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خبرنامۀ مؤسسۀ خيريۀ حمايت از كودكان مبتال به سرطان

(فروردین تا شهریور ) 1393

نخستین کنگره بین المللی آنکولوژی کودکان در محک
تنها دروازهبان دنیا که عاشقانه گل خورد!
دفتر محک در شرق تهران افتتاح شد
افتتاح کلینیک تخصصی گوش و حلق و بینی

مؤسس��ه خيري��ه محك در طول  23س��ال فعاليت ،همواره ب��ا تكيه بر دو اصل قدرشناس��ي و زيبايي
شناسي ،همسو با مناسبتهاي ملي و بينالمللي تالش كرده است تا با برخوردی مناسب نسبت به اين
مناس��بتها ،قدردان همه افراد ،مؤسس��ات و سازمانهايي باش��د كه براي تأمين سالمتي و رفاه بيشتر
همميهنان عزيزمان ميكوشند.
نمونههایی از این طرحها را در این صفحه مش��اهده می کنید .همچنین عالقه مندان میتوانند با دنبال
کردن وب سایت محک ،تمامی این طرحهای مربوط به مناسبتهای مختلف را مشاهده کنند.

 6خرداد  -عید مبعث

 27اردیبهشت  -روز ارتباطات و روابط عمومی

 22اردیبهشت  -روز جهانی پرستار

 25اردیبهشت  -روز جهانی خانواده

 18فروردین  -روز جهانی سالمت

 31فروردین  -روز مادر

 23اردیبهشت  -روز پدر

 18اردیبهشت  -روز جهانی تاالسمی و صلیب سرخ

 11اردیبهشت  -روز جهانی کارگر

شناسنامه

خبرنامۀ مؤسـسۀ خيـريۀ حــمايت
از كودكان مبتال به سرطان “محك”
سردبير  :فرخ اميرفريار
مدير داخلي  :صبا كامكار
دبير تحريريه  :افسانه سمیعی
تحريريه  :الهام انصاری ،افسانه سمیعی
طراحی و صفحه آرايي  :مهسا محمدزاده ،بهزاد انجالسی
تصويرسازي :مهسا محمدزاده ،نرگس كاشف
ناظر چاپ  :بهزاد انجالسی
عكاسان  :حسن خويي ،فائزه سعیدی ،کیارش مسیبی
چاپ و ليتوگرافي  :چاپ رواق66649644 /
تعدادي از ك�ودكان محك همكاران
كوچك اين خبرنامه هستند .ازحضور
ارزشمند اين عزيزان سپاسگزاريم.
اين خبرنامه بر روي س�ايت محك
قابل مشاهده و ذخيره كردن است.

www.mahak-charity.org

پيام بنيانگذار

پيام بنيانگذار
هدف در چندقدمي ماست
مح��ك همواره روي��اي همكاري ،همراه��ي ،هماهنگي و هم
افزایی را بين مؤسس��ات و نهادهاي همكار در سر ميپرورانده
است .اين فقط يك ادعا نيست ،امريست قابل اثبات كه مورد
تأييد سازمانهاي معتبر همكار نیز ميباشد .با اينهمه هنوز
اين مهم با س��رعتي كه انتظار آن را داش��تيم محقق نشده و
ما همواره در اندیش��ۀ يافتن راهكارهاي موثرتر در اين زمينه
بوده و هستيم.
در كنگره ايكه به ياد و به منظور بزرگداش��ت پي ِر دي ِر 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.
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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 کودکان در كش��ورمان ،س��بب ش��د
جایگاه محک را در س��طح جهانی ارزیاب��ی کنیم .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.

پيام سردبير

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
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اخبار

دیدار علی دایی با کودکان محک
بازارچه نوروزی محک برگزار شد
دیدار کریم باقری و اعضای تیم پرسپولیس با کودکان محک
نام کودکان محک در تاالر ستارگان جهانی ثبت شد
حاجی فیروز و بوی عید در محک
شادی کودکان محک در کلبه بازی
جلسه مجمع عمومی عادی هیأت امنا محک
حضور دلقک های مهربان
سفر به سرزمین های دور
مراسم روز مادر
پیام تسلیت مدیر عامل محک به مناسبت درگذشت محمدرضا لطفي
باران تویی
دفتر محک در شرق تهران افتتاح شد
دو سالگی بخش پیوند بیمارستان محک
افتتاح کلینیک تخصصی گوش و حلق و بینی
محك ميزبان انجمن روابط عمومي
برگزاری امتحانات خرداد ماه در مدرسه محک
آرنیکا کودک هنرمند محک
تنها دروازهبان دنیا که عاشقانه در دروازه ایستاد تا گل بخورد!
مراسم روز پزشک در محک
محک؛ برگزیده جشنواره انتشارات روابطعمومی
قلکهای محک در جزیره کیش
در محک عشق حد و مرزی ندارد
پیام امید به کودکان مبتال به سرطان ،از خزر تا خلیج فارس
جشنی برای همشاگردی های قهرمان
بازدید محک از موسسات خیریه در روز بشردوستی

اخبار

دیدار علی دایی با کودکان محک

والدین از دوره های گذشته جام جهانی و گلهای خاطره انگیز
او صحبت کردن��د .در آخر علی دایی به اتفاق کودکان محک،
ت��وپ فوتبالی را رنگآمیزی کردند و آرزوهایش��ان را روی آن
نوش��تند تا در بازار نوروزی محک برای فروش دس��ته جمعی
ارائه شود.
بازار نوروزی با هدف حمایت از کودکان مبتال به سرطان محک
در روزهای پنجشنبه و جمعه  8و  9اسفند از ساعت  10صبح
تا  8ش��ب درمؤسس��ه محک برگزار ش��د .حضور هنرمندان و
ورزشکاران در کنار کودکان محک همواره باعث شادی و شعف
آنها در مسیر درمان میباشد.

علی دایی در اتاق بازی محک

برای ک�ودکان مح�ک و به خص�وص بچهه�ای فوتبال
دوس�ت ،دیدار با یکی از نام آورترین فوتبالیس�تهای
ای�ران ،که بازیهای به یادماندنی و درخش�ان و گلهای
زی�ادی را در کارنام�هاش دارد ،دیداری پ�ر از هیجان و
شادی بود.
علی دایی همچون پدری مهربان و دلس��وز به همراه همسرش
به بخشهای (شیمی درمانی-آنکولوژی و  )...بیمارستان محک
رفت و با بچهه��ای در حال درمان عکسهای یادگاری گرفت.
سجاد  10ساله یکی از فوتبالیستهای کوچک با وی مسابقه رو
پایی زدن داد؛ میالد  5ساله از قراردادی که در آینده می خواهد
ب��ا تیم پرس��پولیس امضا کند صحبت کرد و تع��داد زیادی از

کودک محک برای علی دایی نقاشی کشید
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اخبار
خودمان و دیگران را از خدا میخواهیم.

بازارچه نوروزی محک برگزار شد

حال و هوای نوروز در بازارچه محک

بازارچ�ه هدای�ای نوروزی محک  8و  9اس�فند  1392با
حضور بیش از  5000نفر از یاوران و بیش از  300داوطلب
برگزار کننده بازار در محک برگزار شد.
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س�ین اول هفت س�ین محک ؛
سلامتی کودکان مبتال به س�رطان
بیشترین غرفههایی که در این بازار خودنمایی میکرد مربوط
به عید و س��فره هفت سین بود .برای ما ایرانیها هفت سین
فقط یک س��فره معمولی که در لحظه تحویل س��ال دور آن
جمع میش��ویم و به هم تبریک می گوییم نیست .هفت سین
ب��رای ما ش��روع یک دورۀ تازه اس��ت .لحظهای اس��ت که با
خودم��ان قرار میگذاریم تا زندگی را دوباره و از همان لحظه
ش��روعکنیم و ب��ا خواندن َح ّ ِول حالنا ،ح��ال خوب فرداهای

بازار نوروزی محک پر بود از هفت س��ین و آرزوی حال خوب
ب��رای همه ،ب��رای یاورانی ک��ه در دو روز بازار ب��ا حضور پر
شورش��ان همراه فرزندان محک ش��دند ،برای داوطلبانی که
پر نیرو و خستگی ناپذیر از مدتها پیش در تدارک این بازار
بودند و برای ک��ودکان .کودکانی که همه این اتفاقها قدمی
بود برای سالمتی آنها که سین اول”هفت سین” محک است.
برکت دانهه�ای گندم ،هدیه کودکان محک به س�فره
هفت سین یاوران
یاورانی ک��ه در بازار حضور یافتند در ابت��دای ورود هدیه ای
متف��اوت را از ط��رف کودکان محک به ی��ادگار گرفتند .یک
کیس��ه کوچک که از دانههای گندم پر شده بود .گندمی که
با عش��ق فرزندان محک جوانه خواهد زد و سبزه عید هزاران
انس��ان نیک اندیشی خواهد شد که همراه محک بودند .با این
آرزو که سال نو سالی پر از سالمتی باشد.
ای آنکه به تدبیر تو گردد ایام
ای دیده و دل از تو دگرگون مادام
ای آنکه به دست توست احوال جهان
حکمی فرما که گردد ایام به کام
کشتی ،توپ ،لباس عید!
یکی از خریدهای دس��ته جمعی بازار ،خرید کش��تی ساخته
شده توس��ط کودکان محک بود .کودکان مبتال به سرطان با
کم��ک کارکنان و داوطلبان بخش خدمات حمایتی ،کش��تی
زیبایی س��اختند که در روز دوم بازار ،به فروش دسته جمعی
گذاش��ته ش��د .بادبانهای این کش��تی پر بود از نقاشیهای
کودکان و کش��تی کودکانهش��ان میرفت تا در ساحل امنی
لنگر بگیرد که لنگرگاه عشق است.

