قيمت 

3000 تومان.

تغذيه نقش بسيار مهم و اساسي در سالمت روح و جسم دارد. سالها پيش از اين، بيماريهاي سوء تغذيه 
را تنها به نخوردن مواد غذايي الزم نسبت مي دادند. هنوز در بسياري از كشورهاي كم درآمد جهان 
كه مردم از كم غذايي و بي غذايي رنج مي برند يا از بي غذايي تلف مي شوند، اين عقيده رايج است. 
در كشورهاي پر درآمد مثل آمريكا، مردم بيشتر از بيماري هايي رنج مي برند كه ناشي از پرخوري يا 
بدخوري آن هاست. از آن جا كه كودكان از نحوه ي تغذيه و عادت هاي غذايي خانواده ي خود سر مشق 
مي گيرند، والدين بايد از بدخوري و عادت هاي ناسالم غذايي پرهيز كنند و طرز تغذيه ي سالم را به 
فرزندان خود بياموزند. براي اين منظور، بهتر است والدين اطالعاتي درباره ي دانش تغذيه به دست آورند 
و تغذيه ي سالم و متعادل را به كودكان خود ياد بدهند. والدين با خواندن اين كتاب، از نقش تغذيه ي 
سالم در سالمت كودكان آگاه مي شوند. اين كتاب به شما ياد مي دهد كه براي تغذيه ي خانواده ي 
خود، از رژيم غذايي متعادل و سالمي استفاده كنيد و در بيرون از منزل، از خوردن غذاهاي بي ارزش 
پرهيز نماييد. فصل هاي مختلف اين كتاب طوري نوشته شده اند كه براي استفاده از هر فصل نيازي 
به فصل هاي ديگر نداريد و مي توانيد فصل مورد عالقه تان را بدون رعايت ترتيب و فصل بندي كتاب 
مطالعه كنيد. از سوي ديگر اگر بخواهيد اين كتاب را به طور منظم بخوانيد، مطالب هر فصل را مي توان 
در فرصت كوتاهي مطالعه نمود. بخش ديگر كتاب، شما را براي خريد مواد غذايي با ارزش و برنامه ي 
تغذيه ي متعادل براي فرزندانتان راهنمايي مي كند. همچنين براي غذاي روزانه و وعده هاي كوچك 
بين صبحانه، ناهار و شام برنامه اي ارائه مي دهد. در بخش مربوط به رشد و تكامل كودكان، نكات مهمي 
درباره تغذيه ي فرزندانتان مي خوانيد و با استفاده از نمودارها، مي توانيد به ميزان رشد آن ها پي ببريد. 
گروه هاي مختلف غذايي براي نوجوانان و سنين قبل از دبستان و دوره ي دبستان در اين بخش آمده و به 
اهميت صبحانه و برنامه ي تغذيه ي رايگان در دبستان اشاره شده است. روش تغذيه ي كودك بهانه گير 
و طرز رفتار والدين با اين فرزندان نيز بررسي شده است. بخش تغذيه ي كودك بيمار، به بررسي مشكل 
تغذيه در بعضي از بيماري هاي عادي دوران كودكي مي پردازد و والدين را درباره ي رژيم غذايي كودك در بيماري هايي مانند سرما خوردگي، 
تب، قي و اسهال راهنمايي مي كند. مايعات ويژه اي كه مي تواند به بهبود سريع بعضي از بيماري ها كمك نمايند، در اين بخش توصيه شده 
است. موارد ويژه و عالقه خاص كودكان و نوجوانان به بعضي از محصوالت غذايي در بخش ديگر كتاب آمده است. بخش ديگري از كتاب، 
والدين را با نكات مهم و اصول تغذيه و تاثير آن در سالمت كودك آشنا مي سازد. مواد مغذي يعني پروتئين ها، كربوهيدرات ها، چربي ها، 
روغن ها، ويتامين ها و امالح نيز در اين كتاب معرفي مي شوند. اميد است كه فصل هاي گوناگون اين كتاب بتوانند شما را از نقش مهم تغذيه 
در سالمت خانواده آگاه سازد تا به فرزندان عادت هاي درست تغذيه را براي دوران جواني و سال هاي بعد از آن بياموزيد. روش هاي درست 
تغذيه بايد هرچه زودتر به كودكان آموخته شود تا به رشد و سالمت آن ها كمك نمايد. فرزندان از اين راه خواهند توانست انرژي الزم را 
براي فعاليت هاي علمي و هنري و ورزش هاي مورد عالقه شان به دست آورند و شما نيز از داشتن فرزنداني سالم و شاداب لذت خواهيد برد.




