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 نخستین کنگره بین المللی آنکولوژی کودکان در محک
 تنها دروازه بان دنيا كه عاشقانه گل خورد! 

 دفتر محک در شرق تهران افتتاح شد  
 افتتاح كلينيک تخصصی گوش و حلق و بينی





18 فروردین - روز جهانی سالمت

11 اردیبهشت - روز جهانی کارگر23 اردیبهشت - روز پدر

مؤسس��ه خيري��ه محك در طول 23 س��ال فعاليت، همواره ب��ا تكيه بر دو اصل قدرشناس��ي و زيبايي 
شناسي، همسو با مناسبت هاي ملي و بين المللي تالش كرده است تا با برخوردی مناسب نسبت به اين 
مناس��بت ها، قدردان همه افراد، مؤسس��ات و سازمان هايي باش��د كه براي تأمين سالمتي و رفاه بيشتر 

هم ميهنان عزيزمان مي كوشند.

نمونه هايی از اين طرح ها را در اين صفحه مش��اهده می كنيد. همچنين عالقه مندان می توانند با دنبال 
كردن وب سايت محك، تمامی اين طرح های مربوط به مناسبت های مختلف را مشاهده كنند.

25 اردیبهشت - روز جهانی خانواده

22 اردیبهشت - روز جهانی پرستار 27 اردیبهشت - روز ارتباطات و روابط عمومی

31 فروردین - روز مادر

6 خرداد - عید مبعث

18 اردیبهشت - روز جهانی تاالسمی و صلیب سرخ
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پيام بنيانگذار

هدف در چندقدمي ماست
مح��ك همواره روي��اي همكاري، همراه��ي، هماهنگي و هم 
افزايی را بين مؤسس��ات و نهادهاي همكار در سر مي پرورانده 
است. اين فقط يك ادعا نيست، امريست قابل اثبات كه مورد 
تأييد سازمان هاي معتبر همكار نيز مي باشد. با اين همه هنوز 
اين مهم با س��رعتي كه انتظار آن را داش��تيم محقق نشده و 
ما همواره در انديش��ۀ يافتن راهكارهاي موثرتر در اين زمينه 

بوده و هستيم.

در كنگره اي كه به ياد و به منظور بزرگداش��ت پيِر ديِر محك 
پروانه وثوق و در راستاي اهداف بلند او طراحي شده بود جاي 
هم��ه ياران خالي بود تا ببينند و لم��س كنندكه نيل به اين 

هدف در چند قدمي ماست.

حض��ور صميمانه و يكپارچه اكثري��ت قريب به اتفاق بزرگان، 
متخصصي��ن و دس��ت ان��دركاران ح��وزه س��رطان اطفال و 
دستاوردهايش��ان  روز افتتاح را به يك��ي از روزهاي فراموش 

نشدني تاريخ محك مبدل كرد.

از همه مهم تر اينكه حضور مشتاقانه متخصصان خارجي آنهم 
با تعدادي قابل توجه و رضايت و اعجاب آنان از استانداردهاي 
جهاني درمان س��رطان كودكان در كش��ورمان، س��بب ش��د 
جايگاه محك را در س��طح جهانی ارزياب��ی كنيم. نه اينكه با 
اين گفتار س��عي در مبالغه داشته باشيم و وجود كاستي ها را 

ناديده انگاريم.

بديهي اس��ت ك��ه همكاران چه در بخش پزش��كي وحمايتي 
و چه در بخش پش��تيباني و مديريت��ي اين اولين كنگره بين 
الملل��ي را ضمن موفق ب��ودن زير ذره بين نظرات  ش��ركت 
كنندگان داخلي وخارجي مورد ارزيابي قرار داده تا بتوان هر 

دوره را پر بار تر از دوره قبل برگزار كرد.

اميد اس��ت  اين كنگره، كه يقين��اً روح پايه گذار آن را درخود 
داش��ت و عليرغم عدم حضور فيزيك��ي او وجودش در لحظه 
لحظه ه��ا ملموس بود، بتواند در آين��ده دروازه اي فاخر براي 
حضور پرب��ار متخصصان داخلي در عرصه بين المللي باش��د. 
همچنين به  ما كمك كند تا بتوانيم جان كودكانمان راهرچه 
بهتر با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي پزشكي نجات داده 

و به آغوش خانواده بازشان گردانيم.

پیام بنیانگذار
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پيام سردبير

در ش��ماره گذش��ته خبرنامه محك به موضوع تنوع و گستردگي 
فعاليت هاي محك در حوزه هاي مرتبط با هدف ها و وظيفه هاي 
آن صحبت كرديم و گفتيم ك��ه در خبرنامه مي توان گزارش اين 
فعاليت ها راخواند. در كنار گستردگي فعاليت ها تقريبا در هر شماره 
از خبرنامه مي بينيم كه هنرمند يا ورزش��كاري نيز به محك آمده 
اس��ت و س��اعاتي را به بازديد از موسسه و بيمارستان و گفت و گو 
با كودكان محك گذرانده اس��ت. اين موضوع  نيز نشان از شناخت 

محك وفعاليت هاي آن در جامعه دارد.
موضوعي كه در يادداش��ت اين شماره به آن مي پردازيم اين 
است كه محك از لحاظ ارتباط با مشاغل ديگري در جامعه نيز 
بايد فعال باشد. البته شكي نيست كه هنرمندان و ورزشكاران 
از زمره ي مش��هورترين و پُرطرفدارترين قشرهاي جامعه اند 
و مي توانند نقش موثري در پيش��برد فعاليت هاي محك ايفا 
كنند؛ اما ش��ماري ديگر از حرفه ها و مشاغل نيز هستند كه 
ضرورت دارد با فعاليت هاي محك آش��نايي بيشتري داشته 
باش��ند تا در معرفي محك به جامعه و رفع نيازهاي آن ايفاي 
نقش كنند. معلمان و دبيران آموزش و پرورش،روزنامه نگاران 
و فعاالن رسانه اي؛ فعاالن و دست اندركاران حوزه ي محيط 
زيست؛كارشناس��ان مسائل گردش��گري و نيز توليدكنندگان 
مواد غذايي از جمله گروه هايي هستند كه حوزه ي فعاليتشان 
با هدف ها و  وظايف  محك بي ارتباط نيست. معلمان از نظر 
اينكه با كودكان سروكار دارند؛ روزنامه نگاران و فعاالن رسانه 
اي م��ي توانند در ارائه ي بهتر فعاليت هاي محك مش��اور و 
راهگش��ا باش��ند و با توجه به نقش محيط زيست و تغذيه ي 
سالم در سالمتي؛كارشناس��ان اين حوزه نيز مي توانند ياري 

گر محك در انجام وظايفش باشند. از اين رو ضرورت دارد در 
كنار ارتباط فعال با هنرمندان و ورزشكاران در ارتباط بيشتر 
با اين گروه ها و گروه هاي ديگري كه ش��ايد نامش��ان از قلم 

افتاده باشد كوشش شود.
                                                                 فرخ اميرفريار

پیام سردبیر



اخبار
   ديدار علی دايی با كودكان محک

   بازارچه نوروزی محک برگزار شد
    ديدار كريم باقری و اعضای تيم پرسپوليس با كودكان محک

    نام كودكان محک در تاالر ستارگان جهانی ثبت شد 
   حاجی فيروز و بوی عيد در محک

   شادی كودكان محک در كلبه بازی
   جلسه مجمع عمومی عادی هيأت امنا محک

   حضور دلقک های مهربان
    سفر به سرزمين های دور

   مراسم روز مادر
   پيام تسليت مدير عامل محک به مناسبت درگذشت محمدرضا لطفي

   باران تويی
   دفتر محک در شرق تهران افتتاح شد

   دو سالگی بخش پيوند بيمارستان محک
   افتتاح كلينيک تخصصی گوش و حلق و بينی

   محک ميزبان انجمن روابط عمومي 
   برگزاری امتحانات خرداد ماه در مدرسه محک 

   آرنيكا كودک هنرمند محک
      تنها دروازه بان دنيا كه عاشقانه در دروازه ايستاد تا گل بخورد!

      مراسم روز پزشک در محک               
      محک؛ برگزيده جشنواره انتشارات روابط عمومی

      قلک های محک در جزيره كيش  
      در محک عشق حد و مرزی ندارد  

      پيام اميد به كودكان مبتال به سرطان، از خزر تا خليج فارس   
      جشنی برای همشاگردی های قهرمان

      بازديد محک از موسسات خيريه در روز بشردوستی 
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ديدار علی دايی با كودكان محک

برای كـودكان محـک و به خصـوص بچه  هـای فوتبال 
دوسـت، ديدار با يكی از نام آورترين فوتباليسـت های 
ايـران، كه بازی های به يادماندنی و درخشـان و گل های 
زيـادی را در كارنامـه اش دارد، ديداری پـر از هيجان و 

شادی بود.

علی دايی همچون پدری مهربان و دلس��وز به همراه همسرش 
به بخش های )شيمی درمانی-آنكولوژی و ...( بيمارستان محك 
رفت و با بچه ه��ای در حال درمان عكس های يادگاری گرفت. 
سجاد 10 ساله يكی از فوتباليست های كوچك با وی مسابقه رو 
پايی زدن داد؛ ميالد 5 ساله از قراردادی كه در آينده می خواهد 
ب��ا تيم پرس��پوليس امضا كند صحبت كرد و تع��داد زيادی از 

والدين از دوره های گذشته جام جهانی و گل های خاطره انگيز 
او صحبت كردن��د. در آخر علی دايی به اتفاق كودكان محك، 
ت��وپ فوتبالی را رنگ آميزی كردند و آرزوهايش��ان را روی آن 
نوش��تند تا در بازار نوروزی محك برای فروش دس��ته جمعی 

ارائه شود.

بازار نوروزی با هدف حمايت از كودكان مبتال به سرطان محك 
در روزهای پنج شنبه و جمعه 8 و 9 اسفند از ساعت 10 صبح 
تا 8 ش��ب درمؤسس��ه محك برگزار ش��د. حضور هنرمندان و 
ورزشكاران در كنار كودكان محك همواره باعث شادی و شعف 

آن ها در مسير درمان می باشد.

 اخبار

علی دايی در اتاق بازی محك

كودک محك برای علی دايی نقاشی كشيد
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بازارچـه هدايـای نوروزی محک 8 و 9 اسـفند 1392 با 
حضور بيش از 5000  نفر از ياوران و بيش از 300 داوطلب 

برگزار كننده بازار در محک برگزار شد.

سـين اول هفت سـين محک ؛
سـالمتی كودكان مبتال به سـرطان

بيشترين غرفه هايی كه در اين بازار خودنمايی می كرد مربوط 
به عيد و س��فره هفت سين بود. برای ما ايرانی ها هفت سين 
فقط يك س��فره معمولی كه در لحظه تحويل س��ال دور آن 
جمع می ش��ويم و به هم تبريك می  گوييم نيست. هفت سين 
ب��رای ما ش��روع يك دورۀ تازه اس��ت. لحظه ای اس��ت كه با 
خودم��ان قرار می گذاريم تا زندگی را دوباره و از همان لحظه 
ل حالنا، ح��ال خوب فرداهای  ش��روع  كنيم و ب��ا خواندن َحِوّ

خودمان و ديگران را از خدا می خواهيم.

بازار نوروزی محك پر بود از هفت س��ين و آرزوی حال خوب 
ب��رای همه، ب��رای ياورانی ك��ه در دو روز بازار ب��ا حضور پر 
شورش��ان همراه فرزندان محك ش��دند، برای داوطلبانی كه 
پر نيرو و خستگی ناپذير از مدت ها پيش در تدارک اين بازار 
بودند و برای ك��ودكان. كودكانی كه همه اين اتفاق ها قدمی 
بود برای سالمتی آنها كه سين اول”هفت سين” محك است.

بركت دانه هـای گندم، هديه كودكان محک به سـفره 
هفت سين ياوران

ياورانی ك��ه در بازار حضور يافتند در ابت��دای ورود هديه ای 
متف��اوت را از ط��رف كودكان محك به ي��ادگار گرفتند. يك 
كيس��ه كوچك كه از دانه های گندم پر شده بود. گندمی كه 
با عش��ق فرزندان محك جوانه خواهد زد و سبزه عيد هزاران 
انس��ان نيك انديشی خواهد شد كه همراه محك بودند. با اين 

آرزو كه سال نو سالی پر از سالمتی باشد.

ای آنكه به تدبير تو گردد ايام
ای ديده و دل از تو دگرگون مادام

ای آنكه به دست توست احوال جهان
حكمی فرما كه گردد ايام به كام

كشتی، توپ، لباس عيد!
يكی از خريدهای دس��ته جمعی بازار، خريد كش��تی ساخته 
شده توس��ط كودكان محك بود. كودكان مبتال به سرطان با 
كم��ك كاركنان و داوطلبان بخش خدمات حمايتی، كش��تی 
زيبايی س��اختند كه در روز دوم بازار، به فروش دسته جمعی 
گذاش��ته ش��د. بادبان های اين كش��تی پر بود از نقاشی های 
كودكان و كش��تی كودكانه ش��ان می رفت تا در ساحل امنی 

لنگر بگيرد كه لنگرگاه عشق است. 

بازارچه نوروزی محک برگزار شد

حال و هوای نوروز در بازارچه محك

اخبار
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  اخبار

حضور پرشور ياوران در بازار

ت��وپ فوتبالی كه علی داي��ی چند روز پيش از بازار در محك 
هم��راه با كودكان نقاش��ی و امضا كرده بود ني��ز در اين بازار 
برای فروش دس��ته جمعی عرضه شد. همچنين ياوران محك 
در حركتی جمعی و انسان دوس��تانه، بخشی از هزينه خريد 

لباس عيد كودكان مبتال به سرطان را تامين كردند.

چهره های محبوب مهمان هميشگی بازار محک
ياوران هنرمند و ورزش��كار مح��ك در اين بازار هم مثل قبل 
حض��ور گرمی داش��تند. خش��ايار الوند، پويا امينی، ش��قايق 
دهقان، نفيسه روشن، بهاره رهنما، سيد مهدی سيد صالحی، 
محراب قاس��م خانی، س��هيل محمودی، ميرعماد غالم شاهی 
ميرفندرس��كی، روزبه نعمت اللهی از مهمانان اين بازار محك 
بودند. هنرمندان و ورزش��كارانی كه هم��واره در كنار فعاليت 

هنری خود به مس��ئوليت اجتماعی خ��ود نيز واقفند و از آن 
غافل نمی شوند. 

 بادكنک آرزوها
آرزو داش��تن هميش��ه زيبايی خودش را دارد. اصاًل كسی كه 
آرزويی نداشته باشد دليلی برای حركت ندارد. آرزوهای آدم ها 
شكل های مختلفی دارند اما ترديدی نيست كه همه اتفاق های 

بزرگی كه به وقوع پيوسته، روزی آرزوی يك نفر بوده است.

ي��اوران محك در ب��ازار نوروزی آرزوهای خ��ود را به صورت 
نمادين بر روی بادكنك آرزوها نوشتند و آن را در آسمان رها 
كردن��د. به اميد آنكه در آينده ای ن��ه چندان دور بزرگ ترين 
آرزوی هم��ه اعضای خانواده بزرگ مح��ك تحقق يابد كه با 
عزمی راس��خ در زمينه فعاليت های درمان��ی و حمايتی برای 
مبارزه با سرطان، تالش می كنند اينكه : جهان برای هميشه 

با بيماری سرطان خداحافظی كند.

عوايد بازار
اين بازار با حمايت مالی شركت های فرمند، كاج تفلون، نشر البرز، 
پوبر، سينره، چينی پرديس و همياری شركت های زرناب پارس، 
ويوال كا، پيتزا بيژن، كافه ماهور، هواپيمايی ماهان برگزار شد كه 

نيت انسان دوستانه ايشان را ارج می نهيم.