اخبار
هنری خود به مس��ئولیت اجتماعی خ��ود نیز واقفند و از آن
غافل نمیشوند.
بادکنک آرزوها
آرزو داش��تن همیش��ه زیبایی خودش را دارد .اص ً
ال کسی که
آرزویی نداشته باشد دلیلی برای حرکت ندارد .آرزوهای آدمها
شکلهای مختلفی دارند اما تردیدی نیست که همه اتفاقهای
بزرگی که به وقوع پیوسته ،روزی آرزوی یک نفر بوده است.
ی��اوران محک در ب��ازار نوروزی آرزوهای خ��ود را به صورت
نمادین بر روی بادکنک آرزوها نوشتند و آن را در آسمان رها
کردن��د .به امید آنکه در آیندهای ن��ه چندان دور بزرگترین
آرزوی هم��ه اعضای خانواده بزرگ مح��ک تحقق یابد که با
عزمی راس��خ در زمینه فعالیتهای درمان��ی و حمایتی برای
مبارزه با سرطان ،تالش می کنند اینکه  :جهان برای همیشه
با بیماری سرطان خداحافظی کند.
حضور پرشور یاوران در بازار

ت��وپ فوتبالی که علی دای��ی چند روز پیش از بازار در محک
هم��راه با کودکان نقاش��ی و امضا کرده بود نی��ز در این بازار
برای فروش دس��ته جمعی عرضه شد .همچنین یاوران محک
در حرکتی جمعی و انسان دوس��تانه ،بخشی از هزینه خرید
لباس عید کودکان مبتال به سرطان را تامین کردند.
چهره های محبوب مهمان همیشگی بازار محک
یاوران هنرمند و ورزش��کار مح��ک در این بازار هم مثل قبل
حض��ور گرمی داش��تند .خش��ایار الوند ،پویا امینی ،ش��قایق
دهقان ،نفیسه روشن ،بهاره رهنما ،سید مهدی سید صالحی،
محراب قاس��مخانی ،س��هیل محمودی ،میرعماد غالم شاهی
میرفندرس��کی ،روزبه نعمتاللهی از مهمانان این بازار محک
بودند .هنرمندان و ورزش��کارانی که هم��واره در کنار فعالیت

عواید بازار
این بازار با حمایت مالی شرکتهای فرمند ،کاج تفلون ،نشر البرز،
پوبر ،سینره ،چینی پردیس و همیاری شرکتهای زرناب پارس،
ویوال کا ،پیتزا بیژن ،کافه ماهور ،هواپیمایی ماهان برگزار شد که
نیت انسان دوستانه ایشان را ارج مینهیم.
مجموع عواید حاص��ل از برگزاری این بازار مبلغ  6میلیارد و
 607میلیون و  254هزار هزار و  400ریال است که این مبلغ
به صورت کام��ل صرف ارائه
خدم��ات حمایت��ی و درمانی
به کودکان مبتال به س��رطان
خواهد شد.
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اخبار

دیدار کریم باقری و اعضای تیم فوتبال
پرسپولیس با کودکان محک

کریم باقری و تعدادی از بازیکنان پرسپولیس همراه کودکان محک

روز چهارشنبه  14اسفند  1392کریم باقری ،بازیکن با
اخلاق فوتبال ایران و مربی تیم پرس�پولیس به همراه
تعدادی از بازیکنان این تیم به محک آمدند.
حض��ور مرب��ی پرس��پولیس در بخشهای بیمارس��تان فوق
تخصصی س��رطان کودکان محک لحظات شاد و پر هیجانی
را برای کودکان رقم زد و بحث داغ و همیش��گی اس��تقالل و
پرس��پولیس بین کودکان پرسپولیسی و استقاللی باال گرفت
و کودکان فوتبالدوس��ت محک با ش��وق تمام ب��ا بازیکنان
محبوبشان همکالم شدند.
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مح��ک ضمن قدردان��ی از همه قهرمانان ورزش��ی ایران که
من��ش پهلوان��ی را در کن��ار قهرمانی و موفقی��ت حرفه ای
فراموش نمی کنند ،امیدوار اس��ت کودکان مبتال به س��رطان
دوره درمان را با امید و خاطراتی خوش و سرش��ار از کودکی
با موفقیت سپری کنند.

اخبار

نام کودکان محک در تاالر ستارگان
جهانی ثبت شد

استقبال از ابوذر عمویی

ابوذر عمویی ،ورزش�کار صاحب رکورد ایرانی که پیش
از این رکوردهای گوناگونی را در رش�تههای دو میدانی
و پلهنوردی به ثبت رسانده بود ،این بار با دویدن از برج
میالد تا مؤسسه خیریه محک نام خود و کودکان مبتال
به سرطان محک را در تاالر ستارگان جهانی ثبت کرد.
این حرکت انساندوس��تانه که ساعت  10و  9دقیقه صبح روز
پنجشنبه  22اسفند  1392از مقابل برج میالد آغاز شد ،پس
از  1س��اعت و  38دقیقه در س��اعت  11و  47دقیقه صبح در
مقابل در اورژانس بیمارستان محک و در میان تشویق کودکان
مبتال به س��رطان و والدین آنها ،مدیران و کارکنان مؤسسه و
بیمارستان محک و داوطلبان و یاوران خاتمه یافت.
این ورزشکار نیکاندیش که در طول مسیر توسط موتورسواران
کارش��ناس ثبت رکورد و آمبوالنس محک همراهی میشد ،از
میدان اوش��ان تا بیمارس��تان فوق تخصصی محک را به نیت

سالمتی کودکان مبتال به سرطان با پای برهنه دوید.
عمویی پس از رسیدن به مقصد ،دقایقی را در بخش اورژانس
بیمارستان فوق تخصصی س��رطان کودکان محک استراحت
ک��رد و پ��س از آن در جم��ع ک��ودکان مبتال به س��رطان و
خانوادههای آنها و کارکنان محک حضور یافت.
ابوذر عمویی که پیش از دویدن موهایش را تراشیده بود ،این
ی با کودکان مبتال به س��رطان
کار را نم��اد حمای��ت و همراه 
دانس��ت و به نش��ان دوس��تی و همراهی لوح ثبت رکورد این
حرک��ت نمادین را به کودکان محک هدیه داد .کودکان هم به
منظور قدردانی از این اقدام انساندوستانه ،حلقه گل و تابلوی
نقاش��ی را که توسط کودکان یاور محک و کودکان بستری در
بیمارستان کشیده شده بود به او هدیه کردند.
پ��س از پای��ان این مراس��م ،اب��وذر عمویی به هم��راه اعضا و
کارشناسان کمیته ثبت رکوردهای ورزشی ایران از بیمارستان
و مؤسسه خیریه محک بازدید کردند.
محک ق��دردان همه ورزش��کاران و م��ردم نیکاندیش و نوع
دوستی است که با حمایتهای مادی و معنوی خود همواره در
کنار کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشان حضور دارند و
به یمن همین حضور است که
شادی میهمان همیشه لبهای
کودکان محک است و کودکی
ب��ا تمام ش��ور و هیجانش در
محک حضور دارد.
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اخبار

حاجی فیروز و بوی عید در محک

حاجی فیروز مژده آمدن نوروز را به کودکان محک داد

حاج�ی فیروز ُمنادی نوروز اس�ت ک�ه در روزهای آخر
زمس�تان با صورتی س�یاه که نماد روزهای زمس�تانی
اس�ت در خیابانهای ش�هر راه میافت�د و مژده آمدن
بهار را میدهد.
ای��ن بار هم با تالش بخش خدم��ات حمایتی ،حاجی فیروز با
س��از و ُد ُهلش به محک آمد تا به کودکان مبتال به س��رطان
آمدن بهار را مژده دهد .بهاری که با آمدنش به یادمان میآورد
که روزهای سرد و س��خت زمستان ناپایدارند و همواره با این
امید و ایمان میتوان زیس��ت که در پس س��رمای زمس��تان
بهاری به انتظار نشس��ته که پر اس��ت از شکوفههای رنگارنگ
بهبودی و سالمتی.
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حاجی فیروز محک ،یکی یکی به اتاق کودکان مبتال به سرطان
سر میزد و برایشان میخواند “حاجی فیروزه  ،سالی یه روزه،

مال عیده و مال نوروزه” .آزاده کوچولوکه همراه خواهرش آرزو
آمده بود ت��ا معاینه ماهیانهاش را انجام دهد ،به دنبال حاجی
فیروز در طبقههای بیمارس��تان میرف��ت و همصدا با او برای
دوستانش شعر میخواند .حسین که با صدای حاجی فیروز از
خواب بیدار شد و با شادی کودکان ه روی تختش ضرب گرفته
بود و ترانه حاجی فیروز میخواند .مهسا عاشق لباسها و کاله
قرمز حاجی فیروز شده بود ،چشم از او برنمیداشت و قدم به
قدم پشت سرش راه میرفت.
محک قدردان همه یاورانی اس��ت که برای نش��اندن لبخند بر
لب��ان کودکان مبتال به س��رطان تالش میکنند .به پش��توانه
همین مهربانیهای بیدریغ اس��ت که شادی در فضای محک
حضور دارد و لبخند س��هم همیش��ه لبان ک��ودکان مبتال به
سرطان است.