مجموع عوايد حاص��ل از برگزاری اين بازار مبلغ 6 ميليارد و 
607 ميليون و 254 هزار هزار و 400 ريال است كه اين مبلغ 

به صورت كام��ل صرف ارائه 
خدم��ات حمايت��ی و درمانی 
به كودكان مبتال به س��رطان 

خواهد شد.



10

ديدار كريم باقری و اعضای تيم فوتبال 
پرسپوليس با كودكان محک

روز چهارشنبه 14 اسفند 1392 كريم باقری، بازيكن با 
اخـالق فوتبال ايران و مربی تيم پرسـپوليس به همراه 

تعدادی از بازيكنان اين تيم به محک آمدند.

حض��ور مرب��ی پرس��پوليس در بخش های بيمارس��تان فوق 
تخصصی س��رطان كودكان محك لحظات شاد و پر هيجانی 
را برای كودكان رقم زد و بحث  داغ و هميش��گی اس��تقالل و 
پرس��پوليس بين كودكان پرسپوليسی و استقاللی باال گرفت 
و كودكان فوتبال  دوس��ت محك با ش��وق تمام ب��ا بازيكنان 

محبوبشان هم كالم شدند.

مح��ك ضمن قدردان��ی از همه قهرمانان ورزش��ی ايران كه 
من��ش پهلوان��ی را در كن��ار قهرمانی و موفقي��ت حرفه ای 
فراموش نمی كنند، اميدوار اس��ت كودكان مبتال به س��رطان 
دوره درمان را با اميد و خاطراتی خوش و سرش��ار از كودكی 

با موفقيت سپری كنند.

كريم باقری و تعدادی از بازيكنان پرسپوليس همراه كودكان محك

اخبار
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ابوذر عمويی، ورزشـكار صاحب ركورد ايرانی كه پيش 
از اين ركوردهای گوناگونی را در رشـته های دو ميدانی 
و پله نوردی به ثبت رسانده بود، اين بار با دويدن از برج 
ميالد تا مؤسسه خيريه محک نام خود و كودكان مبتال 
به سرطان محک را در تاالر ستارگان جهانی ثبت كرد.

اين حركت انسان دوس��تانه كه ساعت 10 و 9 دقيقه صبح روز 
پنج شنبه 22 اسفند 1392 از مقابل برج ميالد آغاز شد، پس 
از 1 س��اعت و 38 دقيقه در س��اعت 11 و 47 دقيقه صبح در 
مقابل در اورژانس بيمارستان محك و در ميان تشويق كودكان 
مبتال به س��رطان و والدين آنها، مديران و كاركنان مؤسسه و 

بيمارستان محك و داوطلبان و ياوران خاتمه يافت.

اين ورزشكار نيك انديش كه در طول مسير توسط موتورسواران 
كارش��ناس ثبت ركورد و آمبوالنس محك همراهی می شد، از 
ميدان اوش��ان تا بيمارس��تان فوق تخصصی محك را به نيت 

نام كودكان محک در تاالر ستارگان 
جهانی ثبت شد

سالمتی كودكان مبتال به سرطان با پای برهنه دويد.

عمويی پس از رسيدن به مقصد، دقايقی را در بخش اورژانس 
بيمارستان فوق تخصصی س��رطان كودكان محك استراحت 
ك��رد و پ��س از آن در جم��ع ك��ودكان مبتال به س��رطان و 

خانواده های آن ها و كاركنان محك حضور يافت.

ابوذر عمويی كه پيش از دويدن موهايش را تراشيده بود، اين 
كار را نم��اد حماي��ت و همراهی  با كودكان مبتال به س��رطان 
دانس��ت و به نش��ان دوس��تی و همراهی لوح ثبت ركورد اين 
حرك��ت نمادين را به كودكان محك هديه داد. كودكان هم به 
منظور قدردانی از اين اقدام انسان دوستانه، حلقه گل و تابلوی 
نقاش��ی را كه توسط كودكان ياور محك و كودكان بستری در 

بيمارستان كشيده شده بود به او هديه كردند.
پ��س از پاي��ان اين مراس��م، اب��وذر عمويی به هم��راه اعضا و 
كارشناسان كميته ثبت ركوردهای ورزشی ايران از بيمارستان 

و مؤسسه خيريه محك بازديد كردند.

محك ق��دردان همه ورزش��كاران و م��ردم نيك انديش و نوع 
دوستی است كه با حمايت های مادی و معنوی خود همواره در 
كنار كودكان مبتال به سرطان و خانواده هايشان حضور دارند و 

به يمن همين حضور است كه 
شادی ميهمان هميشه لب های 
كودكان محك است و كودكی 

ب��ا تمام ش��ور و هيجانش در 
محك حضور دارد.

استقبال از ابوذر عمويی

  اخبار
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حاجی فيروز مژده آمدن نوروز را به كودكان محك داد

حاجی فيروز و بوی عيد در محک

حاجـی فيروز ُمنادی نوروز اسـت كـه در روزهای آخر 
زمسـتان با صورتی سـياه كه نماد روزهای زمسـتانی 
اسـت در خيابان های شـهر راه می افتـد و مژده آمدن 

بهار را می دهد.

اي��ن بار هم با تالش بخش خدم��ات حمايتی، حاجی فيروز با 
س��از و ُدُهلش به محك آمد تا به كودكان مبتال به س��رطان 
آمدن بهار را مژده دهد. بهاری كه با آمدنش به يادمان می آورد 
كه روزهای سرد و س��خت زمستان ناپايدارند و همواره با اين 
اميد و ايمان می توان زيس��ت كه در پس س��رمای زمس��تان 
بهاری به انتظار نشس��ته كه پر اس��ت از شكوفه های رنگارنگ 

بهبودی و سالمتی.

حاجی فيروز محك، يكی يكی به اتاق كودكان مبتال به سرطان 
سر می زد و برايشان می خواند “حاجی فيروزه ، سالی يه روزه، 

مال عيده و مال نوروزه”. آزاده كوچولوكه همراه خواهرش آرزو 
آمده بود ت��ا معاينه ماهيانه اش را انجام دهد، به دنبال حاجی 
فيروز در طبقه های بيمارس��تان می رف��ت و هم صدا با او برای 
دوستانش شعر می خواند. حسين كه با صدای حاجی فيروز از 
خواب بيدار شد و با شادی كودكانه  روی تختش ضرب گرفته 
بود و ترانه حاجی فيروز می خواند. مهسا عاشق لباس ها و كاله 
قرمز حاجی فيروز شده بود، چشم از او برنمی داشت و قدم به 

قدم پشت سرش راه می رفت.

محك قدردان همه ياورانی اس��ت كه برای نش��اندن لبخند بر 
لب��ان كودكان مبتال به س��رطان تالش می كنند. به پش��توانه 
همين مهربانی های بی دريغ اس��ت كه شادی در فضای محك 
حضور دارد و لبخند س��هم هميش��ه لبان ك��ودكان مبتال به 

سرطان است.

اخبار
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در محك كودكی ادامه دارد

شادی كودكان محک در كلبه بازی
بازی، شـادی و خنـده، قرار هرسـاله كودكان 

محک در آستانه بهار

نوروز وسـيله ای اسـت برای آغاز دوباره و اميد و شـاد 
بودن؛ و محک در تمامی روزهای سال به دنبال وسيله ای 
است برای اميد و شادی كودكان مبتال به سرطان تا همه 

بدانند كه سرطان پايان كودكی نيست...

وكوششی از جنس همين اميد و شادی است كه21 اسفند ماه 
1392 را به يك روز فراموش نشدنی و پر از خاطره هايی سرشار 
از زندگی تبديل می كند. روزی پر خاطره برای كودكان مبتال 
به س��رطان تحت حمايت محك و برای كاركنان و داوطلبانی 
كه با يك دنيا عشق به كلبه بازی و شادی و خنده آمده بودند 

تا ساعاتی سراسر هيجان و شوق را همراه كودكان بگذرانند.

بازی و شادی و خنده قراِر هر ساله كودكان محک
هر سال محك در آستانه سال نو و در روزهای آخر اسفند پر از 
جشن و اتفاقات شاد است و يكی از اين جشن ها قرار هميشگِی 

آخر س��ال فرزندان محك در كلبه بازی است. كودكانی كه در 
بيمارستان های مختلف تحت درمان هستند، در اين روز همراه 
با خانواده خود به كلبه بازی می آيند و بخش خدمات حمايتی 
كه وظيف��ه ارائه خدمات همه جانب��ه را در زمينه هزينه های 
درمانی و همچنين خدمات رفاهی به كودكان مبتال به سرطان 

و خانواده های آنها به عهده دارد، ميزبان آنها است.

در محک كودكی ادامه دارد...
حس��ين كه برای شش��مين ب��ار پی در پی س��وار س��ورتمه 
می ش��د بلند بلن��د فرياد م��ی زد: » من اصاًل از س��رعت اين 
بازی نمی ترس��م.« اما تا به پيچ پر شيب ريل می رسيد، فرياد 
شادی اش سالن را پر می كرد. علی مشتری ماشين سواری بود 
و همه دوستانش الاقل يكبار با او تصادف كردند. مريم كه مثل 
يك بانوی كوچك لباس های عيدش را پوشيده بود فقط سوار 
اسب هايی می شد كه با آهنگی ماليم می چرخيدند و می گفت: 
»من سوار اسب می شم تا سال اسب واسم سال خوبی باشه.« 
النا هم در حالی كه بستنی قيفی اش آب شده بود حاضر نبود 
از ماش��ين هوايی پياده شود. امير علی در استخر توپ زيرآبی 

می رفت و ميثم را قلقلك می داد.
والدين ك��ودكان مبتال به س��رطان هم همپای فرزندانش��ان 
ساعاتی را فارغ از هر دغدغه ای به كودكی سفر كردند و همراه 
با كودكان خود خنديدند و فرياد شادی كشيدند و بازی كردند.

سين سالمتی در دستان ياوران محک
در آس��تانه س��ال نو محك به تمامی همراهان��ی كه در طول 
22 س��ال فعاليت اين س��ازمان همپا و همقدم كودكان مبتال 
به س��رطان در مس��ير درمان بودند ادای احترام می كند. ادای 
احترام به اعتماد، مشاركت، مهر و عشق انسان هايی كه آرزوی 
كودكان مبتال به سرطان را از بودن يا نبودن به چگونه زيستن 
در آينده تغيير دادند و با دس��ت های مهربان شان معجزه ای از 
جنس عش��ق آفريدند. انسان هايی كه مبارزه كودكان قهرمان 

محك با سرطان، مدال افتخاری بر سينه آنها است.

  اخبار
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اعضای هيات امنای محك

جلسـه مجمع عمومی هيأت امنای محک در تاريخ اول 
اسفند ماه 1392 تشكيل شد. 

در اين جلس��ه كه با حضور اعضای هيأت امنا جهت تصويب 
برنامه اجرايی 94-93 و بودجه مصوب 1393 برگزار شد يكی 
از مهم تري��ن و تخصصی ترين امور محك با دقت و بهره مندی 
از ديدگاه تخصصی هيأت امنا بررسی شد و به تصويب رسيد.

بهره گي��ری از ظرفيت های ِخَرد جمعی و تخصص گرايی يكی 
از اصول حاكم بر مديريت محك اس��ت تا اين سازمان بتواند 
با بهره مندی از انديش��ه های سازنده به سوی سازمانی متعالی 
و ارتقای كمی و كيفی حمايت ها از كودكان مبتال به سرطان 

گام بردارد. 

جلسه مجمع عمومی عادی هيأت امنا محک

اخبار
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حضور دلقک های مهربان

روز سه شنبه 13 اسـفند ماه پنجره های تصوير جالبی 
را به خاطر سپرد. 2 نفر با لباس دلقک وارد شدند و در 
ساختمان نمايش شـاد و هيجان انگيزی برای كودكان  

ارائه كردند.

دلقك ه��ای مهربان با م��و و لباس رنگی به محك آمدند و در 
آس��تانه سال نو پيام ش��ادی و خنده و كودكی را به كودكان 
مبتال به س��رطان هديه دادند. اين همراهان هنرمند در زمان 
حضورشان در اين مؤسس��ه با پر كردن فرم داوطلبی، تمايل 
خود را به عضويت در گ��روه داوطلبان محك و حضور مداوم 

در كنار كودكان مبتال به سرطان اعالم كردند.
محك قدردان همه هنرمندان و افراد نوعدوس��تی است كه با 
هر وس��يلۀ كوچك و بزرگی ش��ادی و اميد را مهمان دل های 

كودكان مبتال به سرطان می كنند.

روزی شاد برای كودكان همراه دلقك ها

  اخبار
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ياوران كودک و نوجوان محك در نمايشگاه

هشتمين نمايشگاه نقاشی هنرجويان كودک و نوجوان 
تـارا بهبهانـی نقـاش و پژوهشـگر جـوان، 28 و 29 
فروردين ماه با هميـاری 57 كودک هنرمند و با تأمين 
عوايد 451 ميليون ريال در جهت حمايت همه جانبه از 

كودكان مبتال به سرطان در محک برگزار شد.

ت��ارا بهبهانی كه هش��ت س��ال پياپ��ی اين نمايش��گاه را در 
محك برگزار كرده اس��ت درباره وجه تمايز اين نمايش��گاه با 
سال های پيش گفت: »اين نمايشگاه با حضور بيش از 1400 
بازديد كننده برگزار ش��د ك��ه رقم قابل توجه��ی در بازديد 
از نمايش��گاه های نقاش��ی كودكان اس��ت. همچنين از نكات 
جالب نمايش��گاه امسال اين بود كه بس��ياری از آثار كودكان 
توس��ط بازديد كنندگان خريداری ش��د، در حالی كه در اين 
گونه نمايش��گاه ها، عموماً اثر هنری كودک توسط خانواده  او 

خريداری می شود.«

تارا بهبهانی كه امس��ال موفق ش��ده است پس از ده سال نام 
يك نقاش ايرانی را با پذيرفته ش��دن در فس��تيوال دو ساالنه 
نقاش��ی پكن مطرح كند گف��ت: »در اين نمايش��گاه 19 اثر 
آبرنگ و 38 اثر رنگ روغن به نمايش در آمده اس��ت و چند 
نفر از هنرجويان از نخستين نمايشگاهی كه در محك برگزار 

كرديم همراه ما بوده اند.« 

محك با س��پاس از انديش��ه واالی همه ياورانی كه كمك به 
ه��م نوع و انسان دوس��تی را س��رلوحه زندگی خ��ود و آينده 
فرزندانشان قرار می دهند، اميدوار است كه با استمرار حضور 
كودكان و نوجوانان در كنار والدين و آموزگارانشان برای كمك 
به گس��ترش نوع دوستی، كمك به هم نوع به امری نهادينه در 

نسلی تبديل شود كه فردای جهان در دستان آنهاست.

در  دور«  سـرزمين های  بـه  سـفر   «
نمايشـگاه نقاشـی بـه نفـع محـک

اخبار
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 مراسم روز مادر، به پاس صبوری
م�ادران مح�ک

هم زمان با روز مادر، جشنی به پاس عشق و صبر و اميد 
مادران كودكان مبتال به سرطان در محک برگزار شد. 

گروه موسيقی با همراهی كاركنان و داوطلبان بخش خدمات 
حمايت��ی در بخش های مختلف بيمارس��تان فوق تخصصی و 
اقامت��گاه محك حضور يافتند تا از م��ادران كودكان مبتال به 
س��رطان قدردانی كنند. كودكان نيز همراه مادرانشان كيك 
جشن را بريدند و با نوای موسيقی لحظاتی را به دور از تمامی 

دغدغه ها شادمانه خنديدند. 

محك با عش��ق مادری بنيان گذاشته ش��د و با همين عشق 
به خدمت به كودكان مبتال به س��رطان ادامه می دهد. مادری 
كه سختی های مس��ير درمان س��رطان را به واسطه بيماری 
فرزندش شناخته بود و به هدفی فراتر از سالمتی فرزند خود 
انديش��يد. به تمامی فرزندانی انديشيد كه با اميد به سالمتی 
با س��رطان مبارزه می كنند. و اين وسيله ای شد برای اتفاقی 

بزرگ كه به دست مردمان نيك انديش اين 
آب و خاک رقم خورد. 

مح��ك قدردان تمام مادرانی اس��ت كه 
قهرمانانه دوش��ادوش كودكان خود با بيماری سرطان مبارزه 

می كنند تا سالمتی را به كودكانشان بازگردانند. 

محك ضمن ادای احترام به تمامی مادران، اميد دارد در سايه 
اعتماد و حضور مداوم ياوران جهان برای هميش��ه با سرطان 
خداحافظی كند و فرزندان اين مؤسسه در آغوش مادرانشان 
تحقق بخش اين هدف باش��ند كه: در مح��ك كودكی ادامه 

دارد ...

كودكان همراه مادرانشان كيك جشن را بريدند.

شادی كودكان محك در روز مادر

  اخبار
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نـام بزرگانی همچون محمدرضا لطفـی كه عمر خود را 
صرف خلق و گسـترش زيبايی و تغيير جامعه در مسير 
بهبود و تعالی كرده اند، تا هميشـه بر جريده عالم ثبت 

است  كه

هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جريده عالم دوام ما

مح��ك در پيامی اين ضايعه را به خان��واده لطفی، هنرمندان 
و هنردوس��تان ايران زمي��ن و همچنين خانواده بزرگ محك 

تسليت گفت.

»ياد و جايگاه استاد محمدرضا لطفی كه بزرگ ترين سرمايه زندگی 
يعنی عمر را صرف باليدن هنر فاخر اين مرز و بوم كرد، گرامی باد. 
اينجان��ب از طرف مؤسس��ه خيري��ه حمايت از ك��ودكان مبتال به 

سرطان محك فقدان اين هنرمند فرهيخته را به جامعه هنرمندان 
و هنردوس��تان تس��ليت عرض نموده و باور دارم كه اثر زخمه های 
عاشقانه اين هنرمند گرانقدر بر تار و تارک موسيقی ايران، جاودان 

خواهد ماند. 

جانمايه هنر، زيبايی و زيبايی شناس��ی است و ما در محك هر روز 
زيبايی را در عش��ق و مشاركت همراهانی كه دغدغه های انسانی و 
كمك به هم ن��وع را در روزمرگی های زندگ��ی فراموش نمی كنند، 

نظاره گر و قدردان هستيم.
محك ضمن ادای احترام به مقام تمامی هنرمندان اين آب و خاک، 
قدردان حضور هميش��گی ايشان برای حمايت از كودكان مبتال به 
س��رطان در طول 23 سال فعاليت اين موسسه است. بهره مندی از 
حمايت و همراهی بزرگ ترين اس��اتيد ح��وزه هنر، فرهنگ و ادب 
ايران زمين هم��واره از افتخارات اعضای خانواده بزرگ محك بوده 
است و اين سازمان ضمن گراميداشت ياد و خاطره هنرمند گرانقدر  
استاد محمدرضا لطفی، آرزومند رشد و توسعه روزافزون هنر، مهر، 

نوع دوستی و زيبايی در جای جای اين آب و خاک است.«

آراسب احمديان
مدير عامل مؤسسه خيريه
حمايت از كودكان مبتال به سرطان محك

پيـام تسـليت محـک بـه مناسـبت 
درگذشت محمدرضا لطفي

زنده ياد استاد محمدرضا لطفی
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كنسـرت گروه چارتار در ميان استقبال پر مهر ياوران و 
حضور دكتر عباس آخوندی، وزير راه و شهرسازی، جمعی 
از هنرمنـدان و اعضای هيأت امنـا و هيأت مديره محک 

برگزار شد.

در حالی كه تمامی بليت های كنس��رت چارت��ار در كمتر از 3 
س��اعت توسط ياوران هنردوست محك خريداری شده بود، در 
روز پنجشنبه 11 ارديبهشت ماه 1393 اين گروه نيك انديش 

در محك خاطره ای به ياد ماندنی از خود به جا گذاشتند.
كنس��رت اين گروه كه به تازگ��ی آلبوم “باران توي��ی” آنها با 
اس��تقبال روبرو ش��ده است در فضايی سرش��ار از حس خوب 

كمك به هم نوع برگزار شد.

هديه محك به ياوران حاضر در مراس��م عكسی بود كه اعضای 
گ��روه چارتار در كنار بنر محك به ي��ادگار گرفتند و جمله ای 

روی اين عكس خودنمايی می كرد:

حاصل حضور شـما، مانـدن صدای شـيرين زندگی در 
گوش كودكان محک است. 

تمامی هزينه های برگزاری اين برنامه با حمايت مالی ش��ركت 
س��پنتا تامين ش��د و با حضور و مش��اركت ي��اوران عوايد اين 
كنسرت صرف ارائه خدمات درمانی و رفاهی به كودكان مبتال 

به سرطان خواهد شد.

مح��ك ضمن س��پاس از تمامی هنرمندانی ك��ه در طول 23 
س��ال فعاليت اين س��ازمان همواره همپا و ه��م قدم با تمامی 
اعضای خانواده بزرگ حاميان كودكان مبتال به سرطان بوده اند، 
قدردان اعتماد و حضور مس��تمر تمامی ي��اوران نيكوكار خود 
است كه دغدغه سالمتی و بهبودی فرزندان اين آب و خاک را 

همراه روزهای زندگی خود كرده اند.

به اميد روزی كه به ش��كرانه شادِی “خداحافظِی هميشگِی 
جهان با سرطان” نوای اميد و سرور را زير سقف محك همراه 

با همه ياوران طنين انداز كنيم.

»باران تويی« به نفع كودكان مبتال 
به سرطان محک باريد

کنسرت گروه چارتار در محک

 اهدای تابلوی نقاشی كودكان به اعضای گروه چارتار
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افتتاح دفتر شرق توسط یکی از یاوران

دفتر جلب مشـاركت مردمی در شرق تهران روز شنبه 
20 ارديبهشت ماه، با حضور اعضای هيأت امنا و مديره، 
مديـر عامـل، تعـدادی از مديران و كاركنان مؤسسـه 

خيريه محک و جمعی از ياوران افتتاح شد.

دكتر جواد كرباسی زاده، رئيس هيأت مديره محك گفت: »افتتاح 
يازدهمين دفتر جلب مش��اركت محك گامی برای تسهيل ارائه 

كمك های مردمی به كودكان مبتال به سرطان است.«

پريوش الجوردی، عضو هيأت امنا و هيأت مديره محك نيز در 
اين مراس��م گفت: »ما اينجاييم تا قدمی هر چند كوچك برای 
سالمتی كودكان مبتال به سرطان برداشته باشيم و به پشتوانه 
اعتماد و همراهی مردم نيكوكار در جهت ارائه باالترين س��طح 

كمی و كيفی خدمات به فرزندان محك تالش كنيم.«

افتتاح دفتر جلب مش��اركت شرق توسط يكی از اهالی محله 
تهرانپارس صورت گرفت كه پس از افتتاح اين دفتر به عنوان 
اولي��ن ياوری كه از طريق اين دفتر به عضويت محك درآمده 

است، به جمع اعضای خانواده بزرگ محك پيوست.

دفاتر جلب مشاركت به منظور ايجاد ارتباط مداوم و صميمی 
و همچنين دسترس��ی بيش��تر ياوران برای كمك به كودكان 

مبتال به سرطان فعاليت می كنند.

به اميد آنكه با مش��اركت تمامی ياورانی كه 23 س��ال اعتماد 
و نيك انديش��ی خود را س��رمايه محك در حمايت از كودكان 
مبتال به سرطان س��اخته اند، بهبود مستمر خدمات محك به 

فرزندان اين آب و خاک را شاهد باشيم.

نشانی:  فلكه اول تهرانپارس،  ورودی شمالی مركز خريد سپيد، 
A9 واحد

دفترمحک در شرق تهران افتتاح شد

حضور نمایندگان محک در دفتر شرق
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جشن دوسالگی بخش پيوند بيمارستان فوق تخصصی 
سـرطان كودكان محک، بـا حضور بنيانگـذار، اعضای 
هيـأت امنـا و هيـأت مديره، پزشـكان بيمارسـتان و 
تعـدادی از كودكان بهبود يافتـه و تحت درمان بخش 
پيوند سلول های بنيادی بيمارستان در روز دوشنبه 15 

ارديبهشت ماه در محک برگزار شد.

اين مراسم با خوش آمدگويی دكترمردآويژ آل بويه، عضو هيأت 
امنای مح��ك آغاز ش��د. در ادامه دكتر عظي��م مهرور رئيس 
بيمارستان محك گزارشی از فعاليت های بخش پيوند ارائه كرد. 
اولي��ن پيوند س��لول های بني��ادی برای درمان تومور چش��م 
رتينوبالستوما و همچنين پيوند سلول های بنيادی در درمان 
توم��ور بدخيم كبدی هپاتوبالس��توم از جمله پيوندهای حائز 
اهميت در س��طح ملی و بين المللی بود كه برای اولين بار در 
ايران در اين بخش و توسط پزشكان فوق تخصص بيمارستان 

محك برای درمان كودكان مبتال به سرطان انجام گرفت.

دكتر اميرعباس هدايتی، رئيس بخش پيوند بيمارستان محك 

گفت: » اينك پس از دو سال در بخش پيوند بيمارستان محك 
64 پيوند انجام شده كه 37 مورد اتولوگ )پيوند از خود بيمار( 
و  27 م��ورد آل��وژن )پيوند از ديگری به بيمار( بوده اس��ت. بر 
 (  TRM(Transplant-Related Mortalityاساس ش��اخص
كه نشان دهنده ميزان مرگ و مير بيمار در بازه زمانی صفر تا 
100 روز بعد از عمل پيوند است، اين شاخص در بخش پيوند 
س��لول های بنيادی بيمارس��تان محك صفر بوده است. و ارائه 
تمامی اين خدمات به فرزندان محك حاصل مهر و مش��اركت 

مردم است.«

در پايان با حضورعلی اصغر سليم، ياوری كه ساخت و تجهيز 
بخش پيوند به همت وی ش��كل گرفت و با همراهی و همت 
هزاران ياور ديگر تجهيز و اداره شد، هدايای محك به كودكان 
مبتال به سرطانی كه با اميد پيوند سلول های بنيادی را پشت 

سر گذاشته و با بيماری مبارزه می كنند، اهدا شد.

محك قدردان تمامی ياوران نيك انديش��ی است كه طی اين 
23 سال، با حضور و كمك های خود باعث بهبود ارائه خدمات 
درمان��ی و حمايتی به كودكان مبتال به س��رطان ش��ده اند و 
اميدوار اس��ت كه به پش��توانه حضور مستمر ياوران، در سايه 
حمايت ه��ای محك هيچ كودكی به دليل فقر مالی از بيماری 

سرطان فوت نكند.

دو سالگی بخش پیوند و تداوم امید

دو سالگی بخش پیوند بیمارستان محک

حضور کودکان بهبود یافته در جشن پیوند
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افتتاح کلینیک تخصصی گوش، حلق و 
بینی بیمارستان محک به دست یکی از 

کودکان بهبود یافته از سرطان 

كلينيک تخصصی گوش، حلق و بينی بيمارسـتان فوق 
تخصصـی سـرطان كودكان محـک  همزمـان با مبعث 
حضرت رسـول )ص(، همچون تمامـی بخش ها و دفاتر 
محک به دست يكی از فرزندان بهبود يافته اين مؤسسه 
افتتاح شـد تا تـداوم بخـش اميد هميشـگی حاميان 
كـودكان مبتال به سـرطان باشـد كه: » سـرطان پايان 

كودكی نيست.« 

اين كلينيك كه درمان مش��كالت كودكان مبتال به سرطان در 
زمينه گوش، حلق و بينی را به صورت تخصصی ميسر می كند، 
به همت دكتر مس��عود قاس��می فيروز آبادی و به ياد مرحوم 

ابوالقاسم قاسمی فيروز آبادی، تجهيز شده است. 

در ابتدای اين مراس��م، دكتر ليل��ی كوچك زاده فوق تخصص 
خون و سرطان كودكان ضمن تقدير از مقام علمی و اجتماعی 
پروفسور پروانه وثوق رئيس فقيد هيأت امنای محك، از تمامی 
حاميان و فعاالن اين مؤسس��ه مردم نهاد تقدير كرد و زحمات 
آنها در جهت افتتاح كليني��ك تخصصی ENT را عامل رويش 
جوانه اميدی تازه برای كودكان مبتال به سرطان  و ميوه ای تازه 

از نهال ديروز و درخت تناور امروز محك دانست.

س��پس آراس��ب احمديان مدير عامل محك با توجه به اصول 
بنيادين حاكم بر اين مؤسسه خيريه يعنی شفافيت و پاسخگويی 
به ارائه گزارشی از فعاليت ها و خدمات محك پرداخت و پيرامون 
فعاليت بيمارستان فوق تخصصی سرطان كودكان محك گفت: 
»يك بيمارستان فوق تخصصی خيريه كه توسط يك مؤسسه 
خيريه و با مشاركت صدها هزار انسان نيكوكار، احداث و تجهيز 
شده و بهره برداری آن نيز بدون دريافت وجه از بيماران توسط 
همان مؤسسه خيريه صورت می گيرد، تجربه ای نوين و نوپا در 

كشورمان است.«

دكتر عظيم مهرور رئيس بيمارس��تان ف��وق تخصصی محك 
ضمن اش��اره به اين نكته كه نش��أت گرفتن اين بيمارستان از 
درون يك مؤسس��ه خيريه سبب شده است كه پزشكان بدون 
هي��چ گونه رابطه مالی با بيماران تنها با دغدغه بهبود كودكان 
مبتال به س��رطان فعاليت كنند، گف��ت: » اين موضوع فرصت 
يكی از بهترين و لذت بخش ترين انواع خدمت رسانی در عرصه 
پزشكی را برای پزشكان بيمارستان محك فراهم كرده است.«

در ادام��ه دكتر قاس��می في��روز آب��ادی كه تجهي��ز و افتتاح 
بخ��ش گوش، حلق و بينی بيمارس��تان محك به همت وی و 
خانواده محترمش ش��كل گرفته است، با اشاره به فعاليت های 
خيرخواهان��ه و زحمات پدر فقيدش از ت��الش برای ادامه اين 
تفك��ر گفت و تجهيز اين كليني��ك را گامی برای ارائه خدمات 
بيش��تر به فرزندان محك دانست. سپس وی از حجت االسالم 

افتتاح کلینیک ENT توسط یکی از کودکان بهبود یافته
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س��يد محمد خاتمی رئيس جمهور پيشين كه از همشهريان و 
مدعوين ايش��ان بود، برای ارائه س��خنانی دعوت كرد و حجت 
االسالم خاتمی، از تالش مقدس محك در جهت مهار سرطان 

تقدير كرد. 

دكتر محمد تقی خرس��ندی رئيس انجمن گوش، حلق و بينی 
ايران، از آمادگی اين انجمن برای هر نوع حمايت و پيشتبانی از 
فعاليت های تخصصی كلينيك ENT بيمارستان محك خبر داد.