اخبار

شادی کودکان محک در کلبه بازی
بازی ،ش�ادی و خن�ده ،قرار هرس�اله کودکان
محک در آستانه بهار

در محک کودکی ادامه دارد

نوروز وس�یله ای اس�ت برای آغاز دوباره و امید و ش�اد
بودن؛ و محک در تمامی روزهای سال به دنبال وسیله ای
است برای امید و شادی کودکان مبتال به سرطان تا همه
بدانند که سرطان پایان کودکی نیست...
وکوششی از جنس همین امید و شادی است که 21اسفند ماه
 1392را به یک روز فراموش نشدنی و پر از خاطرههایی سرشار
از زندگی تبدیل میکند .روزی پر خاطره برای کودکان مبتال
به س��رطان تحت حمایت محک و برای کارکنان و داوطلبانی
که با یک دنیا عشق به کلبه بازی و شادی و خنده آمده بودند
تا ساعاتی سراسر هیجان و شوق را همراه کودکان بگذرانند.
بازی و شادی و خنده قرا ِر هر ساله کودکان محک
هر سال محک در آستانه سال نو و در روزهای آخر اسفند پر از
همیشگی
جشن و اتفاقات شاد است و یکی از این جشنها قرار
ِ

آخر س��ال فرزندان محک در کلبه بازی است .کودکانی که در
بیمارستانهای مختلف تحت درمان هستند ،در این روز همراه
با خانواده خود به کلبه بازی میآیند و بخش خدمات حمایتی
که وظیف��ه ارائه خدمات همه جانب��ه را در زمینه هزینه های
درمانی و همچنین خدمات رفاهی به کودکان مبتال به سرطان
و خانوادههای آنها به عهده دارد ،میزبان آنها است.
در محک کودکی ادامه دارد...
حس��ین که برای شش��مین ب��ار پی در پی س��وار س��ورتمه
میش��د بلند بلن��د فریاد م��ی زد « :من اص ً
ال از س��رعت این
بازی نمیترس��م ».اما تا به پیچ پر شیب ریل میرسید ،فریاد
شادیاش سالن را پر میکرد .علی مشتری ماشین سواری بود
و همه دوستانش الاقل یکبار با او تصادف کردند .مریم که مثل
یک بانوی کوچک لباسهای عیدش را پوشیده بود فقط سوار
اسبهایی میشد که با آهنگی مالیم میچرخیدند و میگفت:
«من سوار اسب میشم تا سال اسب واسم سال خوبی باشه».
النا هم در حالی که بستنی قیفیاش آب شده بود حاضر نبود
از ماش��ین هوایی پیاده شود .امیر علی در استخر توپ زیرآبی
میرفت و میثم را قلقلک میداد.
والدین ک��ودکان مبتال به س��رطان هم همپای فرزندانش��ان
ساعاتی را فارغ از هر دغدغهای به کودکی سفر کردند و همراه
با کودکان خود خندیدند و فریاد شادی کشیدند و بازی کردند.
سین سالمتی در دستان یاوران محک
در آس��تانه س��ال نو محک به تمامی همراهان��ی که در طول
 22س��ال فعالیت این س��ازمان همپا و همقدم کودکان مبتال
به س��رطان در مس��یر درمان بودند ادای احترام میکند .ادای
احترام به اعتماد ،مشارکت ،مهر و عشق انسانهایی که آرزوی
کودکان مبتال به سرطان را از بودن یا نبودن به چگونه زیستن
در آینده تغییر دادند و با دس��تهای مهربانشان معجزه ای از
جنس عش��ق آفریدند .انسانهایی که مبارزه کودکان قهرمان
محک با سرطان ،مدال افتخاری بر سینه آنها است.
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اخبار

جلسه مجمع عمومی عادی هیأت امنا محک

اعضای هیات امنای محک

جلس�ه مجمع عمومی هیأت امنای محک در تاریخ اول
اسفند ماه  1392تشکیل شد.
در این جلس��ه که با حضور اعضای هیأت امنا جهت تصویب
برنامه اجرایی  93-94و بودجه مصوب  1393برگزار شد یکی
از مهمتری��ن و تخصصیترین امور محک با دقت و بهرهمندی
از دیدگاه تخصصی هیأت امنا بررسی شد و به تصویب رسید.
بهرهگی��ری از ظرفیتهای خِ َرد جمعی و تخصصگرایی یکی
از اصول حاکم بر مدیریت محک اس��ت تا این سازمان بتواند
با بهرهمندی از اندیش��ههای سازنده به سوی سازمانی متعالی
و ارتقای کمی و کیفی حمایتها از کودکان مبتال به سرطان
گام بردارد.

14

اخبار

حضور دلقکهای مهربان

روزی شاد برای کودکان همراه دلقک ها

روز سه شنبه  13اس�فند ماه پنجرههای تصویر جالبی
را به خاطر سپرد 2 .نفر با لباس دلقک وارد شدند و در
ساختمان نمایش ش�اد و هیجان انگیزی برای کودکان
ارائه کردند.
دلقکه��ای مهربان با م��و و لباس رنگی به محک آمدند و در
آس��تانه سال نو پیام ش��ادی و خنده و کودکی را به کودکان
مبتال به س��رطان هدیه دادند .این همراهان هنرمند در زمان
حضورشان در این مؤسس��ه با پر کردن فرم داوطلبی ،تمایل
خود را به عضویت در گ��روه داوطلبان محک و حضور مداوم
در کنار کودکان مبتال به سرطان اعالم کردند.
محک قدردان همه هنرمندان و افراد نوعدوس��تی است که با
هر وس��یلۀ کوچک و بزرگی ش��ادی و امید را مهمان دلهای
کودکان مبتال به سرطان میکنند.
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اخبار

« س�فر ب�ه س�رزمینهای دور» در
نمایش�گاه نقاش�ی ب�ه نف�ع مح�ک

یاوران کودک و نوجوان محک در نمایشگاه

هشتمین نمایشگاه نقاشی هنرجویان کودک و نوجوان
ت�ارا بهبهان�ی نق�اش و پژوهش�گر ج�وان 28 ،و 29
فروردین ماه با همی�اری  57کودک هنرمند و با تأمین
عواید  451میلیون ریال در جهت حمایت همه جانبه از
کودکان مبتال به سرطان در محک برگزار شد.
ت��ارا بهبهانی که هش��ت س��ال پیاپ��ی این نمایش��گاه را در
محک برگزار کرده اس��ت درباره وجه تمایز این نمایش��گاه با
سالهای پیش گفت« :این نمایشگاه با حضور بیش از 1400
بازدید کننده برگزار ش��د ک��ه رقم قابل توجه��ی در بازدید
از نمایش��گاههای نقاش��ی کودکان اس��ت .همچنین از نکات
جالب نمایش��گاه امسال این بود که بس��یاری از آثار کودکان
توس��ط بازدید کنندگان خریداری ش��د ،در حالیکه در این
گونه نمایش��گاهها ،عموماً اثر هنری کودک توسط خانواده او
خریداری میشود».
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تارا بهبهانی که امس��ال موفق ش��ده است پس از ده سال نام
یک نقاش ایرانی را با پذیرفته ش��دن در فس��تیوال دو ساالنه
نقاش��ی پکن مطرح کند گف��ت« :در این نمایش��گاه  19اثر
آبرنگ و  38اثر رنگ روغن به نمایش در آمده اس��ت و چند
نفر از هنرجویان از نخستین نمایشگاهی که در محک برگزار
کردیم همراه ما بودهاند».
محک با س��پاس از اندیش��ه واالی همه یاورانی که کمک به
ه��م نوع و انساندوس��تی را س��رلوحه زندگی خ��ود و آینده
فرزندانشان قرار میدهند ،امیدوار است که با استمرار حضور
کودکان و نوجوانان در کنار والدین و آموزگارانشان برای کمک
به گس��ترش نوعدوستی ،کمک به همنوع به امری نهادینه در
نسلی تبدیل شود که فردای جهان در دستان آنهاست.

اخبار

مراسم روز مادر ،به پاس صبوری
م�ادرانمح�ک

بزرگ که به دست مردمان نیکاندیش این
آب و خاک رقم خورد.
مح��ک قدردان تمام مادرانی اس��ت که
قهرمانانه دوش��ادوش کودکان خود با بیماری سرطان مبارزه
میکنند تا سالمتی را به کودکانشان بازگردانند.
محک ضمن ادای احترام به تمامی مادران ،امید دارد در سایه
اعتماد و حضور مداوم یاوران جهان برای همیش��ه با سرطان
خداحافظی کند و فرزندان این مؤسسه در آغوش مادرانشان
تحقق بخش این هدف باش��ند که :در مح��ک کودکی ادامه
دارد ...

همزمان با روز مادر ،جشنی به پاس عشق و صبر و امید
مادران کودکان مبتال به سرطان در محک برگزار شد.
گروه موسیقی با همراهی کارکنان و داوطلبان بخش خدمات
حمایت��ی در بخشهای مختلف بیمارس��تان فوق تخصصی و
اقامت��گاه محک حضور یافتند تا از م��ادران کودکان مبتال به
س��رطان قدردانی کنند .کودکان نیز همراه مادرانشان کیک
جشن را بریدند و با نوای موسیقی لحظاتی را به دور از تمامی
دغدغهها شادمانه خندیدند.
محک با عش��ق مادری بنیان گذاشته ش��د و با همین عشق
به خدمت به کودکان مبتال به س��رطان ادامه میدهد .مادری
که سختی های مس��یر درمان س��رطان را به واسطه بیماری
فرزندش شناخته بود و به هدفی فراتر از سالمتی فرزند خود
اندیش��ید .به تمامی فرزندانی اندیشید که با امید به سالمتی
با س��رطان مبارزه میکنند .و این وسیله ای شد برای اتفاقی

کودکان همراه مادرانشان کیک جشن را بریدند.

شادی کودکان محک در روز مادر
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اخبار

پی�ام تس�لیت مح�ک ب�ه مناس�بت
درگذشت محمدرضا لطفي

زنده یاد استاد محمدرضا لطفی

ن�ام بزرگانی همچون محمدرضا لطف�ی که عمر خود را
صرف خلق و گس�ترش زیبایی و تغییر جامعه در مسیر
بهبود و تعالی کردهاند ،تا همیش�ه بر جریده عالم ثبت
است که
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما
مح��ک در پیامی این ضایعه را به خان��واده لطفی ،هنرمندان
و هنردوس��تان ایران زمی��ن و همچنین خانواده بزرگ محک
تسلیت گفت.
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«یاد و جایگاه استاد محمدرضا لطفی که بزرگترین سرمایه زندگی
یعنی عمر را صرف بالیدن هنر فاخر این مرز و بوم کرد ،گرامی باد.
اینجان��ب از طرف مؤسس��ه خیری��ه حمایت از ک��ودکان مبتال به

سرطان محک فقدان این هنرمند فرهیخته را به جامعه هنرمندان
و هنردوس��تان تس��لیت عرض نموده و باور دارم که اثر زخمههای
عاشقانه این هنرمند گرانقدر بر تار و تارک موسیقی ایران ،جاودان
خواهد ماند.
جانمایه هنر ،زیبایی و زیبایی شناس��ی است و ما در محک هر روز
زیبایی را در عش��ق و مشارکت همراهانی که دغدغههای انسانی و
کمک به هم ن��وع را در روزمرگیهای زندگ��ی فراموش نمیکنند،
نظارهگر و قدردان هستیم.
محک ضمن ادای احترام به مقام تمامی هنرمندان این آب و خاک،
قدردان حضور همیش��گی ایشان برای حمایت از کودکان مبتال به
س��رطان در طول  23سال فعالیت این موسسه است .بهرهمندی از
حمایت و همراهی بزرگ ترین اس��اتید ح��وزه هنر ،فرهنگ و ادب
ایران زمین هم��واره از افتخارات اعضای خانواده بزرگ محک بوده
است و این سازمان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره هنرمند گرانقدر
استاد محمدرضا لطفی ،آرزومند رشد و توسعه روزافزون هنر ،مهر،
نوعدوستی و زیبایی در جای جای این آب و خاک است».

آراسب احمدیان
مدیر عامل مؤسسه خیریه
حمایت از کودکان مبتال به سرطان محک

اخبار

«باران تویی» به نفع کودکان مبتال
به سرطان محک بارید

روی این عکس خودنمایی میکرد:
حاصل حضور ش�ما ،مان�دن صدای ش�یرین زندگی در
گوش کودکان محک است.
تمامی هزینههای برگزاری این برنامه با حمایت مالی ش��رکت
س��پنتا تامین ش��د و با حضور و مش��ارکت ی��اوران عواید این
کنسرت صرف ارائه خدمات درمانی و رفاهی به کودکان مبتال
به سرطان خواهد شد.

کنسرت گروه چارتار در محک

کنس�رت گروه چارتار در میان استقبال پر مهر یاوران و
حضور دکتر عباس آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی ،جمعی
از هنرمن�دان و اعضای هیأت امن�ا و هیأت مدیره محک
برگزار شد.

مح��ک ضمن س��پاس از تمامی هنرمندانی ک��ه در طول 23
س��ال فعالیت این س��ازمان همواره همپا و ه��م قدم با تمامی
اعضای خانواده بزرگ حامیان کودکان مبتال به سرطان بودهاند،
قدردان اعتماد و حضور مس��تمر تمامی ی��اوران نیکوکار خود
است که دغدغه سالمتی و بهبودی فرزندان این آب و خاک را
همراه روزهای زندگی خود کردهاند.
همیشگی
“خداحافظی
به امید روزی که به ش��کرانه شادیِ
ِ
ِ
جهان با سرطان” نوای امید و سرور را زیر سقف محک همراه
با همه یاوران طنینانداز کنیم.

در حالی که تمامی بلیتهای کنس��رت چارت��ار در کمتر از 3
س��اعت توسط یاوران هنردوست محک خریداری شده بود ،در
روز پنجشنبه  11اردیبهشت ماه  1393این گروه نیک اندیش
در محک خاطرهای به یاد ماندنی از خود به جا گذاشتند.
کنس��رت این گروه که به تازگ��ی آلبوم “باران توی��ی” آنها با
اس��تقبال روبرو ش��ده است در فضایی سرش��ار از حس خوب
کمک به هم نوع برگزار شد.
هدیه محک به یاوران حاضر در مراس��م عکسی بود که اعضای
گ��روه چارتار در کنار بنر محک به ی��ادگار گرفتند و جملهای

اهدای تابلوی نقاشی کودکان به اعضای گروه چارتار
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اخبار

دفترمحک در شرق تهران افتتاح شد

افتتاح دفتر جلب مش��ارکت شرق توسط یکی از اهالی محله
تهرانپارس صورت گرفت که پس از افتتاح این دفتر به عنوان
اولی��ن یاوری که از طریق این دفتر به عضویت محک درآمده
است ،به جمع اعضای خانواده بزرگ محک پیوست.
دفاتر جلب مشارکت به منظور ایجاد ارتباط مداوم و صمیمی
و همچنین دسترس��ی بیش��تر یاوران برای کمک به کودکان
مبتال به سرطان فعالیت میکنند.
به امید آنکه با مش��ارکت تمامی یاورانی که  23س��ال اعتماد
و نیکاندیش��ی خود را س��رمایه محک در حمایت از کودکان
مبتال به سرطان س��اختهاند ،بهبود مستمر خدمات محک به
فرزندان این آب و خاک را شاهد باشیم.
نشانی :فلکه اول تهرانپارس ،ورودی شمالی مرکز خرید سپید،
واحد A9

افتتاح دفتر شرق توسط یکی از یاوران

دفتر جلب مش�ارکت مردمی در شرق تهران روز شنبه
 20اردیبهشت ماه ،با حضور اعضای هیأت امنا و مدیره،
مدی�ر عام�ل ،تع�دادی از مدیران و کارکنان مؤسس�ه
خیریه محک و جمعی از یاوران افتتاح شد.
دکتر جواد کرباسیزاده ،رئیس هیأت مدیره محک گفت« :افتتاح
یازدهمین دفتر جلب مش��ارکت محک گامی برای تسهیل ارائه
کمکهای مردمی به کودکان مبتال به سرطان است».
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پریوش الجوردی ،عضو هیأت امنا و هیأت مدیره محک نیز در
این مراس��م گفت« :ما اینجاییم تا قدمی هر چند کوچک برای
سالمتی کودکان مبتال به سرطان برداشته باشیم و به پشتوانه
اعتماد و همراهی مردم نیکوکار در جهت ارائه باالترین س��طح
کمی و کیفی خدمات به فرزندان محک تالش کنیم».

حضور نمایندگان محک در دفتر شرق

اخبار

دو سالگی بخش پیوند بیمارستان محک

دو سالگی بخش پیوند و تداوم امید

جشن دوسالگی بخش پیوند بیمارستان فوق تخصصی
س�رطان کودکان محک ،ب�ا حضور بنیانگ�ذار ،اعضای
هی�أت امن�ا و هی�أت مدیره ،پزش�کان بیمارس�تان و
تع�دادی از کودکان بهبود یافت�ه و تحت درمان بخش
پیوند سلولهای بنیادی بیمارستان در روز دوشنبه 15
اردیبهشتماه در محک برگزار شد.

گفت « :اینک پس از دو سال در بخش پیوند بیمارستان محک
 64پیوند انجام شده که  37مورد اتولوگ (پیوند از خود بیمار)
و  27م��ورد آل��وژن (پیوند از دیگری به بیمار) بوده اس��ت .بر
اساس ش��اخص( TRM(Transplant-Related Mortality
که نشان دهنده میزان مرگ و میر بیمار در بازه زمانی صفر تا
 100روز بعد از عمل پیوند است ،این شاخص در بخش پیوند
س��لولهای بنیادی بیمارس��تان محک صفر بوده است .و ارائه
تمامی این خدمات به فرزندان محک حاصل مهر و مش��ارکت
مردم است».
در پایان با حضورعلی اصغر سلیم ،یاوری که ساخت و تجهیز
بخش پیوند به همت وی ش��کل گرفت و با همراهی و همت
هزاران یاور دیگر تجهیز و اداره شد ،هدایای محک به کودکان
مبتال به سرطانی که با امید پیوند سلولهای بنیادی را پشت
سر گذاشته و با بیماری مبارزه میکنند ،اهدا شد.
محک قدردان تمامی یاوران نیک اندیش��ی است که طی این
 23سال ،با حضور و کمکهای خود باعث بهبود ارائه خدمات
درمان��ی و حمایتی به کودکان مبتال به س��رطان ش��دهاند و
امیدوار اس��ت که به پش��توانه حضور مستمر یاوران ،در سایه
حمایته��ای محک هیچ کودکی به دلیل فقر مالی از بیماری
سرطان فوت نکند.