در پايان در جمع صميمی ياوران، يكی از كودكان بهبود يافته از 
سرطان محك به سنت هميشگی اين مؤسسه، كلينيك گوش، 
حلق و بينی بيمارس��تان فوق تخصصی محك را افتتاح كرد تا 

نويد بخش اين پيام باشد كه: » سرطان درمان پذير است.«

محك تالش دارد تا با بهره مندی از حضور نيكوكاران، همراهان 
و متخصصان در جهت ارتقای سطح كمی و كيفی ارائه خدمات 
درمانی و حمايتی به كودكان مبتال به س��رطان گام بر دارد و 
قدردان تمامی ياورانی اس��ت كه با عش��ق و همت و تخصص 

خود، اين سازمان را در رسيدن به اين هدف ياری می كنند.

  اخبار
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محک در روز سـوم از هفته روابط عمومی كه از سـوی 
انجمـن روابـط عمومی به عنـوان روز روابـط عمومی و 
مسئوليت اجتماعی نامگذاری شده بود، ميزبان خانواده 

بزرگ روابط عمومی بود.

در اين نشس��ت كه با حضور آراس��ب احمدي��ان، مدير عامل و 
كاركن��ان واحد روابط عمومی محك برگزار ش��د دكترغالمرضا 
كاظمی دينان، رئيس ستاد برگزاری هفته روابط عمومی و رئيس 
انجمن روابط عمومی ايران ضمن ابراز خشنودی از حضور در جمع 
كاركنان روابط عمومی محك درباره هفته روابط عمومی گفت: 
» دو س��ال اس��ت كه در انجمن روابط عمومی ايران از روز 27 
ارديبهشت تا 3 خرداد به عنوان هفته روابط عمومی اعالم شده 
اس��ت و در هر سال نيز دو همايش بزرگ »روابط الكترونيك« و 

»روابط عمومی و صنعت« برگزار شده است.

كاظمی دينان همچنين از مسئوليت اجتماعی به عنوان يكی 
از وظايف بزرگ روابط عمومی ها ياد كرد و گفت: »مس��ئوليت 
اجتماعی از مهم ترين وظايف روابط عمومی سازمان هاست كه 
خ��ود دارای چنان قدرت و نفوذی اس��ت كه می توان از آن به 
عنوان يك رس��انه استفاده كرد و روابط عمومی محك اين كار 
را ب��ه خوبی انجام می دهد و ما امروز اينجا جمع ش��ده ايم كه 
بگوييم اين افتخار روابط عمومی هاست كه در كنار خيريه ها و 

سازمان های مردم نهاد باشند.«
پ��س از اعالم برنامه ه��ای هفته روابط عمومی توس��ط رئيس 
برگزاری ستاد هفته روابط عمومی، پروفسور حسام الدين بيان، 
اس��تاد مديريت ارتباطات حضور در محك را اتفاقی مبارک و 
بسيار اثربخش دانس��ت و از اينكه كسانی هستند كه غمخوار 

جامعه باشند ابراز خوشحالی كرد.
اميرعباس تقی پور، نايب رئيس انجمن روابط عمومی ايران نيز 
درباره حضور اعضای اين انجمن در محك گفت:»اين حركتی 
نمادين اس��ت و قطعاً روابط عمومی ها با پتانس��يلی كه دارند 
اگ��ر اراده كنند می توانند توجه م��ردم را به امور خيريه جلب 
كنند.« وی در ادامه گفت: »محك توانس��ته است با پرداختن 
به مس��ئوليت اجتماعی خود اعتمادسازی خوبی انجام دهد و 
همين ايجاد اعتماد نسبت به سازمان، مهم ترين وظيفه روابط 

عمومی هر سازمانی است.«
در ادامه اين نشس��ت مدير عام��ل محك، ضمن خوش آمد به 
اعضای خانواده روابط عمومی به منزل خودش��ان يعنی محك 
گفت: »محك س��ازمان عجيبی اس��ت. اينجا مرز ندارد. ديوار 
ندارد. محك س��ازمانی است يك اليه كه متعلق به خود مردم 
است و ما امروز خوشحاليم كه شما اين اتاق از خانه خودتان را 

برای دور هم جمع شدن انتخاب كرده ايد.«
احمدي��ان در ادامه به مس��ير تحول رواب��ط عمومی محك به 
س��مت مدرن ش��دن اش��اره كرد و گفت: » از س��ال 1382 و 
پس از ارزيابی شاخص های ضريب نفوذ، ضريب جذب و ضريب 
رضايت، به اين نتيجه رس��يديم كه ضريب رضايتمندی ياوران 

محک؛ ميزبان انجمن روابط عمومی

اعضای انجمن روابط عمومی در محک

اخبار
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محك از ساير ضريب ها پايين تر است و مهم ترين دليل اين عدم 
رضايت نيز عدم پاس��خگويی شفاف محك به همراهانش بود و 
پس از مطالعات تخصصی تصميم گرفتيم كه برای تأمين اهداف 
بلن��د مدت واحد روابط عمومی كه تا آن روز زير مجموعه جلب 
مش��اركت های مردمی بود، به عنوان واحدی مجزا و با برنامه ای 

مدون و استراتژيك فعاليت خود را آغاز كند.«
احمديان روابط عمومی را متولی هويت بصری و هويت سازمانی 
اين مؤسسه دانس��ت و افزود »ما اميدواريم كه جامعه همواره 
پيام های يكنواخت و شفافی را از ما دريافت كند و با به اشتراک 
گذاشتن تجربياتمان با يكديگر در راستای هدف مشتركمان و 
گسترش مسئوليت اجتماعی در ميان سازمان ها گام برداريم.«

در پاي��ان اين نشس��ت اعضای انجمن رواب��ط عمومی ايران از 
بيمارستان و مؤسسه خيريه محك بازديد كردند و المان هايی به 
رسم يادبود به ايشان اهدا شد كه پيام مؤسسه را در بر داشت:

» در محك، هر پيام، بازتاب عشقی است كه ادامه زندگی را ممكن 
می سازد. قدردان شماييم كه برای انتقال اين پيام ما را ياری می دهيد.«

روز مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی با حضور اعضای انجمن روابط  عمومی و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل محک

  اخبار
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امتحانات خرداد ماه 1393 نيز مانند سـال های گذشته 
بـا برگـزاری 45 آزمـون در مدرسـه محک بـه پايان 
رسـيد. برگزاری امتحانـات در مدرسـه محک پس از 
ابـراز تمايل والدين كودكان برای برگـزاری امتحان، با 
هماهنگـی واحد مددكاری محک و مدرسـه كودكان و  
اداره آموزش و پرورش انجام می شود. در زمان برگزاری 
امتحانات، سؤاالت برای واحد مددكاری ارسال می شود 
و همزمان با سـاير مدارس، امتحانات در مدسـه محک 

نيز برگزار می شود.

از ابتدای س��ال تحصيلی 1391 مدرس��ه مح��ك به صورت 
حرفه ای و مطابق با اصول سازمان آموزش و پرورش فعاليت 

خود را با فعاليت معلمان داوطلب در بيمارس��تان محك آغاز 
نموده اس��ت. هدف از تأس��يس مدرس��ه محك حفظ تعامل 
كودک تحت درمان با فضای آموزش��ی مدرس��ه و جلوگيری 
از ت��رک تحصيل كودک به دليل طوالنی بودن فرآيند درمان 
و همچني��ن تقويت مهارت های زندگ��ی در وی و خانواده اش 
می باش��د. مدرس��ه محك، در كنار س��اير خدم��ات حمايتی 
مؤسس��ه خيريه حمايت از كودكان مبتال به س��رطان تالش 
می كن��د تا خانواده ه��ا بتوانند بدون نگران��ی، تنها به درمان 
كودكان خود فكر كنند و كودكان بتوانند ش��ادمانه تر فرآيند 
درم��ان را طی نم��وده و آرزوهای آنها از ب��ودن يا نبودن، به 

چگونه زيستن در آينده تغيير كند.

 

ماه  امتحانات خرداد  برگزاری 
در مدرسه محک

فعالیت مدرسه محک

اخبار
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 آرنيكا كودک هنرمند محک    

آرنيـكا دختر كوچـک مهربانی اسـت كـه از وقتی از 
بيمارستان مرخص شـده، هر بار كه برای آزمايش های 
دوره ای به محک می آيد ارمغانی در دست دارد. هديه ای 
پر از عشق و مهربانی برای دوستان كوچكش در محک، 
و برای پرستاران و مددكاران محک كه سال های درمان 
را در كنار آنها با اميد سپری كرده است. هديه ای كه با 

دستان هنرمند خود درست كرده است.

آرنيكا  6 س��اله است و از 3 س��الگی به بيماری ALL مبتال 
شد. روزهای درمان او در محك با اميد به سالمتی در روزهای 

پيش رو سپری شد.

آرنيكا پس از 3 سال درمان در سال 1392 با بيماری سرطان 
خداحافظ��ی كرد اما پايان درمان برای آرنيكا و خانواده اش به 
معن��ی خداحافظی با محك نبود. دختر مهربان محك، كه در 
طول زمان درمانش هميش��ه در كنار پزشكان و مددكاران و 
روانشناسان با دوستانش تمرين صبر و اميد به بهبودی كرده، 
پس از قطع درمان نيز هر چند وقت يك بار برای اينكه تجربه 
اميدبخش خود را با كودكان و خانواده های آنها تقس��يم كند، 
با آرزوی هايی زيبا به ديدار دوس��تانش می آيد و پيام اميد را 

به محك می آورد
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تنها دروازه بان دنيا كه عاشقانه در 
دروازه ايستاد تا گل بخورد!

عليرضـا حقيقـی، دروازه بـان تيم ملی ايـران در جام 
جهانـی 2014 برزيل كه در سـال های اخيـر همواره از 
ياوران كودكان مبتال به سـرطان محک بوده است روز 
يكشنبه 15 تير ماه 1393 بار ديگر به محک آمد و پس 
از اهـدای پيراهن دروازه بانـی اش مقابل تيم آرژانتين 
بـه فرزنـدان محک، در يک مسـابقه نماديـن پنالتی، 
دروازه ای را كه در مقابل تيم قدرتمند آرژانتين با اراده 
و محكم از آن محافظت كرده بود، به روی كودكان مبتال 
به سـرطان گشود تا با هر بار عبور توپ از خط دروازه، 
لبخندی پر از شـادی و اميد به سالمتی بر لب فرزندان 
محک بنشيند و يک بار ديگر همه دنيا با محک هم باور 

شوند كه »سرطان پايان كودكی نيست...«

حضور همراهان رسانه ای در محک
مهندس آراس��ب احمديان، مدير عامل مؤسسه خيريه محك 
در كنفرانس خبری كه با حضور تعداد زيادی از ياوران محك 
در رس��انه ها برگزار ش��د، ضمن خير مقدم به اهالی رسانه و 
دروازه بان تيم ملی فوتبال ايران، به مفهوم مسئوليت اجتماعی 
افراد جامعه اش��اره كرد و گفت:»همه انسان هايی كه در يك 
جامعه زندگی می كنند نس��بت به مس��ائل جامعه مس��ئول 
هستند و در اين بين افراد سرشناس نيز با عمل به مسئوليت 
اجتماعی خود می توانند توجه جامعه را به امور خيريه س��وق 
دهن��د.‹‹ احمديان در ادامه به س��ابقه حضور عليرضا حقيقی 
در محك و همراهی او با كودكان مبتال به سرطان اشاره كرد 
و گف��ت: »جام جهانی بهانه ای ش��د ت��ا دروازه بان تيم ملی، 

عليرضا حقيقی در كنار كودكان محك
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بارديگر به محك بيايد و با كودكان مبتال به س��رطان فوتبال 
بازی كند و از كودكانی كه س��رم در دس��ت دارند و با اميد با 
س��رطان می جنگند گل بخورد. اين حضور نش��انه ای است از 
مس��ئوليتی كه ايشان به فرزندان محك حس می كنند و شور 
و شوقی كه به واسطه اين رويداد در بين كودكان بستری در 
بيمارستان محك ايجاد می شود، قابل وصف نيست و تا روزها 

و هفته ها ادامه می يابد.«

مقاومت و اميد كودكان محک سرمشق من است
در ادام��ه اين نشس��ت، عليرضا حقيق��ی، دروازه بان ايران در 
بازی های جام جهانی برزيل، ضمن ابراز خوش��حالی از حضور 
دوب��اره  در ميان كودكان مبتال به س��رطان گفت:» از تمامی 
رس��انه ها و افرادی كه در هياه��وی زندگی كودكان مبتال  به 
س��رطان را از ياد نمی برند تش��كر می كنم و وظيفه هر كسی 
هس��ت كه به م��ردم خود كمك كند و هم��ه را در اين اقدام 
ش��ريك دانس��ت. من از خيلی وقت پيش با محك آشنا شدم 
و به اينجا و فضای پر از اميدش دلبس��ته ش��دم. من وقتی به 
مح��ك می آيم، حال خوبی دارم و اميد دوباره به زندگی پيدا 
می كن��م و اين حس خوب را  مديون كودكان محك هس��تم 
و اي��ن حال خوب به اين دليل اس��ت كه هميش��ه بچه های 
مح��ك را در عي��ن بيماری ش��اد و پر امي��د می بينم. به نظر 
من مهم ترين نقطه تمايز محك اين اس��ت كه بر خالف آنچه 
كه ممكن اس��ت از بيرون تصور ش��ود، وقتی كسی به محك 
می آيد، با دنيايی از اميد به زندگی و شادی مواجه می شود و 
می تواند اين شعار كه سرطان پايان كودكی نيست را به چشم 
ببيند و من از اينكه اينكه در كشورم جايی هست كه كودكان 
مبتال به س��رطان و خانواده های آنها هم از نظر درمانی و هم 
روحی و هم رفاهی با بهترين و با كيفيت ترين خدمات رفاهی 
و درمان��ی دوره درمان را می گذرانند، افتخار می كنم. اين بود 
كه دلم خواس��ت پيراهنی را كه در پر افتخارترين بازی ايران 
در ج��ام جهانی كه مقابل تيم قدرمند آرژانتين بود پوش��يده 

بودم را به كودكان قهرمانی اهدا كنم كه مقاومت و اميدشان 
می تواند سرمشق خوبی برای همه ما باشد.«

پيراهن های رنگی كودكان محک سفير عشق و سالمتی
سپس عليرضا حقيقی پيراهن دروازه بانی خود در بازی ايران 
و آرژانتين را به كودكان مبتال به س��رطان محك هديه كرد و 
فرزندان محك نيز پيراهنی را كه برای دروازه بان محبوبش��ان 

نقاشی كرده بودند به او هديه كردند.

همچنين در ادامه از پي��ام و پيراهن هايی كه با يادگاری های 
كودكان مبتال به سرطان محك نقاشی شده بود رونمايی شد 
تا در حركتی نمادين، برای دروازه بان های تيم ملی كشورهای 
هم بازی ايران در جام جهانی و كش��ور ميزبان، برزيل، ارسال 
شود و از اين كشورها به نمايندگی از همه كشورهای شركت 
كننده در ج��ام به عنوان نمايندگان پن��ج قاره جهان دعوت 
كنند كه آنها هم در جهت حمايت از كودكان مبتال به سرطان 
و آگاهی رسانی درباره س��رطان كودک، با همراهی خيريه ها 
و سازمان های مرتبط در كشورشان دروازه های نمادين عشق 
و امي��د به بهبودی و س��المتی را به روی ك��ودكان مبتال به 

سرطان سرزمينشان باز كنند.
عليرضا حقيقی عاشقانه از كودكان محک گل خورد

پس از پايان اين نشست، عليرضا حقيقی، دروازه بان تيم ملی 
ايران در چهارچوب دروازه ايستاد و با به ثمر رسيدن 15 گل، 
كودكان محك يك صدا پيام »در محك كودكی ادامه دارد...« 

را به گوش همه مردم جهان رساندند.