این مراسم با خوشآمدگویی دکترمردآویژ آل بویه ،عضو هیأت
امنای مح��ک آغاز ش��د .در ادامه دکتر عظی��م مهرور رئیس
بیمارستان محک گزارشی از فعالیتهای بخش پیوند ارائه کرد.
اولی��ن پیوند س��لولهای بنی��ادی برای درمان تومور چش��م
رتینوبالستوما و همچنین پیوند سلولهای بنیادی در درمان
توم��ور بدخیم کبدی هپاتوبالس��توم از جمله پیوندهای حائز
اهمیت در س��طح ملی و بینالمللی بود که برای اولین بار در
ایران در این بخش و توسط پزشکان فوق تخصص بیمارستان
محک برای درمان کودکان مبتال به سرطان انجام گرفت.
دکتر امیرعباس هدایتی ،رئیس بخش پیوند بیمارستان محک

حضور کودکان بهبود یافته در جشن پیوند

21

اخبار

افتتاح کلینیک تخصصی گوش ،حلق و
بینی بیمارستان محک به دست یکی از
کودکان بهبود یافته از سرطان

در ابتدای این مراس��م ،دکتر لیل��ی کوچک زاده فوق تخصص
خون و سرطان کودکان ضمن تقدیر از مقام علمی و اجتماعی
پروفسور پروانه وثوق رئیس فقید هیأت امنای محک ،از تمامی
حامیان و فعاالن این مؤسس��ه مردمنهاد تقدیر کرد و زحمات
آنها در جهت افتتاح کلینی��ک تخصصی  ENTرا عامل رویش
جوانه امیدی تازه برای کودکان مبتال به سرطان و میوهای تازه
از نهال دیروز و درخت تناور امروز محک دانست.
س��پس آراس��ب احمدیان مدیر عامل محک با توجه به اصول
بنیادین حاکم بر این مؤسسه خیریه یعنی شفافیت و پاسخگویی
به ارائه گزارشی از فعالیتها و خدمات محک پرداخت و پیرامون
فعالیت بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک گفت:
«یک بیمارستان فوق تخصصی خیریه که توسط یک مؤسسه
خیریه و با مشارکت صدها هزار انسان نیکوکار ،احداث و تجهیز
شده و بهرهبرداری آن نیز بدون دریافت وجه از بیماران توسط
همان مؤسسه خیریه صورت میگیرد ،تجربهای نوین و نوپا در
کشورمان است».

افتتاح کلینیک  ENTتوسط یکی از کودکان بهبود یافته

کلینیک تخصصی گوش ،حلق و بینی بیمارس�تان فوق
تخصص�ی س�رطان کودکان مح�ک همزم�ان با مبعث
حضرت رس�ول (ص) ،همچون تمام�ی بخشها و دفاتر
محک به دست یکی از فرزندان بهبود یافته این مؤسسه
افتتاح ش�د تا ت�داوم بخ�ش امید همیش�گی حامیان
ک�ودکان مبتال به س�رطان باش�د که « :س�رطان پایان
کودکی نیست».
این کلینیک که درمان مش��کالت کودکان مبتال به سرطان در
زمینه گوش ،حلق و بینی را به صورت تخصصی میسر میکند،
به همت دکتر مس��عود قاس��می فیروز آبادی و به یاد مرحوم
ابوالقاسم قاسمی فیروز آبادی ،تجهیز شده است.

22

دکتر عظیم مهرور رئیس بیمارس��تان ف��وق تخصصی محک
ضمن اش��اره به این نکته که نش��أت گرفتن این بیمارستان از
درون یک مؤسس��ه خیریه سبب شده است که پزشکان بدون
هی��چ گونه رابطه مالی با بیماران تنها با دغدغه بهبود کودکان
مبتال به س��رطان فعالیت کنند ،گف��ت « :این موضوع فرصت
یکی از بهترین و لذت بخشترین انواع خدمت رسانی در عرصه
پزشکی را برای پزشکان بیمارستان محک فراهم کرده است».
در ادام��ه دکتر قاس��می فی��روز آب��ادی که تجهی��ز و افتتاح
بخ��ش گوش ،حلق و بینی بیمارس��تان محک به همت وی و
خانواده محترمش ش��کل گرفته است ،با اشاره به فعالیتهای
خیرخواهان��ه و زحمات پدر فقیدش از ت�لاش برای ادامه این
تفک��ر گفت و تجهیز این کلینی��ک را گامی برای ارائه خدمات
بیش��تر به فرزندان محک دانست .سپس وی از حجت االسالم

اخبار
س��ید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین که از همشهریان و
مدعوین ایش��ان بود ،برای ارائه س��خنانی دعوت کرد و حجت
االسالم خاتمی ،از تالش مقدس محک در جهت مهار سرطان
تقدیر کرد.
دکتر محمد تقی خرس��ندی رئیس انجمن گوش ،حلق و بینی
ایران ،از آمادگی این انجمن برای هر نوع حمایت و پیشتبانی از
فعالیتهای تخصصی کلینیک  ENTبیمارستان محک خبر داد.
در پایان در جمع صمیمی یاوران ،یکی از کودکان بهبود یافته از
سرطان محک به سنت همیشگی این مؤسسه ،کلینیک گوش،
حلق و بینی بیمارس��تان فوق تخصصی محک را افتتاح کرد تا
نوید بخش این پیام باشد که « :سرطان درمان پذیر است».
محک تالش دارد تا با بهرهمندی از حضور نیکوکاران ،همراهان
و متخصصان در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی ارائه خدمات
درمانی و حمایتی به کودکان مبتال به س��رطان گام بر دارد و
قدردان تمامی یاورانی اس��ت که با عش��ق و همت و تخصص
خود ،این سازمان را در رسیدن به این هدف یاری میکنند.
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اخبار

محک؛ میزبان انجمن روابط عمومی

اعضای انجمن روابط عمومی در محک

محک در روز س�وم از هفته روابط عمومی که از س�وی
انجم�ن رواب�ط عمومی به عن�وان روز رواب�ط عمومی و
مسئولیت اجتماعی نامگذاری شده بود ،میزبان خانواده
بزرگ روابط عمومی بود.
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در این نشس��ت که با حضور آراس��ب احمدی��ان ،مدیر عامل و
کارکن��ان واحد روابط عمومی محک برگزار ش��د دکترغالمرضا
کاظمی دینان ،رئیس ستاد برگزاری هفته روابطعمومی و رئیس
انجمن روابطعمومی ایران ضمن ابراز خشنودی از حضور در جمع
کارکنان روابط عمومی محک درباره هفته روابط عمومی گفت:
« دو س��ال اس��ت که در انجمن روابط عمومی ایران از روز 27
اردیبهشت تا  3خرداد به عنوان هفته روابط عمومی اعالم شده
اس��ت و در هر سال نیز دو همایش بزرگ «روابط الکترونیک» و
«روابط عمومی و صنعت» برگزار شده است.

کاظمی دینان همچنین از مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی
از وظایف بزرگ روابط عمومیها یاد کرد و گفت« :مس��ئولیت
اجتماعی از مهمترین وظایف روابط عمومی سازمانهاست که
خ��ود دارای چنان قدرت و نفوذی اس��ت که میتوان از آن به
عنوان یک رس��انه استفاده کرد و روابط عمومی محک این کار
را ب��ه خوبی انجام میدهد و ما امروز اینجا جمع ش��دهایم که
بگوییم این افتخار روابط عمومیهاست که در کنار خیریهها و
سازمانهای مردم نهاد باشند».
پ��س از اعالم برنامهه��ای هفته روابط عمومی توس��ط رئیس
برگزاری ستاد هفته روابط عمومی ،پروفسور حسام الدین بیان،
اس��تاد مدیریت ارتباطات حضور در محک را اتفاقی مبارک و
بسیار اثربخش دانس��ت و از اینکه کسانی هستند که غمخوار
جامعه باشند ابراز خوشحالی کرد.
امیرعباس تقیپور ،نایب رئیس انجمن روابطعمومی ایران نیز
درباره حضور اعضای این انجمن در محک گفت«:این حرکتی
نمادین اس��ت و قطعاً روابط عمومیها با پتانس��یلی که دارند
اگ��ر اراده کنند میتوانند توجه م��ردم را به امور خیریه جلب
کنند ».وی در ادامه گفت« :محک توانس��ته است با پرداختن
به مس��ئولیت اجتماعی خود اعتمادسازی خوبی انجام دهد و
همین ایجاد اعتماد نسبت به سازمان ،مهمترین وظیفه روابط
عمومی هر سازمانی است».
در ادامه این نشس��ت مدیر عام��ل محک ،ضمن خوش آمد به
اعضای خانواده روابط عمومی به منزل خودش��ان یعنی محک
گفت« :محک س��ازمان عجیبی اس��ت .اینجا مرز ندارد .دیوار
ندارد .محک س��ازمانی است یک الیه که متعلق به خود مردم
است و ما امروز خوشحالیم که شما این اتاق از خانه خودتان را
برای دور هم جمع شدن انتخاب کردهاید».
احمدی��ان در ادامه به مس��یر تحول رواب��ط عمومی محک به
س��مت مدرن ش��دن اش��اره کرد و گفت « :از س��ال  1382و
پس از ارزیابی شاخصهای ضریب نفوذ ،ضریب جذب و ضریب
رضایت ،به این نتیجه رس��یدیم که ضریب رضایتمندی یاوران