كودكان قهرمان محك در ميان ش��ور و شوق تماشاچيان كه 
همگ��ی طرفداران پ��ر و پا قرص مهر و نيك انديش��ی بودند 
يك به يك با اعالم گزارش��گر ب��ازی وارد زمين فوتبالی مملو 
از اميد و عش��ق ش��دند و پس از آن عليرضا حقيقی در ميان 
تش��ويق كودكان مح��ك و همراهانی كه حضور داش��تند به 
جمع آنها پيوس��ت. دروازه بانی كه با تمام توان تالش كرد كه 

  اخبار
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باره��ا دروازه تيم ملی فوتبال اي��ران را در برابر تيم قدرتمند 
آرژانتين حفاظت كند، بارها و بارها با عشق به كودكان مبتال 
به سرطان از آنها گل خورد. علی فرزند 14 ساله محك كه از 
زدن گل ب��ه دروازه بان تيم ملی به خود می باليد پس از عبور 
توپ از دروازه به س��مت عليرضا حقيقی رفت و با افتخار با او 
دست داد. آرين كه قبال هم با حقيقی فوتبال بازی كرده بود 
در آغ��وش او بلند بلند می گف��ت كه امروز به او خيلی خوش 
گذشته است. ديانا فرزند 3 ساله محك در حالی كه تاتی تاتی 
كنان به سمت توپ می رفت توپ را به سمت دروازه قِل داد و 
مهارت عجيبی می خواست تا حقيقی كاری كند كه اين توپ 
گل شود. اين روز پر از شادی و هيجان تا هميشه در خاطرات 

فرزندان قهرمان محك جاودان شد.

كودكان مبتال به سرطان؛ قهرمانان جام جهانی 2014
س��الن چند منظوره محك چيزی از ورزشگاه مينيه رو برزيل 
كم نداشت وقتی كه قهرمانان كوچك محك يكی يكی ميان 
تش��ويق های حاضرين در سالن، وارد می ش��دند، پشت توپ 

می ايستادند و دروازه بان قهرمان تيم ملی را فتح می كردند.
عليرضا حقيق��ی درباره بازی امروز می گوي��د :»گل هايی كه 
امروز خوردم  نه تنها زيباترين خاطره من از محك اس��ت كه 

بی شك يكی از بهترين خاطرات زندگی من خواهد بود.«

دروازه بان تيم ملی ايران با صبری تمام نش��دنی، ساعت ها با 
ك��ودكان محك بازی كرد، عكس گرف��ت و به ديدار كودكان 
بس��تری در بخش ها رفت تا در كنار آنها لحظاتی ش��اد و به 
ي��اد ماندنی را در دفت��ر خاطرات كودكان مبتال به س��رطان 
به ثبت برس��اند و در ميان ش��ادی  و تشويق همه كسانی كه 
به كودكان مبتال به س��رطان می انديشند باور كند كه عشق، 

عشق می آفريند.

مح��ك قدردان تمام��ی بازيكنان تيم ملی فوتبال اس��ت كه  
هم��واره با حضور خود لحظاتی سرش��ار از ش��ادی و هيجان 

را برای كودكان مبتال به س��رطان رق��م زده اند و اميد دارد با 
بهره مندی از حضور و اعتماد تمامی انس��ان های نيك انديش 
هر روز س��طح باالت��ری از خدمات  درمان��ی و حمايتی را به 

فرزندان خود ارائه كند.

متناوب��اً افتخار و ت��رس، پيروزي و نگراني، ش��ادي و اندوه و  
همه اين ها با هم زير مجموعه آن چيزي هس��تند كه عش��ق 

ناميده مي شود.

اهدای پيراهن عليرضا حقيقی به محك

هديه كودكان محك به عليرضا حقيقی
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روز پزشـک در محـک تداعی گـر دانـش، تخصـص، 
مسئوليت و مهر پزشكانی است كه نه تنها همواره برای 
درمان كودكان مبتال به سرطان فعاليت می كنند، بلكه 

درتالشند تا به آنها زيبا زيستن را هديه كنند.

شنبه اول ش��هريور ماه مراسم روز پزش��ك با حضور اعضای 
هي��ات امن��ا و هيات مديره، مدير بيمارس��تان و پزش��كان و 
كاركنان بخش های درمانی برای قدردانی از پزش��كان محك 

برگزار شد.

در اين مراس��م دكت��ر عظيم مهرور مدير بيمارس��تان محك 
ضمن گراميداش��ت خاطره پروفس��ور پروانه وثوق و تقدير از 

همكارانش گفت: »با تالش تمامی اعضای خانواده محك اين 
مؤسس��ه هر روز كار آمدتر در جهت حمايت از كودكان مبتال 
به س��رطان پيش خواهد رفت. در محك تيم پزش��كی همراه 
با پرس��تاران، روانشناسان و مددكاران تالش می كند خدمات 
هم��ه جانبه ای را به بيماران ارائ��ه كند. ما همه يك خانواده 
هس��تيم و هم��ه با ه��م و در كنار هم مثل ي��ك خانواده در 
س��ختی، خوبی، درد و خوش��ی همراهي��م و اميد را فراموش 

نمی كنيم.«

مهن��دس احمدي��ان مدير عام��ل محك ضم��ن تبريك تولد 
ابن س��ينا و روز پزش��ك به فعاليت 7 س��اله بيمارستان فوق 
تخصصی سرطان كودكان محك و مسيری كه در اين سال ها 
توس��ط اين موسسه در خصوص س��اخت، تجهيز و اداره يك 
بيمارستان در حوزه خيريه طی شده است، اشاره كرد و چند 
عملكردی بودن اين سازمان را يكی از شاخصه های منحصر به 
فرد آن بيان كرد و يكپارچگی ارزش ها و رفتار را در عرصه های 
مختلف فعاليت ، از الزامات دستيابی به اهداف محك دانست.

سپس دكتر فريد قره داغی فوق تخصص درد به نمايندگی از 
پزشكان بيمارستان محك سخنانی در مورد روز پزشك ارائه 
كرد و گفت:» امروز زاد روز ابن س��ينا است و چند روز آينده 
تولد زكريای رازی اس��ت. وظيفه خ��ود ميدانم تا از اقداماتی 
ك��ه اين دو به جامعه پزش��كی كردند ياد كنم. ابن س��ينا با 
اقدام��ات خود مثل احيای قلبی و تش��ريح جس��د، پروپوزال 
نويس��ی مقاالت در دنيای پزشكی انقالبی در جامعه پزشكی 
به وجود آورد. ابن س��ينا 17 كت��اب و 99 مقاله در مورد رد 
يا قبول نظرات گذش��تگان خود مثل جالين��وش دارد. رازی 
 Evidence Based( ”پايه گذار “پزش��كی مبتنی بر شواهد
Medicine( اس��ت و اولين كسی اس��ت كه صورت مستند 
استفاده از داروی ساده را به جای داروی تركيبی توصيه كرد 
تا طب��ق متن كتاب الحاوی از روش های ن��ا آگاهانه اجتناب 

مراسم روز پزشک در محک 
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ش��ود. ياد اين عزيزان را گرامی م��ی دارم و از تمامی بزرگان 
عرصه پزشكی و درمان تشكر می كنم.«

در پاي��ان مراس��م يكی از فرزن��دان محك تابلوهای نقاش��ی 
كوچكی را كه اثر هنری كودكان حامی بود به پزشكان هديه 
ك��رد تا يادآور عش��ق و مهری باش��د كه در ه��ر روز فعاليت 

تخصصی و علمی آنها جريان دارد.
محك همواره قدردان پزش��كانی است كه علم و تخصص را با 
عشق در آميخته اند تا سالمتی همراه هر روز انسان ها باشد.
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مؤسسـه خيريه حمايـت از كودكان مبتال به سـرطان 
محـک، رتبـه اول در بخش بروشـور و كاتالوگ و رتبه 
دوم در بخـش تبليغـات مكتوب در نهمين جشـنواره 
ملی انتشارات روابط عمومی كه هر سال توسط انجمن 
متخصصان روابط عمومی ايران برگزار می شـود كسب 

كرد.

سال گذشته نيز موسسه خيريه محك رتبه نخست در شاخه 
وبس��ايت را دريافت كرد و در س��ال 1391 ب��ا ارائه دو كتاب 
مقام نخس��ت هفتمين جشنواره انتش��ارات روابط عمومی در 
ح��وزه كتاب را كس��ب نموده بود. همچنين در س��ال 1388 
در پنجمين دوره اين جش��نواره موفق به كسب رتبه سوم در 

رشته بروشور شده بود.

روابط عمومی موسس��ۀ خيريه محك همواره در جهت حفظ 
و توسعه ارتباطات س��ازمان با كليه ذيربطان و تحقق اهداف 
محك در زمينه رعايت اصل شفافيت، پاسخ گويی، قدرشناسی 
و زيبايی شناسی فعاليت می كند و تالش دارد تا بر پايه اطالع 
رس��انی گس��ترده در تمامی نقاط ايران هيچ كودک مبتال به 
س��رطانی به دليل عدم آگاهی از وجود حمايت های محك از 

مسير درمان باز نماند.

محك ضمن قدردانی از همه ياوران، داوطلبان و كاركنانی كه 
ب��ا فعاليت  خود موجب می ش��وند فرزندان محك از باالترين 
س��طح تخصصی خدمات درمانی و حمايتی بهره مند ش��وند، 
اميدوار است، هر روز شاهد ارتقای سطح تخصصی و حرفه ای 
فعاليت اين مؤسس��ه در راس��تای بهبود مس��تمِر حمايت از 

كودكان مبتال به سرطان باشد.

انتشـارات  برگزيده جشـنواره  محک؛ 
روابط عمومی

تندیس انجمن متخصصان روابط عمومی
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قلک محک يكی از شـناخته شـده ترين و سـاده ترين 
روش هـای كمـک به اين مؤسسـه اسـت. اكنـون اين 
قلک ها با همكاری سـازمان منطقـه آزاد كيش، مهمان 
مهر و نيک انديشـی سـاكنان و مهمانـان جزيره كيش 
اسـت كه با حس باالی مشـاركت خود در حمايت همه 
جانبه از كودكان مبتال به سرطان همراه محک هستند.

تاكن��ون تعداد 438 قل��ك كائوچوي��ی در 9 مركز تجاری و 
30 قل��ك متری در فرودگاه،  دانش��گاه، بن��درگاه،   هتل ها، و 
رس��توران ها مستقر ش��ده تا س��هولت بهره مندی از همراهی 
هموطنانمان در كيش با كودكان مبتال به س��رطان را موجب 

شود.
قلك ه��ای مح��ك محيط كار يا زندگی ش��ما نش��انگر حس 
انسان دوستی و نشانه عشق ورزی تان به انسان ها، است. به اميد 
اينكه با بهره مندی از اعتماد و مش��اركت تمامی هموطنانمان 
در سراس��ر اي��ران زمين روز به روز در مس��ير ارتقای كمی و 

كيفی حمايت ها از فرزندان محك گام برداريم.

محک بـه عنوان مؤسسـه حمايـت از كـودكان مبتال 
بـه سـرطان در تاريـخ  5 و6 تير مـاه 1393به دعوت 
كميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل در نمايشگاه 
“خدمات جمهـوری اسـالمی ايران در توانمندسـازی 
پناهندگان جهت بازگشت پايدار و بازسازی كشورشان” 

در سالن همايش های برج ميالد حاضر شد. 

از ديگ��ر حاضران در اين همايش می ت��وان به انجمن حمايت 
از زنان و كودكان پناهنده، بنياد امداد جهان،غرفه افغانس��تان 
شناس��ی، غرفه پناهندگان ورزشكار، سازمان بهزيستی كشور، 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��كی، وزارت آموزش 
پرورش، س��ازمان آموزش فنی و حرفه ايی كش��ور، استانداری 
تهران، س��ازمان دفاع از قربانيان خش��ونت، انجمن حمايت از 
پناهندگان عراقی و.مؤسسه فرهنگی اجنماعی كيانا اشاره كرد.

در اي��ن نمايش��گاه محك به معرفی 23 س��ال فعاليت خود با 
رويك��رد انسان دوس��تی و كمك به هم نوع، ف��ارغ از هيچگونه 
تبعي��ض قوم��ی، ملی، زبانی، ن��ژادی پرداخ��ت. ارائه خدمات 
حمايت��ی و درمانی از س��ال 1999 تا كنون ب��ه بيش از 700 
كودک پناهنده در راس��تای فعاليت های بشر دوستانه از جمله 
فعاليت های اين س��ازمان بوده است كه با همراهی انسان های 
نيك انديش و كميسريای عالی پناهندگان صورت گرفته است. 

ندارد قلک های محک در جزيره كيش  در محک عشق حد و مرزی 
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محمـد حسـن نوبختـی دوچرخه سـوار فدراسـيون 
دوچرخه سواری ايران، مسير نور تا بندر لنگه را ركاب 
می زند تا پيام اميد به بهبودی را از طرف كودكان مبتال 
به سرطان بسـتری در بيمارستان محک در تهران،  به 
همه فرزندان محک در سراسـر ايـران از خزر تا خليج 

فارس برساند. 

بيمارس��تان های واقع در مس��ير اين س��فر، ميزبان ميهمانی 
هس��تند كه با كوله باری سرشار از پيام اميد به بهبودی همه 
كودكان مبتال به س��رطان، از ش��مال تا جنوب ايران زمين را 
ركاب می زند. ميهمانی كه خود پيروز مبارزه با سرطان است.

ام��روز كه ش��ما اين پيام را می خوانيد او به ش��يراز رس��يده 
اس��ت. قسمتی از پيام كودكان بيمارستان محك كه اين ياور 
دوچرخه س��وار در اين سفر سرشار از عش��ق به انسان ها، به 
كودكان مبتال به س��رطان و خانواده هايش��ان می رساند را در 

زير بخوانيد:

ما بچه های بیمارستان محک خیلی از اینکه فهمیدیم دوچرخه سواری 
فقط واسه بازی نیست و اگهی میشه همچین حرف های مهمی رو با 
دوچرخه بازی زد خوشحال شدیم و به عمو نوبخت گفتیم وقتی با 
دوچرخه اش پیش همه شما اومد بگه که بچه های محک گفتن:

”بیاین با دوچرخه تا رسیدن به سالمتی راکب بزنیم.”
مواظب خودتون باشین...

پيام اميد به كودكان مبتال به سـرطان، 
از خزر تا خليج فارس 
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جشنی برای همشاگردی های قهرمان

قديم ترها حوالی اول مهر و باز ش��دن مدرس��ه ها شعرهايی كه 
امروز خاطره است روی زبان ها می افتاد:

باز آمد بوی ماه مدرسه  ًٌُ؛ بوی بازی های راه مدرسه...
مدرس��ه ها وا شده؛ همهمه برپا شده؛ با حضور بچه ها؛ مدرسه 

زيبا شده ...
در دل دارم امي��د؛ ب��ر لب دارم س��الم؛ همش��اگردی س��الم؛ 

همشاگردی سالم
همشاگردی و هم مدرسه ای بودن حال و هوايی پر از خاطره و 

يكرنگی دارد.
اما همشاگردی های محك با هم بودنشان از جنس ديگری است. 
وقتی كه اين يكرنگی گره بخورد با مبارزه ای پر اميد و سخت برای 
زندگی همه چيز رنگ ديگری می گيرد. هم شاگردی های محك 

در كنار همه مش��ق های الفبا و رياضيات و تاريخ و فيزيك، مشق 
شكيبايی و صبوری و مبارزه و مقاومت می كنند. مشق تالش برای 
ماندن و باليدن. مشق سالمتيو اين هم شاگردی ها هر سال به بهانه 
بازگشايی مدارس در جشنی پر از شادی و كودكی دور هم جمع 
می شوند. هم شاگردی های كوچكی كه بعضی شان هنوز مدرسه 

هم نرفته اند اما سرمشق درس هايی از قهرمانی اند.
جش��ن آغاز سال تحصيلی در محك امس��ال هم در روزی پر از 

شادی و خاطره برگزار شد.
بچه ها آمدند، بازی كردند، با نوای آهنگ های كودكانه جست و 
خيز كردند، با دوستانشان كه بهبود يافته اند ديدار كردند، سرود 
خواندند، مسابقه دادند، هديه گرفتند، نمايش ديدند و خنديدند 

تا همه ما باور كنيم: سرطان پايان كودكی نيست..
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جمعـی از داوطلبان و كاركنان مؤسسـه خيريه محک 
در روز بشردوسـتی به بازديد از سـه مؤسسـه خيريه 
كهريـزک، بهنام دهـش پور و مهر طـه رفتند تا ضمن 
قدردانی از فعاليت های انسان دوسـتانه اين مؤسسات 
همكار همراه آنان در روز جهانی بشر دوستی همگام با 

دنيا بگويند: »جهان به عشق بيشتری نياز دارد.«
كاركن��ان و داوطلبان محك بر اس��اس بياني��ه مأموريت اين 
موسس��ه خيريه برای كمك به هم ن��وع تالش می كنند و اين 
س��ازمان نه تنها به س��رطان كودكان می پردازد، بلكه دغدغه 
ترويج انديشه واالی كمك به همنوع را همواره در فعاليت های 

خود مورد توجه قرار می دهد. 

محك قدردان فعاليت  تمامی سازمان ها و انسان های نوع دوستی 
است كه در جهت ساختن دنيايی بهتر تالش می كنند.

بازديـد محک از موسسـات خيريه در 
روز بشردوستی 
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با ورزشکاران

خودتان را حقيقي معرفي كنيد.
عليرضا حقيقی هس��تم. متولد 12 ارديبهشت 67 در تهران. 

ليسانس مهندسی عمران.

فوتبال را از كجا و كی شروع كرديد؟
فوتبال را زير نظر پدرم از ورزش��گاه ش��هيد كش��وری شروع 

كردم تا امروز كه در خدمت شما هستم.

شما در تيم اميد هم بازی كرده بوديد؟
م��ن در تمام رده های تي��م ملی، يعني نونه��االن، نوجوانان، 

جوانان اميد و بزرگساالن تيم ملی ايران بازي كرده ام.

اولين بار كی به محک آمديد؟
اولين باری كه به محك آمدم 4 يا 5 س��ال پيش بود. ش��ايد 
هم بيش��تر. تا امروز كه اين افتخار را داش��تم كه در خدمت 

بچه های محك باشم.

از نخستين حسي كه در محک داشتيد چيزي به خاطر 
داريد؟

كسی كه از بيرون نگاه می كند فكر می كند اينجا يك محيط 
بيمارستاني برای يك بيماري سخت است و قاعدتاً پر است از 
اضطراب و نااميدي و درد اولين حس��ي كه از محك به خاطر 
دارم همي��ن تفاوت بزرگي بود كه در اينجا ديدم. حس��ي كه 
صد و هش��تاد درجه با آنچه فكر مي كردم فرق داشت. وقتی 
كس��ي به محك مي آي��د با يك واقعيت روبرو مي ش��ود و آن 
اين اس��ت كه چه بچه ها و چه كسانی كه اينجا كار می كنند 
واقع��اً همه با ي��ك نيرو عظيم و زيبا زير اين س��قف دور هم 
جمع ش��ده اند و اين انرژي نتيجه اميد و باوري است كه همه 
كس��اني كه در محك هس��تند به بهبودي دارن��د. نمونه بارز 
اي��ن انرژي زيبا را همه ما در ب��ازي پنالتی بچه ها ديديم كه 
ب��ا چه قدرت و اميدي به توپ ضربه مي زدند. به نظر من اين 
كودكان با همان باوري كه به گل زدن به دروازه من داش��تند 
و موفق هم ش��دند، با همين باور ب��ا بيماري مبارزه مي كنند 
و اي��ن با نگاهي كه معموالً به اين بيماري و ش��رايط كودكان 
مبتال به اين بيماري و خانواده هايش��ان وجود دارد كامال فرق 
می كند و خوش��حالم كه در مملكت ام در ايران و در پايتخت 
كشورم جايی هست كه به اين كودكان و خانواده هاشون فكر 
مي كنن��د و از آنها چ��ه از لحاظ روحی و روانی و چه از لحاظ 
درمان��ی حمايت مي كنند و امي��دوارم و از خدا می خواهم كه 
كس��انی كه اينجا كار می كنند اين عزت را داش��ته باشند كه 
به همين زيبايي به اين مس��ير ادامه دهند و واقعاً در زندگی 

شخصی شان هم  ثمره اش را ببينند.

شـما طی اين سـال ها كه با محـک همـراه  بوده ايد و 
يک بار هم كه بـه طور خاص آمديد و يک بازي پنالتي 
فراموش نشدني با بچه ها داشتيد، اثر  با محک بودن را 

در زندگی تان چگونه حس كرده ايد؟

مصاحبه با علیرضا حقیقی
دروازه بان تیم ملی فوتبال
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من فكر نمی كنم كس��ی كه ب��ه اينجا می آيد ب��ا اين انگيزه 
بيايد كه بعد بخواهد چيزی را در زندگی به دس��ت بياورد يا 
معامله ای كرده باش��د. من هم كار خاصی انجام ندادم و صرفاً 
وظيفه ام را انجام دادم و شما كاركنان محك و رسانه ها بوديد 
كه اين قضيه را به بهترين ش��كل به نمايش گذاشتيد و باعث 
ش��ديد كه اين اتفاق وس��يله ای باش��د كه همه مردم ايران و 
حت��ي جهان يك بار ديگر به كودكان مبتال به س��رطان فكر 
كنند و فقط از خدا اين خواسته را دارم كه باز هم اين توفيق 
و ع��زت را به من بدهد كه بتوانم در خدمت كودكان مبتال به 

سرطان و محك باشم.

ماندگارتريـن خاطره ای كه طي اين سـال ها كه همراه 
محک بوده ايد از محک داريد و در ذهنتان ثبت شـده 

چيست؟
م��ن فكر می كنم بازي پنالتي بع��د از جام جهاني با كودكان 
مح��ك نه تنها ماندگارترين خاطره من از محك كه بي ش��ك 
ماندگارترين روز در زندگی من است. نه به خاطر اينكه خيلی 
ش��لوغ بود يا اتفاق خاصی افت��اد. آن همه گل با انرژی كه از 
بچه ها خوردم و دس��تبندی كه بچه های محك به دست من 
بس��تند و پيراهنی كه برای من نقاش��ی كردن��د آنقدر زيبا و 
ارزش��مند بود كه فكر نكنم چيزی با ارزش تر از اين برای من 
در زندگی  وجود داش��ته باش��د. فكر می كنم به هر چيزی كه 

دوست داشتم برسم، رسيدم.

سـال ها بعد قاعدتًا محک يک شكل ديگر است. حتي 
ممكن اسـت به اميـد خدا درمان قطعي سـرطان پيدا 
شـده باشـد و همه كودكان جهان با ايـن بيماري براي 
هميشه خداحافظي كرده باشند. فكر می كنيد آن زمان 
آنچه از امروز در ذهنتان باقي مانده چه شـكلي است؟ 
اگر ده سـال بعد بخواهيد مثاًل براي فرزندتان بازی ای 
كه امروز توسـط شـما و كودكان مبتال به سرطان رقم 

خود را تعريف كنيد چه مي گوييد؟

اين بس��يار سؤال سختي اس��ت چرا كه من زياد اهل تعريف 
خاطرات و اين چيزها نيستم ولی اگر روزی روزگاری فرزندي 
داش��تم  به او چيزی نمی گويم. دستش را مي گيرم و به اينجا 
م��ي آورم تا خودش از نزديك اينج��ا را  ببيند و لمس كند و 
حتي اگر آن روز بيماري س��رطان ريش��ه كن هم شده باشد، 
در و ديوار و خاک اينجا به خاطر دارند كه اينجا چه كودكان 
قهرماني با بيماري س��رطان جنگيدند و چه اتفاق هاي زيبايي 
در زير همين س��قف و با تمام عشق و نيروی همه افرادي كه 
حت��ي يك بار به محك آمده اند به وقوع پيوس��ته. من باز هم 
تكرار می كنم فكر می كنم امروز زيباترين روز زندگی من بود 
و هر چيزی هم كه فكرش را می كردم و نمی كردم به دس��ت 
آوردم.توپ��ی هم كه بچه ها برايم نوش��تند و چند يادگاری كه 
بچه ه��ا به من دادند، هيچ وقت تص��ورش را هم نمی كردم و 

هيچ وقت هم از خودم جدايشان نخواهم كرد.

با ورزشکاران
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اگر بخواهيد يكی از همكارانتان  يا دوستان و آشنايان 
را به محک بياوريد و قبل از آن محک را برايش توصيف 

كنيد آن را چگونه توضيح می دهيد؟
من در سوال قبلی هم گفتم سعی می كنم سكوت كنم و فقط 
خ��ودش بيايد و ببيند. من صحبتی نمی كنم. اينجا همه چيز 
با آدم صحبت می كن��د از بچه ها گرفته تا در و ديوار اتاق ها، 
برخورد بچه ها و خانواده هايش��ان و برخورد همه كاركنان اين 
مجموع��ه احتياجی به صحب��ت و تعريف و تمجيد نيس��ت. 
هرك��س به اينجا بيايد مطمئن باش��يد خ��ودش همه چيز را 

می فهمد.

تصور شما پيش از آمدن به محک و پس از آن چقدر با 
هم فرق داشت؟

همانط��ور كه گفتم نه تنها من، بلكه هركس��ی از بيرون نگاه 
می كن��د فكر می كند اينجا جايی اس��ت كه افراد به هر حال 
به واس��طه بيماري، ش��رايط خاص دارند، بيمار هستند، همه 
خس��ته و ناراحتند.پدرها، مادرها ناراحت و گريانند ولی آنچه 
می بينندكام��اًل فرق می كند. وقتی به اينجا می آيی همه بچه 
ها مثل بچه های ديگر در حال بازي و شيطنت هستند. پدرو 
مادره��ا اكثرا خوش��حال اند و اميد دارند و اي��ن از همه چيز 
مهم تر اس��ت و ثمره اين اميد هم مي شود همين پنالتی هايی 
كه چپ و راس��ت به من می زدند و من عاش��ق همين اميدي 

بودم كه به سوي دروازه مي آمد.

يک جمله به بچه ها؟
فقط می گويم دوستتان دارم.

و به پدر و مادرهايشان؟
اميدش��ان را از دست ندهند و مطمئن باشند با اين انرژی كه 
اينجا هس��ت و تالش افرادي كه عاش��قانه و پر انرژي به فكر 
درمان و آرامش و شادي اين كودكان هستند، ثمرۀ اين همه 

عشق را خواهند ديد.

شـما حدود 4-5 سـاعت سـر پا بوديد، با بچه ها بازي 
كرديد، به ديدار بچه هاي بسـتري در بخش ها رفتيد و 
االن هم كاماًل پر انرژي به سـؤاالت من پاسخ مي دهيد.

دليلش چيست؟
انرژی جاري در زير اين س��قف. من هر چند ساعت ديگر هم 
ك��ه الزم باش��د اينجا انجام وظيفه خواهم كرد و خس��ته هم 

نخواهم شد.
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در آخريـن سـاعات نيمه شـب 19 خرداد مـاه فوتبال 
دوسـتان ايرانی و بيننـدگان ويژه برنامـه جام جهانی 
»بيست چهارده« با پيام كودكان مبتال به سرطان ايران 
به كـودكان مبتال به سـرطان جهان به اسـتقبال جام 

جهانی رفتند. 

عادل فردوس��ی پ��ور، مجری محبوب برنامه های ورزش��ی به 
هم��راه كارلوس دونگا، كاپيتان و س��رمربی س��ابق تيم ملی 
برزيل، در آس��تانه جام جهانی 2014 برزيل ميهمان كودكان 

مبتال به سرطان محك بودند. 

در اين ديدار گرم و پر هيجان، عادل فردوس��ی پور و كارلوس 
دونگا از بخش های بيمارستان فوق تخصصی سرطان كودكان 
محك بازديد كردند و پس از آن با كودكان مبتال به س��رطان 

س�وت آغاز ج�ام جهان�ی برزیل ب�ا پیام 
کودکان محک در برنامه »بیست چهارده«

محك فوتب��ال بازی كردند و كارلوس دونگا پيراهن تيم ملی 
فوتبال برزيل را به فرزندان محك تقديم كرد.

دعوت كودكان مبتال به س��رطان مح��ك از كودكان مبتال به 
سرطان جهان برای مبارزه با سرطان

كودكان مبتال به سرطان محك در نامه ای با عنوان »پيام كودكان 
مبتال به سرطان ايران به كودكان مبتال به سرطان جهان« از آنها 
خواستند تا قهرمانانه با سرطان مبارزه كنند و باور داشته باشند: 
»سرطان پايان كودكی نيست...« فرزندان محك از كارلوس دونگا 
كه راهی برزيل اس��ت خواس��تند كه پيام آنها را در اين رويداد 
جهانی به اطالع همه دنيا برساند و به آنها بگويد: »بچه ها بياين تا 
جام جهانی 2018 اينقدر با سرطان بجنگيم كه شكست بخوره و 

همه به ما جام قهرمانی بدن.«

متن نامه كودكان محک:
سللالم بچه ها

ایللن نامه رو مللا بچه هللای مبتال به سللرطان ایران 
نوشللتیم واسلله اینکه یه چیللز مهمی روبه هملله بچه های 
دنیللا بگیم. مللا می دونیم که »سللرطان پایان زندگی 
نیسللت...« و اینکلله مهم نیسللت تیم کللدوم یکی از ما 
امسللال تو جللام جهانی ببره چون جللام جهانی الًک 
خللوش می گذره، مهم اینه که مللا بچه ها قهرمانیم و به 

سللرطان لگ می زنیم.
مللا خیلی خوشللحالیم چون داریم آماده میشللیم واسلله 
جام جهانللی. تو راهروهای بیمارسللتان سللوار پایۀ 
سللُرم هامون میشللیم و با هم فوتباِل ِسُرمی بازی 
می کنیم و َقراره با هم و با پرسللتارا و دکترامون فوتبال 
ببینیللم. تازه تیم ما هم تو جام جهانی اومده و ما لکی 

خوشللحالیم.
امروز اکرلوس دوناگ میاد پیللش ما. ما بهش می گیم: 
عمو اکرلوس. اون خیلللی فوتبال بلده و قبلنا اکپیتان 
تیللم فوتبال برزیل بللوده. حاال که عمللو اکرلوس داره 

عادل فردوسی پور و كارلوس دونگا درمحك

گزارش
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مللی ره برزیللل و حاال کلله همه از همه جللاِی لک دنیا 
اومدن برزیل ما این نامه رو نوشللتیم تا عمو اکرلوس 

بللرای همتللون   بخونلله.
مللا یاد گرفتیم که باید اینقدر با بیماری سللرطان بجنگیم 
تللا شکسللت بخللوره و بللره چللون مللا قهرمانیللم. مثل 
فوتبالیسللتا کلله قهرمانن. شللما هم تو هر کشللوری که 
هسللتین مثل ما که تللو ایرانیم با سللرطان بجنگین و 

بگیللن کلله بایللد بللره تللا حرفتللون    رو گللوش کنلله.
بچه هللا بیایللن تللا جام جهانی 
2018 اینقللدر با سللرطان بجنگیم 
که شکست بخوره و همه به ما جام    

قهرمانللی بللدن.
مواظب خودتون باشللین

بچلله  هللای    محللک

چه می كنه اين تيم فوتبال محک!
بخش بع��دی اين ديدار پر هيجان، نام��ه ای بود كه كودكان 
قهرمان محك برای عادل فردوس��ی پور نوش��ته بودند و از او 
خواس��ته بودند ت��ا برنامه 90 را در زم��ان برنامه های كودک 
پخش كند تا آنها هم بتوانند اين برنامه را ببينند و مادرانشان 
از آنه��ا نخواهند كه زودتر بخوابند. در حالی كه محمد فرزند 
11 ساله محك با هيجان و اشتياق ماجرای بازی تيم فوتبال 
محك ب��ه كاپيتانی، جواد نكونام، كاپيت��ان تيم ملی ايران را 
برای فردوس��ی پور تعريف می كرد، چشم های عادل فردوسی 

پور پر از شوق بود.