اخبار

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

محک از سایر ضریب ها پایینتر است و مهمترین دلیل این عدم
رضایت نیز عدم پاس��خگویی شفاف محک به همراهانش بود و
پس از مطالعات تخصصی تصمیم گرفتیم که برای تأمین اهداف
بلن��د مدت واحد روابط عمومی که تا آن روز زیر مجموعه جلب
مش��ارکتهای مردمی بود ،به عنوان واحدی مجزا و با برنامهای
مدون و استراتژیک فعالیت خود را آغاز کند».
احمدیان روابط عمومی را متولی هویت بصری و هویت سازمانی
این مؤسسه دانس��ت و افزود «ما امیدواریم که جامعه همواره
پیامهای یکنواخت و شفافی را از ما دریافت کند و با به اشتراک
گذاشتن تجربیاتمان با یکدیگر در راستای هدف مشترکمان و
گسترش مسئولیت اجتماعی در میان سازمانها گام برداریم».
در پای��ان این نشس��ت اعضای انجمن رواب��ط عمومی ایران از
بیمارستان و مؤسسه خیریه محک بازدید کردند و المان هایی به
رسم یادبود به ایشان اهدا شد که پیام مؤسسه را در بر داشت:
« در محک ،هر پیام ،بازتاب عشقی است که ادامه زندگی را ممکن
میسازد.قدردانشماییمکهبرایانتقالاینپیاممارایاریمیدهید».
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اخبار

برگزاری امتحانات خرداد ماه
در مدرسه محک

فعالیت مدرسه محک

امتحانات خرداد ماه  1393نیز مانند س�الهای گذشته
ب�ا برگ�زاری  45آزم�ون در مدرس�ه محک ب�ه پایان
رس�ید .برگزاری امتحان�ات در مدرس�ه محک پس از
اب�راز تمایل والدین کودکان برای برگ�زاری امتحان ،با
هماهنگ�ی واحد مددکاری محک و مدرس�ه کودکان و
اداره آموزش و پرورش انجاممیشود .در زمان برگزاری
امتحانات ،سؤاالت برای واحد مددکاری ارسال میشود
و همزمان با س�ایر مدارس ،امتحانات در مدس�ه محک
نیز برگزار میشود.
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از ابتدای س��ال تحصیلی  1391مدرس��ه مح��ک به صورت
حرفه ای و مطابق با اصول سازمان آموزش و پرورش فعالیت

خود را با فعالیت معلمان داوطلب در بیمارس��تان محک آغاز
نموده اس��ت .هدف از تأس��یس مدرس��ه محک حفظ تعامل
کودک تحت درمان با فضای آموزش��ی مدرس��ه و جلوگیری
از ت��رک تحصیل کودک به دلیل طوالنی بودن فرآیند درمان
و همچنی��ن تقویت مهارتهای زندگ��ی در وی و خانوادهاش
میباش��د .مدرس��ه محک ،در کنار س��ایر خدم��ات حمایتی
مؤسس��ه خیریه حمایت از کودکان مبتال به س��رطان تالش
میکن��د تا خانواده ه��ا بتوانند بدون نگران��ی ،تنها به درمان
کودکان خود فکر کنند و کودکان بتوانند ش��ادمانهتر فرآیند
درم��ان را طی نم��وده و آرزوهای آنها از ب��ودن یا نبودن ،به
چگونه زیستن در آینده تغییر کند.

اخبار

آرنیکا کودک هنرمند محک

آرنی�کا دختر کوچ�ک مهربانی اس�ت ک�ه از وقتی از
بیمارستان مرخص ش�ده ،هر بار که برای آزمایشهای
دورهای به محک میآید ارمغانی در دست دارد .هدیهای
پر از عشق و مهربانی برای دوستان کوچکش در محک،
و برای پرستاران و مددکاران محک که سالهای درمان
را در کنار آنها با امید سپری کرده است .هدیهای که با
دستان هنرمند خود درست کرده است.
آرنیکا  6س��اله است و از  3س��الگی به بیماری  ALLمبتال
شد .روزهای درمان او در محک با امید به سالمتی در روزهای
پیش رو سپری شد.

آرنیکا پس از  3سال درمان در سال  1392با بیماری سرطان
خداحافظ��ی کرد اما پایان درمان برای آرنیکا و خانوادهاش به
معن��ی خداحافظی با محک نبود .دختر مهربان محک ،که در
طول زمان درمانش همیش��ه در کنار پزشکان و مددکاران و
روانشناسان با دوستانش تمرین صبر و امید به بهبودی کرده،
پس از قطع درمان نیز هر چند وقت یک بار برای اینکه تجربه
امیدبخش خود را با کودکان و خانوادههای آنها تقس��یم کند،
با آرزویهایی زیبا به دیدار دوس��تانش میآید و پیام امید را
به محک میآورد
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تنها دروازهبان دنیا که عاشقانه در
دروازه ایستاد تا گل بخورد!

علیرضا حقیقی در کنار کودکان محک
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علیرض�ا حقیق�ی ،دروازهب�ان تیم ملی ای�ران در جام
جهان�ی  2014برزیل که در س�الهای اخی�ر همواره از
یاوران کودکان مبتال به س�رطان محک بوده است روز
یکشنبه  15تیر ماه  1393بار دیگر به محک آمد و پس
از اه�دای پیراهن دروازه بان�یاش مقابل تیم آرژانتین
ب�ه فرزن�دان محک ،در یک مس�ابقه نمادی�ن پنالتی،
دروازهای را که در مقابل تیم قدرتمند آرژانتین با اراده
و محکم از آن محافظت کرده بود ،به روی کودکان مبتال
به س�رطان گشود تا با هر بار عبور توپ از خط دروازه،
لبخندی پر از ش�ادی و امید به سالمتی بر لب فرزندان
محک بنشیند و یک بار دیگر همه دنیا با محک همباور
شوند که «سرطان پایان کودکی نیست»...

حضور همراهان رسانهای در محک
مهندس آراس��ب احمدیان ،مدیر عامل مؤسسه خیریه محک
در کنفرانس خبری که با حضور تعداد زیادی از یاوران محک
در رس��انهها برگزار ش��د ،ضمن خیر مقدم به اهالی رسانه و
دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران ،به مفهوم مسئولیت اجتماعی
افراد جامعه اش��اره کرد و گفت«:همه انسانهایی که در یک
جامعه زندگی میکنند نس��بت به مس��ائل جامعه مس��ئول
هستند و در این بین افراد سرشناس نیز با عمل به مسئولیت
اجتماعی خود میتوانند توجه جامعه را به امور خیریه س��وق
دهن��د ››.احمدیان در ادامه به س��ابقه حضور علیرضا حقیقی
در محک و همراهی او با کودکان مبتال به سرطان اشاره کرد
و گف��ت« :جام جهانی بهانهای ش��د ت��ا دروازه بان تیم ملی،

اخبار
باردیگر به محک بیاید و با کودکان مبتال به س��رطان فوتبال
بازی کند و از کودکانی که س��رم در دس��ت دارند و با امید با
س��رطان میجنگند گل بخورد .این حضور نش��انهای است از
مس��ئولیتی که ایشان به فرزندان محک حس میکنند و شور
و شوقی که به واسطه این رویداد در بین کودکان بستری در
بیمارستان محک ایجاد میشود ،قابل وصف نیست و تا روزها
و هفتهها ادامه مییابد».
مقاومت و امید کودکان محک سرمشق من است
در ادام��ه این نشس��ت ،علیرضا حقیق��ی ،دروازهبان ایران در
بازیهای جام جهانی برزیل ،ضمن ابراز خوش��حالی از حضور
دوب��اره در میان کودکان مبتال به س��رطان گفت «:از تمامی
رس��انهها و افرادی که در هیاه��وی زندگی کودکان مبتال به
س��رطان را از یاد نمیبرند تش��کر میکنم و وظیفه هر کسی
هس��ت که به م��ردم خود کمک کند و هم��ه را در این اقدام
ش��ریک دانس��ت .من از خیلی وقت پیش با محک آشنا شدم
و به اینجا و فضای پر از امیدش دلبس��ته ش��دم .من وقتی به
مح��ک میآیم ،حال خوبی دارم و امید دوباره به زندگی پیدا
میکن��م و این حس خوب را مدیون کودکان محک هس��تم
و ای��ن حال خوب به این دلیل اس��ت که همیش��ه بچههای
مح��ک را در عی��ن بیماری ش��اد و پر امی��د میبینم .به نظر
من مهمترین نقطه تمایز محک این اس��ت که بر خالف آنچه
که ممکن اس��ت از بیرون تصور ش��ود ،وقتی کسی به محک
میآید ،با دنیایی از امید به زندگی و شادی مواجه میشود و
میتواند این شعار که سرطان پایان کودکی نیست را به چشم
ببیند و من از اینکه اینکه در کشورم جایی هست که کودکان
مبتال به س��رطان و خانوادههای آنها هم از نظر درمانی و هم
روحی و هم رفاهی با بهترین و با کیفیتترین خدمات رفاهی
و درمان��ی دوره درمان را میگذرانند ،افتخار میکنم .این بود
که دلم خواس��ت پیراهنی را که در پر افتخارترین بازی ایران
در ج��ام جهانی که مقابل تیم قدرمند آرژانتین بود پوش��یده