ديدار دونگا و فردوسی پور با كودكان محك
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متن نامه كودكان محک به فردوسی پور:
سالم عمو عادل

به ما خبر دادن که تو می خوای بیای محک پیش ما 
و ما از دیشب خیلی خوشحالیم. عمو عادل آفرین تو خیلی 
مجری خوبی هسللتی وقتللی فوتبللال داره ما همش 
دوست داریم که اگه فوتبالش بازی حساسیه تو گزارش 

کنی ولی اینو به دوستات نگو چون اونام خوبن ها...

عمو عادل تازه ما خیلی برنامه 90 رو دوسللت داریم اما عمو 
مامانللای ما همش نمی ذارن ما برنامه 90 ببینیم هی 

می گن بچه برو بخواب این 90 دیروقته باید بخوابی. 

خللوب عمو عادل یلله ذره برناملله 90 رو مثللل برنامه کودک 
وقتای بهتر پخش کن ما بیشتر ببینیمش

عمو فردوسللی پور می شلله تو جام جهانللی هم همش 
تو گللزارش کنی فوتبالللو یا بازی های ایللران رو تو 
گزارش کنی البته عموهای دیگه هم خوبن عیب نداره 

اگه گزارش کنن

تازه عمو فقط که تو از فوتبالی ها نیومدی قبلنا هم عمو جواد 
نکونام هم که اکپیتان تیم ملیه با یه عالمه از دوستاش اومد 
و بللا ما فوتبال بازی کرد و اکپیتللان تیم فوتبال محک 
شللد و ما بردیم خیلللی قدرتمند و اگر تو بللودی می گفتی 

»تیم محک چه می کنه.«

عمللو بازم پیللش ما بیللا و بهمللون بگو چجللوری اینهمه 
چیزای زیاد درباره فوتبالیست ها می دونی.

محمللد، ناصر، زهرا، مجتبی، پویا، مرضیه، حورا، شللایان، 
ستایش، علیرضا، جواد، فاطمه

بچه های محک

نامه كودكان محك به عادل فردوسی پور

گزارش
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توپ های رنگارنگ فوتبال، سوت آغاز جام جهانی 2014 
اولين س��وت جام جهانی فوتبال 2014 با توپ های رنگارنگی 
ك��ه كارلوس دونگا و عادل فردوس��ی پور به ك��ودكان فوتبال 

دوست محك هديه دادند، زده شد.
پس از آن كودكان مبتال به س��رطان و فردوس��ی پور و دونگا 
در يك بازی نمادين به استقبال جام جهانی رفتند و كودكان 
مح��ك ميزبان ميهمانی از برزي��ل بودند كه ميزبان جهان در 
بازی ه��ای جام جهانی 2014 اس��ت. در پايان اين بازی جام 
قهرمانی توس��ط مهمانان به كودكان هميش��ه قهرمان محك 
اهدا ش��د و كودكان نيز نقاشی فوتبالی خود را به عمو عادل 

هديه كردند.

هيجان و اميد، هديه نيک انديشی ياوران محک
مح��ك همواره ق��دردان تمامی ياوران نيك انديش��ی اس��ت 
كه حماي��ت و مهرورزی آنها در طول 23 س��ال فعاليت اين 
مؤسسه بزرگ ترين پش��تيبان كودكان مبتال به سرطان بوده 
است. حضور عادل فردوسی پور و كارلوس دونگا در زمانی كه 
به واس��طه اتفاق بزرگی چون جام جهانی فوتبال، دوره ای پر 
مش��غله برای آنهاست، بار ديگر نش��ان داد كه ياوران محك 
هم��واره با اعتماد به مؤسس��ه ای كه حاصل عش��ق و حضور 
آنها اس��ت، در هر ش��رايطی از مس��ئوليت های انس��انی خود 

چشم پوشی نمی كنند.

به اميد آنكه با تداوم اين عش��ق و همراهی، جش��ن پيروزی 
تمامی فرزندان محك بر بيماری سرطان را برگزار كنيم.
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افتتاحيـه نخسـتين كنگـره بيـن المللـی آنكولوژي 
كودكان هم زمان با اولين سـالگرد درگذشـت اسـتاد 
فرزانه پروفسـور پروانه وثوق، رئيس فقيد هيأت امناي 
محـک، سرپرسـت علمی پزشـكان بيمارسـتان فوق 
تخصصی سـرطان كودكان محک و يكي از بنيانگذاران 
علم نوين آنكولوژي كودكان در ايران، 25 ارديبهشـت 

ماه در مؤسسه خيريه محک برگزار شد.

در اي��ن كنگره كه با همكاري انجمن خون و س��رطان كودكان 
اي��ران و انجمن خون و س��رطان آلمان و با ه��دف ارتقاء دانش 
تخصصي متخصصان س��رطان كودكان و به اش��تراک گذاشتن 
يافته هاي نوين در درمان س��رطان مطابق با استانداردهای روز 

جهان برگزار ش��ده اس��ت، تعداد زيادی از اساتيد و متخصصان 
خ��ون و آنكولوژی از سراس��ر ايران و همچنين 11 پزش��ك از 
برجسته ترين متخصصان علم خون و آنكولوژي كودكان به عنوان 
سخنران از كشورهای ديگر گرد هم آمده اند تا در مسير ارتقای 
ارائه خدمات تخصصی درمانی به كودكان مبتال به سرطان گام 
بردارند. دكتر اورسال كروتزيك، دكتر كريستينا پيترز، دكتر ِدرک 
رينهارت، دكتر تئودور ژيرنسكی، دكتر آندرا بيوندي، دكتر ژاكلين 
كلوس، دكتر مينولف سوتروپ، دكتر اديل اُبِرلين، دكتر ريتا باير، 
دكتر مونيكا فوخِرر، دكتر راويندرانات ياداناپودی متخصصصانی 
هستند كه از كش��ورهای آلمان، هلند، امريكا، ايتاليا، فرانسه و 
اتريش برای حضور در اين كنگره مهمان ايران شده اند. همچنين 
تعداد ديگري از متخصصان داخلي براي حضور در اين كنگره و 

 كنگره خون

سخنرانی دکتر مینولف سوتروپ
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واشنگتن رفت و در دانش��گاه »جرج تاون« دوره فوق تخصصی 
هماتولوژی و آنكولوژی كودكان را به اتمام  رس��اند. ايشان برای 
مدتی در مركز »MD Anderson« در بوستون به عنوان عضو 
هيات علمی مشغول به كار شد. در سال1347 برای ديدار از پدر 
و مادر خود كه دچار بيماری بودند، به ايران بازگشت و با توجه 
به شرايط نابس��امانی كه كودكان مبتال به بيماری های خونی و 
س��رطانی در ايران داشتند، از ادامه كار در آمريكا منصرف شد و 
خدمت به هم ميهنان خود را هدف اصلی خود قرار داد.” مهندس 
آراسب احمديان، مدير عامل مؤسسه خيريه محك ضمن سپاس 
از پزشكان و متخصصانی كه برگزاري اين كنگره با حضور و همت 
آنان ش��كل گرفته، به معرفي خدم��ات محك به كودكان مبتال 
به س��رطان و خانواده هايشان پرداخت و گزارشی از عملكرد اين 
سازمان مردم نهاد و دستاوردهای ملی و بين المللی آن ارائه كرد. 
با توجه به حضور مهمانان بين المللي كه اس��اتيد دانش��گاه و 
متخصصان ح��وزه آنكولوژي كودكان مي باش��ند، مدير عامل 

بهره مندي از به روزترين يافته ه��اي علمي در زمينه آنكولوژي 
كودكان به ايران آمده اند.

در بخش اول مراسم كه به افتتاحيه اين كنگره سه روزه اختصاص 
داشت و با حضور مهمانانی چون دكتر حسن ابوالقاسمی رئيس 
انجمن خون و س��رطان كودكان ايران و دكتر اردشير قوام زاده 
فوق تخصص خون و سرطان برگزار شد، ابتدا دكتر مردآويژ آل 
بويه عضو هيأت امنا و رئيس كنگره ضمن خيرمقدم به حاضران 
ياد و خاطره دكتر پروفسور پروانه وثوق و خدمات ارزشمند ايشان 
به كودكان مبتال به سرطان را گرامی داشت. وی گفت: “مرحوم 
سركار خانم دكتر »پروانه وثوق« پس از خاتمه تحصيالتش در 
رشته پزشكی در دانشگاه تهران برای ادامه تحصيل عازم آمريكا 
ش��د و دوره انترنال و رزيدنتی )دستياری( كودكان را در مراكز 
مه��م پزش��كی اياالت متحده آمريكا گذراند و پ��س از آن، برای 
گذراندن دوره فوق تخصصی هماتولوژی و آنكولوژی كودكان به 

حضور برترين متخصصان ايرانی و خارجی در كنگره 
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محك در پايان به اين نكته مهم اشاره نمود كه كودكان محك 
در هر ش��رايطي اع��م از جنگ، صلح، بحران ه��اي اقتصادي و 
از همه مهم تر در ش��رايط تحري��م، نيازمند تداوم حمايت هاي 

انسان هاي نيك انديش مي باشند.

در ادام��ه اس��اتيد و متخصص��ان داخلی و خارج��ی پيرامون 
 MDS. ALL.( محوره��ای كنگ��ره در زمينه س��رطان خ��ون
AML. CML)، پيوند سلول هاي بنيادي خون در سرطان هاي 
 هماتوپوئتيك كودكان و طب درد و تسكيني در سرطان هاي 

بدخيم كودكان به ارائه سخنرانی علمی پرداختند. 

دكت��ر ِدرک رينهارت: هماتولوژيس��ت و آنكولوژيس��ت )رئيس 
بخش خون و سرطان كودكان مدرسه پزشكي هانوفر آلمان( كه 
از سخنرانان اين س��مينار بود ضمن اظهار خوشحالي از حضور 
در اين س��مينار گفت: »از آنجاييكه محك داراي سطح علمي و 
تجربي بااليي است و همچنين پيوند هاي مغز استخوان بسياري 
در بيمارس��تان محك انج��ام مي گيرد، پيش��نهاد مي كنم اين 
بيمارس��تان به بانك جهاني اهدا كنندگان مغز استخوان متصل 
شود تا به نمونه هاي قابل  پيوند بيشتري دسترسي داشته باشد.«

همچنين دكتر مينولف س��وتروپ هماتولوژيست وآنكولوژيست 
)رئيس بخش خون و س��رطالن كودكان بيمارس��تان كودكان 
درسدن آلمان( در اين باره به خبرنگار شرق گفت:» بيمارستان 
محك نقش بس��زايي در ارائه خدم��ات و درمان كودكان مبتال 
به س��رطان ايفا مي كند و برگ��زاري چنين كنگره هايي فرصت 
مناسبي اس��ت كه اين بيمارستان به كس��ب و انتقال تجربه و 

دستاورد هاي علمي خود مي پردازند.«

خانم دكتر كريس��تينا پيترز، هماتولوژيس��ت و انكولوژيس��ت 
)رئيس بخش خون و س��رطان اطفال بيماستان آنا وين( يكي 
از شاخص ترين چهره هاي حوزه پيوند سلول هاي بنيادي طي 
بازديد ازبخش پيوند س��لول هاي بني��ادي محك دانش به كار 

گرفته ش��ده در اين بخ��ش را هم تراز دان��ش روز عنوان كرد 
و تأس��يس اين بخش در محك را گامي مهم در همس��و شدن 

با علم نوين پزشكي و بهبود كودكان مبتال به سرطان خواند.

دكتر مونيكا فوهر هماتولوژيس��ت و آنكولوژيس��ت )مدير گروه 
س��رطان اطفال دانشگاه مونيخ( هم پس از بازديد از بيمارستان 
محك از س��طح ارائه خدم��ات به كودكان مبتال به س��رطان و 
امكانات موجود در بيمارستان فوق تخصصي محك ابراز شگفتی 
كرد و اين سطح ارائه خدمات درماني و حمايتي به كودكاني كه 

به بيماري سرطان مبتال هستند را در دنيا كم نظير دانست.

دكتر كلوس، زيس��ت ش��ناس )رييس بخش تحقيقات خون 
و س��رطان كودكان مركز طبي آمس��تردام( نيز سطح كيفي 
كنگ��ره، مقاالت ارائه ش��ده و مباحث مطرح ش��ده توس��ط 

متخصصان داخلي و خارجي را بسيار مطلوب ارزيابي كرد.

نخستين كنگره بين المللی آنكولوژي كودكان تا 27 ارديبهشت 
در بيمارستان فوق تخصصی سرطان كودكان محك ادامه داشت.
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مصاحبه با خانم صفيه قدس

1.كمي از دوران كودكي تان برايمان بگوييد.
من دومين فرزند از يك خانواده پنج فرزندي هستم كه در آن 
فرهنگ، مذهب و تحصيالت موضوعات غيرقابل مباحثه بود. 
پ��درم كه از اهالي فرهنگ بود با ويژگي هايي كه امروز با واژه 
كارآفريني تعريف مي ش��ود، به س��ختي و جديت كار مي كرد 
تا به روياهاي خود كه مدرنيزه كردن سيستم تعليم و تربيت 
بود جامه عمل بپوشاند و ما در باغ زيباي پدربزرگ مادري در 
گالبدره، شميران چشم به جهان گشوديم و زيبايي و طراوت 
و اصالت و امنيت محي��ط اطرافمان به عالوه حضور آگاهانه، 
دلس��وزانه و در عين حال سختگيرانه مادر در كنارمان، مانند 
بسياري ديگر در نسل ما، امكان تجربه حيات از نوع واقعي و 
ملموس و مس��ئول را از همان عنفوان كودكي را مهيا كرد و 

س��خت بر اين باورم كه پش��توانه موفقيت هر يك از ما همان 
ح��ال و هواي خان��ه پ��دري و دوران كودكي ما بوده اس��ت 
يعني اس��تقالل، پشتكار، جرأت به انديش��يدن به ناممكن ها 
و ش��جاعت گفت��ن )چرا نه( م��ا را آماده كرد ب��راي مقابله با 
پس��تي و بلندي ها و پيچ و خم هاي��ي كه بعدها در زندگي به 

سراغمان آمد.