بودم را به کودکان قهرمانی اهدا کنم که مقاومت و امیدشان
میتواند سرمشق خوبی برای همه ما باشد».
پیراهنهای رنگی کودکان محک سفیر عشق و سالمتی
سپس علیرضا حقیقی پیراهن دروازهبانی خود در بازی ایران
و آرژانتین را به کودکان مبتال به س��رطان محک هدیه کرد و
فرزندان محک نیز پیراهنی را که برای دروازهبان محبوبش��ان
نقاشی کرده بودند به او هدیه کردند.
همچنین در ادامه از پی��ام و پیراهنهایی که با یادگاریهای
کودکان مبتال به سرطان محک نقاشی شده بود رونمایی شد
تا در حرکتی نمادین ،برای دروازهبانهای تیم ملی کشورهای
همبازی ایران در جام جهانی و کش��ور میزبان ،برزیل ،ارسال
شود و از این کشورها به نمایندگی از همه کشورهای شرکت
کننده در ج��ام به عنوان نمایندگان پن��ج قاره جهان دعوت
کنند که آنها هم در جهت حمایت از کودکان مبتال به سرطان
و آگاهی رسانی درباره س��رطان کودک ،با همراهی خیریهها
و سازمانهای مرتبط در کشورشان دروازههای نمادین عشق
و امی��د به بهبودی و س�لامتی را به روی ک��ودکان مبتال به
سرطان سرزمینشان باز کنند.
علیرضا حقیقی عاشقانه از کودکان محک گل خورد
پس از پایان این نشست ،علیرضا حقیقی ،دروازهبان تیم ملی
ایران در چهارچوب دروازه ایستاد و با به ثمر رسیدن  15گل،
کودکان محک یک صدا پیام «در محک کودکی ادامه دارد»...
را به گوش همه مردم جهان رساندند.
کودکان قهرمان محک در میان ش��ور و شوق تماشاچیان که
همگ��ی طرفداران پ��ر و پا قرص مهر و نیک اندیش��ی بودند
یک به یک با اعالم گزارش��گر ب��ازی وارد زمین فوتبالی مملو
از امید و عش��ق ش��دند و پس از آن علیرضا حقیقی در میان
تش��ویق کودکان مح��ک و همراهانی که حضور داش��تند به
جمع آنها پیوس��ت .دروازهبانی که با تمام توان تالش کرد که
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اخبار
باره��ا دروازه تیم ملی فوتبال ای��ران را در برابر تیم قدرتمند
آرژانتین حفاظت کند ،بارها و بارها با عشق به کودکان مبتال
به سرطان از آنها گل خورد .علی فرزند  14ساله محک که از
زدن گل ب��ه دروازهبان تیم ملی به خود میبالید پس از عبور
توپ از دروازه به س��مت علیرضا حقیقی رفت و با افتخار با او
دست داد .آرین که قبال هم با حقیقی فوتبال بازی کرده بود
در آغ��وش او بلند بلند میگف��ت که امروز به او خیلی خوش
گذشته است .دیانا فرزند  3ساله محک در حالی که تاتی تاتی
کنان به سمت توپ میرفت توپ را به سمت دروازه قِل داد و
مهارت عجیبی میخواست تا حقیقی کاری کند که این توپ
گل شود .این روز پر از شادی و هیجان تا همیشه در خاطرات
فرزندان قهرمان محک جاودان شد.
کودکان مبتال به سرطان؛ قهرمانان جام جهانی 2014
س��الن چند منظوره محک چیزی از ورزشگاه مینیهرو برزیل
کم نداشت وقتی که قهرمانان کوچک محک یکی یکی میان
تش��ویقهای حاضرین در سالن ،وارد میش��دند ،پشت توپ
میایستادند و دروازهبان قهرمان تیم ملی را فتح میکردند.
علیرضا حقیق��ی درباره بازی امروز میگوی��د «:گلهایی که
امروز خوردم نه تنها زیباترین خاطره من از محک اس��ت که
بی شک یکی از بهترین خاطرات زندگی من خواهد بود».

را برای کودکان مبتال به س��رطان رق��م زدهاند و امید دارد با
بهرهمندی از حضور و اعتماد تمامی انس��انهای نیکاندیش
هر روز س��طح باالت��ری از خدمات درمان��ی و حمایتی را به
فرزندان خود ارائه کند.
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 پیراهن علیرضا حقیقی به محک

دروازهبان تیم ملی ایران با صبری تمام نش��دنی ،ساعتها با
ک��ودکان محک بازی کرد ،عکس گرف��ت و به دیدار کودکان
بس��تری در بخشها رفت تا در کنار آنها لحظاتی ش��اد و به
ی��اد ماندنی را در دفت��ر خاطرات کودکان مبتال به س��رطان
به ثبت برس��اند و در میان ش��ادی و تشویق همه کسانی که
به کودکان مبتال به س��رطان میاندیشند باور کند که عشق،
عشق میآفریند.
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مح��ک قدردان تمام��ی بازیکنان تیم ملی فوتبال اس��ت که
هم��واره با حضور خود لحظاتی سرش��ار از ش��ادی و هیجان

هدیه کودکان محک به علیرضا حقیقی

اخبار

مراسم روز پزشک در محک

همکارانش گفت« :با تالش تمامی اعضای خانواده محک این
مؤسس��ه هر روز کار آمدتر در جهت حمایت از کودکان مبتال
به س��رطان پیش خواهد رفت .در محک تیم پزش��کی همراه
با پرس��تاران ،روانشناسان و مددکاران تالش میکند خدمات
هم��ه جانبه ای را به بیماران ارائ��ه کند .ما همه یک خانواده
هس��تیم و هم��ه با ه��م و در کنار هم مثل ی��ک خانواده در
س��ختی ،خوبی ،درد و خوش��ی همراهی��م و امید را فراموش
نمیکنیم».
مهن��دس احمدی��ان مدیر عام��ل محک ضم��ن تبریک تولد
ابن س��ینا و روز پزش��ک به فعالیت  7س��اله بیمارستان فوق
تخصصی سرطان کودکان محک و مسیری که در این سالها
توس��ط این موسسه در خصوص س��اخت ،تجهیز و اداره یک
بیمارستان در حوزه خیریه طی شده است ،اشاره کرد و چند
عملکردی بودن این سازمان را یکی از شاخصههای منحصر به
فرد آن بیان کرد و یکپارچگی ارزشها و رفتار را در عرصههای
مختلف فعالیت  ،از الزامات دستیابی به اهداف محک دانست.

روز پزش�ک در مح�ک تداعیگ�ر دان�ش ،تخص�ص،
مسئولیت و مهر پزشکانی است که نه تنها همواره برای
درمان کودکان مبتال به سرطان فعالیت می کنند ،بلکه
درتالشند تا به آنها زیبا زیستن را هدیه کنند.
شنبه اول ش��هریور ماه مراسم روز پزش��ک با حضور اعضای
هی��ات امن��ا و هیات مدیره ،مدیر بیمارس��تان و پزش��کان و
کارکنان بخشهای درمانی برای قدردانی از پزش��کان محک
برگزار شد.
در این مراس��م دکت��ر عظیم مهرور مدیر بیمارس��تان محک
ضمن گرامیداش��ت خاطره پروفس��ور پروانه وثوق و تقدیر از

سپس دکتر فرید قره داغی فوق تخصص درد به نمایندگی از
پزشکان بیمارستان محک سخنانی در مورد روز پزشک ارائه
کرد و گفت «:امروز زاد روز ابن س��ینا است و چند روز آینده
تولد زکریای رازی اس��ت .وظیفه خ��ود میدانم تا از اقداماتی
ک��ه این دو به جامعه پزش��کی کردند یاد کنم .ابن س��ینا با
اقدام��ات خود مثل احیای قلبی و تش��ریح جس��د ،پروپوزال
نویس��ی مقاالت در دنیای پزشکی انقالبی در جامعه پزشکی
به وجود آورد .ابن س��ینا  17کت��اب و  99مقاله در مورد رد
یا قبول نظرات گذش��تگان خود مثل جالین��وش دارد .رازی
پایه گذار “پزش��کی مبتنی بر شواهد” (Evidence Based
 )Medicineاس��ت و اولین کسی اس��ت که صورت مستند
استفاده از داروی ساده را به جای داروی ترکیبی توصیه کرد
تا طب��ق متن کتاب الحاوی از روشهای ن��ا آگاهانه اجتناب
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ش��ود .یاد این عزیزان را گرامی م��یدارم و از تمامی بزرگان
عرصه پزشکی و درمان تشکر میکنم».
در پای��ان مراس��م یکی از فرزن��دان محک تابلوهای نقاش��ی
کوچکی را که اثر هنری کودکان حامی بود به پزشکان هدیه
ک��رد تا یادآور عش��ق و مهری باش��د که در ه��ر روز فعالیت
تخصصی و علمی آنها جریان دارد.
محک همواره قدردان پزش��کانی است که علم و تخصص را با
عشق در آمیخته اند تا سالمتی همراه هر روز انسانها باشد.
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محک؛ برگزیده جش�نواره انتش�ارات
روابطعمومی