2.شـما خواهرخانم سـعيده قـدس، بنيانگـذار محک 
هسـتيد كه به واسـطه ابتالي دخترشـان بـه بيماري 
سرطان، اين مؤسسه را بنا نهادند. شما و مادر گراميتان 
هم از اعضاي هيأت مؤسس محک هستيد. اين زنجيره 
خانوادگي در تصور شـما چگونه اسـت و چه احساسي 

نسبت به آن داريد؟
اگر درست متوجه س��ؤالتان شده باشم بايد بگويم برايم مايه 

افتخار است اما تعجبی نمی كنم.
آيا اين يك واقعيت نيست كه جوهر وجودي محك بر مبناي 
خانواده اس��ت. آيا هيچگاه از خودتان سؤال كرده ايد كه چرا 
بيانيه مأموريت محك حول محور خانواده تدوين ش��ده است 

نه فرد؟ 
براي جواب بايد كن��كاش كنيد در ذهنيت خالق ايده محك 
ك��ه در آن منزلت و احترام و حماي��ت در قالب خانواده يك 
اصل بوده اس��ت و چون در تجربيات سخت بيماري فرزندش 
ش��اهد تزلزل همه اين اصول براي خانواده هاي آسيب پذيرتر 
ب��وده و نظر به اينكه حمايت از آنها و ورود به چنين فعاليتي 
مطابق با فرهنگ ما امري فردي و ش��خصي نبوده و ايش��ان 
ناگزي��ر از جلب حمايت و تأييد خانواده كه هدايت آن پس از 

مرگ زودرس پدرم در يد مادر قرار داشت بوده اند.
م��ا همه ب��ا آرزومندي و اعتق��اد كامل بر روي اين س��رمايه 
گذاري معنوي خواهرم متمركز هس��تيم و از آنجا كه حيثيت 
همه خانواده در گرو اين جريان مي باش��د با چشمان باز كنار 

در ايشان در هستيم.

پیشکسوتانپیشکسوتانپیشکسوتان
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3.بـه نظر شـما كه از نخسـتين روزهاي تأسـيس اين 
مؤسسـه همراه آن بوده ايد، محک از ابتدا تا امروز چه 

مسيري را پيموده است؟
واض��ح اس��ت كه محك پ��س از دو دهه از طبيعت س��ازماني 
متفاوتي برخوردار اس��ت كه از قبل قابل پيش بيني نبوده. من 
همواره بابت وقوع اين معجزه شگفت زده هستم. سازمان هايي 
مانند سنت جود يا محك اس��تثناهايي هستند كه بناي آنها 
براس��اس خرد جمعي، شفافيت، انسان دوس��تي و نوآوري و 
پاس��خگويي مي باشد و مادام كه اين اصول در سازمان حاكم 
بوده و س��اليق فردي يا عدم صالحيت اخالقي و مديريتي در 
لواي سيستم هاي كنترل كننده حذف مي شوند اميد به بقا و 

پيشرفت بيشتر باقي است.

4.آينده محک را چگونه تصور مي كنيد؟
م��ن بر اصالت رفتار و پش��تكار و دان��ش گردانندگان محك 
ايمان دارم. اي��ن امر در موفقيت هاي روز افزون محك در دو 
دهه گذش��ته كاماًل مشهود اس��ت. به نظر من در سازماني با 
چنين ابعاد و با رش��دي چنين سريع مهم ترين قدم جانشين 
پروري مي باش��د. س��ازماني كه امروز الگوي اميد و عشق بي 
انتظار در جامعه ايران است نمي تواند فعاليت خود را منحصر 
كن��د به اموري چون حمايت و درمان كه در آن به نقطه اوج 
رس��يده است. محك ظرفيت پرداختن به اموري فراتر از اينها 
چون پيشگيري، تحقيق، علت يابي و عاقبت شكست سرطان 
اطفال را دارد و اين ها بلند پروازي براي سازماني چون محك 
به حس��اب نمي آيد. گردانندگان محك مي توانند با اعتماد به 
نفس و اميد قطعي به افق هاي گسترده تري در آينده بنگرند.

5.در روزهاي ابتداي تأسـيس محک، تصور شما از 23 
سال بعد اين مؤسسه چه بود؟

در ابتدا چالش ها و نيازها كامال از نوع ديگر بودند و همچنين 
ديدگاه ها. آنچ��ه به ياد مي آورم همه حاك��ي از ناباوري هاي 
مس��ئولين و جامع��ه، افزاي��ش ه��ر روزه تعداد بيم��اران به 

لحاظ افزاي��ش ناگهاني جمعيت، محدودي��ت حمايت دولت 
و محدودي��ت نقدينگي در جامع��ه و محدوديت تحرک هاي 
اجتماع��ي و ثبت تش��كل هاي مردم نه��اد و رنج و تالش بي 
امان خواهرم و بانوان از خود گذشته اي كه با ايشان همكاري 

داشتند براي اثبات حقانيت ايده و هدف خود.
امروز چون با س��ازمان در فاصله هستم مي شنوم و مي بينم و 
می خوانم و مي دانم كه سازمان بسيار تغيير كرده است و فقط 
يك چيز را به خوبي مي دانم كه يك عامل بدون تغيير مانده 
اس��ت آن هم رنج و تالش بي امان خواهرم و همان همراهان 

اوليه در حفظ ارزش هاي سازمان.

6.امروز وقتي محک را در اين نقطه مي بينيد چه حسي 
داريد؟

متناوب��اً افتخار و ت��رس، پيروزي و نگراني، ش��ادي و اندوه و  
همه اين ها با هم زير مجموعه آن چيزي هس��تند كه عش��ق 

ناميده مي شود.

7.بـه نظر شـما هيأت امنـاي محک چـه وظايفي را به 
عهده دارند؟

الف- جانشين پروري
ب- بازكردن افق هاي تازه

ج- تبيين جايگاه جهاني محك
د- آگاه��ي به وظيفه س��نگيني كه از اين پ��س بر عهده اين 
سازمان خواهد بود براي به زيستن كودكان ايران و نسل هاي 

آينده و شايد منطقه و جهان

8.اگر قرار باشـد محـک را در يک جمله توصيف كنيد 
آن يک جمله چيست؟

محك مش��علي فروزان اس��ت يا بهتر بگوي��م چراغی دريايي 
ك��ه اميد زندگ��ي مي دهد نه به خاطر و اعداد دس��تاوردها و 
موفقيت ها بلكه به خاطر همه مردمي كه در آن كار مي كنند 
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و يا به آن كمك مي كنند تا خاموش نشود.

9.حضور شـما در محک چه تأثيـري در زندگي روزمره 
شما داشته است؟

محك براي من همواره الگويي است براي مقابله با چالش هاي 
روزم��ره زندگي براي نيل به اه��داف بزرگ. هرگاه در زندگي 
خودم يا اطرافيانم و به ويژه جوانان كه چه در رابطه خانوادگي 
و چه در رابطه ش��غلي با آنان س��ر كار دارم، مشكلي كه حل 
آن بعي��د به نظر مي آيد م��ي بينم همواره الگ��وي محك را 
ب��راي خود و ديگران مرور مي كنم تا باوركنيم كه آنچه امروز 
ناممكن مي نمايد ممكن است روزي به نمو غير قابل تصوري 

حادث شود.

10.شيرين ترين خاطره شما از محک چيست؟
خاطره محك در ذهنم تصوير زير است:

قدم زدن در راهروهاي محك و استشمام عطر مهرباني.
اما عزيزترين خاطره ام از محك اولين بازار اس��ت كه در سالن 
اجتماعات س��اختمان اس��كان برگزار شد. من همچنان آن را 
زن��ده در خاطر دارم كه چگونه ده ها بانوي گرانقدر و هنرمند 
و صاح��ب ذوق و مكنت و زيبايي و زيبايي شناس��ي، از خود 
بي خود و خستگي ناپذير ماه ها تالش كردند و در دو روز آخر 
يك هفته همه ش��هر را غوغاي عشق ورزي آنها پركرد و همه 
براي ديدن س��رازير ش��ده بودند و خيابان وليعصر راه بندان 
ش��ده بود اما هيچكس عصباني نبود كه ساعت ها پشت درها 

مانده. آن زمان معني كلمۀ » شورعشق« را دريافتم. 
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ترال��ي ) مي��ز چ��رخ دار ( ب��راي كودكاني كه به ه��ر دليلي 
روزهايشان را روي تخت  بيمارس��تان ها سپري مي كنند واژه 
اي اس��ت مترادف با دارو و قرص و شربت و آمپول و ِسُرم كه 

بي شك براي كودكان خوشايند نيست.

در مح��ك اما از آنجاييكه به واس��طه عش��ق همه 
انس��ان هاي نيك انديش��ي كه دغدغۀ س��المتي، 
آرامش و كودكي كودكان مبتال به س��رطان را در 
س��ر دارند، معني خيلي چيزها تغيير كرده است، 

ترالي نيز تعريف ديگري دارد.

ب��راي ك��ودكان مح��ك، ترالي چرخي اس��ت كه 
صبح ها براي سالمتي ش��ان دارو مي  آورد و عصرها 

براي كودكي شان كتاب هاي كودكانه به همراه دارد.

ترال��ي كت��اب محك ايده اي اس��ت  از داوطلب��ان محك كه 
همواره عاش��قانه به روزهاي بهتر و كودكانه تر كودكان مبتال 
به س��رطان انديش��يده اند تا كتاب هايي كه از س��ال ها پيش 
ميهمان اتاق كودكان بود، به ش��كلي زيباتر و عاش��قانه تر به 
آنها كمك كند تا روزهاي درمان را پشت سر بگذارند و پيوند 
ترالي- دارو و ترالي-كتاب، برايش��ان مفهومي باش��د شيرين 
كه همزمان كه نويد بخش س��المتي است، در خاطرشان يك 
ترالي پر از بادكنك و عروس��ك را زنده كند كه مي توانند هر 
كتابي را كه دلش��ان مي خواند از آن هديه بگيرند و بخوانند و 
رنگ آميزي كنند و يادش��ان بماند در در محك كودكي ادامه 

دارد ...

ترالي کتاب، پیوند عشق و سالمتي

داستان کودک
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مهمان نا خوانده

يك روزكه اوضاع خوب بود و همه چير رو به راه بود و داشتيم 
از زندگ��ي لذت مي برديم يك مهم��ان ناخوانده كه هيچكس 
اون رو دع��وت نكرده بود اومد خونه م��ا. مامانم از ديدن اين 
مهمون خوش��حال كه نشد هيچ خيلي خيلي هم ناراحت شد. 
ش��وكه شده بود نمي دونس��ت چه كاري بايد بكنه تا اون بره 
بي��رون. اول با التماس و خواهش و گريه مي خواس��ت اون از 
خونمون بره بيرون ولي اون انگار اصاًل گوش نداش��ت و اومده 
بود كه بماند، حس��ابي همه را ترسانده بود. مامانم مرتب منو 
بغل مي ك��رد و از پيش خ��ودش دور نمي كرد يك روز ازش 
پرس��يدم مگه اين مهمون ناخوانده كيه كه انقدر همه از اون 
مي ترسند و هيچكس اونو دوست نداره؟ مامانم گفت اسم اين 
مهمان ناخوانده س��رطان اس��ت. من فكر مي كردم مقصر من 
ب��ودم كه اونو توي خونم��ون راه داده بودم، آخه مامانم انقدر 
كالفه بود كه هر روز روي مبل مينشست و منو بغل مي كرد و 
هي گريه مي كرد و حتي ديگه غذاهاي خوشمزه نمي پخت و 
منو پارک نمي برد. ولي مامانم يه روز به من گفت اين مهمون 
ممكنه پش��ت در هرخونه اي باشه و بزور بياد توي خونه ولي 
هيچكس اونو دوس��ت نداره. بعد   دس��تاي منو گرفت و گفت 
از ام��روز من و تو يك تيم تش��كيل مي دهيم و با اون مبارزه 
مي كنيم هر چقدر اون پررو باش��ه ما از اون پرروتر هس��تيم.  
از فرداي آن روز جنگ ش��روع ش��د آن موقع من فقط چهار 
سال داشتم و چون كوچك بودم تنهايي نمي تونستم بجنگم. 
ه��ر روز يك مس��ابقه جديد بود بعضي وقته��ا من داور بودم 
بعض��ي وقتها مادرم. يك روز ب��ا لباس هاي كاراته و يا بوكس 
و حتي كش��تي كچ و شمش��ير بازي و هر مسابقه اي كه شما 
فكر مي كنيد ما به جنگ اين مهمان ناخوانده مي رفتيم وقتي 

سوت پايان مس��ابقه زده مي شد من و مامان براي هم دست 
مي زديم و همديگر را بغل مي كرديم البته هميش��ه مسابقه 
ها راحت نبود بعضي از مس��ابقه ها خيلي خيلي س��خت بود 
ولي مامانم هميشه يك َفّن جديد داشت. البته خيلي ها عضو 
تيم ما بودند و به ما كمك مي كردند و ما را تشويق مي كردند 
كه ادامه بديم. وقتي مس��ابقه فوتبال بود من هميشه پيراهن 
ش��ماره 10 را مي پوش��يدم تا بتونم حتم��اً گل بزنم و مامانم 
خوب مي تونس��ت پنالت��ي بگيره. مهم اين ب��ود كه ما با هم 
بوديم و مي تونس��تيم مبارزه كنيم. مامانم ميگه اگه فكركنيم 
اون ه��ر چقدر قوي باش��ه ما مي توانيم اونو شكس��ت بدهيم 
حتماً مي تونيم البته مادرم ميگه ش��ايد ش��ايد يك روزي هم 
اون پيروز بش��ه ول��ي مهم اينكه ما تمام ت��الش خودمون را 
كرديم و چندين بار اونو به س��ختي شكس��ت داديم. با وجود 
هم تيمي هاي خوب و مهرباني كه همراه ما هستيد و در اين 
مسابقه ما را ياري مي كنند حتماً حتماً اونو شكست مي دهيم.   

كودک محك
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  آيا سـامانۀ پيام كوتاه بـراي كمک به محک 
وجود دارد ؟

از طريق ش��ماره گيري # 7*733* از خطوط همراه اول و 
ايرانسل به محك كمك كنيد.

  بـراي دريافـت مجدد شـماره شناسـه خود در 
محک چگونه اقدام نماييم؟

براي دريافت ش��ماره شناسه خود با شماره 021-23540  
واح��د ارتب��اط ب��ا ي��اوران تم��اس  بگيري��د.

  اعضاي محک چگونه مي توانند درخصوص مبالغ 
واريزي و پرداخت هاي حق عضويت خود اطالعات 

كسب نمايند؟
ب��ا ارس��ال پيامك خالي ب��ه ش��ماره 200023540 از ميزان 
پرداختي حق عضويت خود كسب اطالع نماييد و يا با شماره 
تلف��ن 23540-021 واح��د ارتب��اط با ياوران جهت كس��ب 

اطالع��ات الزم تم��اس بگيري��د.

  انتقـادات و پيشـنهادهاي خـود در رابطـه بـا 
فعاليت هاي محک را چگونه مطرح كنيم ؟

در تماس با ش��ماره 23501180-021 بخش تضمين كيفيت 
مح��ك، انتقادات و پيش��نهادهاي خود را مط��رح نمائيد. اين 
واحد مش��تاقانه آماده دريافت انتقادات و پيش��نهادهاي شما 
براي بهبود روزافزون فعاليت هاي محك مي باش��د. همچنين 

مي تواني��د از طري��ق مراجعه به وب س��ايت محك به آدرس 
ب��ه صفح��ه  مراجع��ه  ب��ا  و   www.mahak-charity.org
"مي خواه��م در م��ورد مح��ك نظر بده��م" با ارائ��ه انتقاد و 

پيشنهاد خود همراه ما باشيد.

  نحوۀ جمع آوري قلک هاي محک به چه شـكل 
است؟

كاركنان محك تنها با درخواس��ت قبلي شما براي بردن قلك 
مراجع��ه مي نماين��د. .همچنين قبل از مراجع��ه موزع قلك، 
از طري��ق محك جهت هماهنگي زمان مراجعۀ وي، با ش��ما 
تماس گرفته مي ش��ود. كارمندان هن��گام مراجعه، موظف به 
ارائه كارت شناس��ايي محك هس��تند. درصورتي كه با وجود 
موارد ذكر ش��ده فوق، ابهامي وجود داشت مي توانيد با شماره 

23501028 درهنگام مراجعه كارمندان تماس بگيريد.
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