رشته بروشور شده بود.
روابط عمومی موسس��ة خیریه محک همواره در جهت حفظ
و توسعه ارتباطات س��ازمان با کلیه ذیربطان و تحقق اهداف
محک در زمینه رعایت اصل شفافیت،پاسخ گویی ،قدرشناسی
و زیباییشناسی فعالیت میکند و تالش دارد تا بر پایه اطالع
رس��انی گس��ترده در تمامی نقاط ایران هیچ کودک مبتال به
س��رطانی به دلیل عدم آگاهی از وجود حمایت های محک از
مسیر درمان باز نماند.
محک ضمن قدردانی از همه یاوران ،داوطلبان و کارکنانی که
ب��ا فعالیت خود موجب میش��وند فرزندان محک از باالترین
س��طح تخصصی خدمات درمانی و حمایتی بهرهمند ش��وند،
امیدوار است ،هر روز شاهد ارتقای سطح تخصصی و حرفهای
فعالیت این مؤسس��ه در راس��تای بهبود مس��تم ِر حمایت از
کودکان مبتال به سرطان باشد.

تندیس انجمن متخصصان روابط عمومی

مؤسس�ه خیریه حمای�ت از کودکان مبتال به س�رطان
مح�ک ،رتب�ه اول در بخش بروش�ور و کاتالوگ و رتبه
دوم در بخ�ش تبلیغ�ات مکتوب در نهمین جش�نواره
ملی انتشارات روابط عمومی که هر سال توسط انجمن
متخصصان روابط عمومی ایران برگزار میش�ود کسب
کرد.
سال گذشته نیز موسسه خیریه محک رتبه نخست در شاخه
وبس��ایت را دریافت کرد و در س��ال  1391ب��ا ارائه دو کتاب
مقام نخس��ت هفتمین جشنواره انتش��ارات روابط عمومی در
ح��وزه کتاب را کس��ب نموده بود .همچنین در س��ال 1388
در پنجمین دوره این جش��نواره موفق به کسب رتبه سوم در
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قلکهای محک در جزیره کیش
قلک محک یکی از ش�ناخته ش�دهترین و س�ادهترین
روشه�ای کم�ک به این مؤسس�ه اس�ت .اکن�ون این
قلکها با همکاری س�ازمان منطق�ه آزاد کیش ،مهمان
مهر و نیکاندیش�ی س�اکنان و مهمان�ان جزیره کیش
اس�ت که با حس باالی مش�ارکت خود در حمایت همه
جانبه از کودکان مبتال به سرطان همراه محک هستند.
تاکن��ون تعداد  438قل��ک کائوچوی��ی در  9مرکز تجاری و
 30قل��ک متری در فرودگاه ،دانش��گاه ،بن��درگاه، هتلها ،و
رس��تورانها مستقر ش��ده تا س��هولت بهرهمندی از همراهی
هموطنانمان در کیش با کودکان مبتال به س��رطان را موجب
شود.
قلکه��ای مح��ک محیط کار یا زندگی ش��ما نش��انگر حس
انساندوستی و نشانه عشقورزیتان به انسانها ،است .به امید
اینکه با بهرهمندی از اعتماد و مش��ارکت تمامی هموطنانمان
در سراس��ر ای��ران زمین روز به روز در مس��یر ارتقای کمی و
کیفی حمایتها از فرزندان محک گام برداریم.
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در محک عشق حد و مرزی ندارد
محک ب�ه عنوان مؤسس�ه حمای�ت از ک�ودکان مبتال
ب�ه س�رطان در تاری�خ  5و 6تیر م�اه 1393به دعوت
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در نمایشگاه
“خدمات جمه�وری اسلامی ایران در توانمندس�ازی
پناهندگان جهت بازگشت پایدار و بازسازی کشورشان”
در سالن همایشهای برج میالد حاضر شد.
از دیگ��ر حاضران در این همایش میت��وان به انجمن حمایت
از زنان و کودکان پناهنده ،بنیاد امداد جهان،غرفه افغانس��تان
شناس��ی ،غرفه پناهندگان ورزشکار ،سازمان بهزیستی کشور،
وزارت بهداش��ت ،درم��ان و آموزش پزش��کی ،وزارت آموزش
پرورش ،س��ازمان آموزش فنی و حرفهایی کش��ور ،استانداری
تهران ،س��ازمان دفاع از قربانیان خش��ونت ،انجمن حمایت از
پناهندگان عراقی و.مؤسسه فرهنگی اجنماعی کیانا اشاره کرد.
در ای��ن نمایش��گاه محک به معرفی  23س��ال فعالیت خود با
رویک��رد انساندوس��تی و کمک به همنوع ،ف��ارغ از هیچگونه
تبعی��ض قوم��ی ،ملی ،زبانی ،ن��ژادی پرداخ��ت .ارائه خدمات
حمایت��ی و درمانی از س��ال  1999تا کنون ب��ه بیش از 700
کودک پناهنده در راس��تای فعالیتهای بشر دوستانه از جمله
فعالیتهای این س��ازمان بوده است که با همراهی انسانهای
نیک اندیش و کمیسریای عالی پناهندگان صورت گرفته است.
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پیام امید به کودکان مبتال به س�رطان،
از خزر تا خلیج فارس

ام��روز که ش��ما این پیام را میخوانید او به ش��یراز رس��یده
اس��ت .قسمتی از پیام کودکان بیمارستان محک که این یاور
دوچرخه س��وار در این سفر سرشار از عش��ق به انسانها ،به
کودکان مبتال به س��رطان و خانوادههایش��ان میرساند را در
زیر بخوانید:
مابچههایبیمارستانمحکخیلیازاینکهفهمیدیمدوچرخهسواری
فقطواسهبازینیستواگهیمیشههمچینحرفهایمهمیروبا
دوچرخهبازیزدخوشحالشدیموبهعمونوبختگفتیموقتیبا
دوچرخهاشپیشهمهشمااومدبگهکهبچههایمحکگفتن:
”بیاین با دوچرخه تا رسیدن به سالمتی راکب بزنیم”.
مواظب خودتون باشین...

محم�د حس�ن نوبخت�ی دوچرخه س�وار فدراس�یون
دوچرخه سواری ایران ،مسیر نور تا بندر لنگه را رکاب
می زند تا پیام امید به بهبودی را از طرف کودکان مبتال
به سرطان بس�تری در بیمارستان محک در تهران ،به
همه فرزندان محک در سراس�ر ای�ران از خزر تا خلیج
فارس برساند.
بیمارس��تانهای واقع در مس��یر این س��فر ،میزبان میهمانی
هس��تند که با کوله باری سرشار از پیام امید به بهبودی همه
کودکان مبتال به س��رطان ،از ش��مال تا جنوب ایران زمین را
رکاب میزند .میهمانی که خود پیروز مبارزه با سرطان است.
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جشنی برای همشاگردی های قهرمان

قدیمترها حوالی اول مهر و باز ش��دن مدرس��ه ها شعرهایی که
امروز خاطره است روی زبانها میافتاد:
باز آمد بوی ماه مدرس ه ًٌُ؛ بوی بازی های راه مدرسه...
مدرس��ه ها وا شده؛ همهمه برپا شده؛ با حضور بچه ها؛ مدرسه
زیبا شده ...
در دل دارم امی��د؛ ب��ر لب دارم س�لام؛ همش��اگردی س�لام؛
همشاگردی سالم
همشاگردی و هم مدرسه ای بودن حال و هوایی پر از خاطره و
یکرنگی دارد.
اما همشاگردی های محک با هم بودنشان از جنس دیگری است.
وقتی که این یکرنگی گره بخورد با مبارزهای پر امید و سخت برای
زندگی همه چیز رنگ دیگری می گیرد .همشاگردیهای محک

در کنار همه مش��قهای الفبا و ریاضیات و تاریخ و فیزیک ،مشق
شکیبایی و صبوری و مبارزه و مقاومت میکنند .مشق تالش برای
ماندن و بالیدن .مشق سالمتیو این همشاگردیها هر سال به بهانه
بازگشایی مدارس در جشنی پر از شادی و کودکی دور هم جمع
می شوند .هم شاگردی های کوچکی که بعضی شان هنوز مدرسه
هم نرفتهاند اما سرمشق درس هایی از قهرمانی اند.
جش��ن آغاز سال تحصیلی در محک امس��ال هم در روزی پر از
شادی و خاطره برگزار شد.
بچه ها آمدند ،بازی کردند ،با نوای آهنگ های کودکانه جست و
خیز کردند ،با دوستانشان که بهبود یافته اند دیدار کردند ،سرود
خواندند ،مسابقه دادند ،هدیه گرفتند ،نمایش دیدند و خندیدند
تا همه ما باور کنیم :سرطان پایان کودکی نیست..
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بازدی�د محک از موسس�ات خیریه در
روز بشردوستی

جمع�ی از داوطلبان و کارکنان مؤسس�ه خیریه محک
در روز بشردوس�تی به بازدید از س�ه مؤسس�ه خیریه
کهری�زک ،بهنام ده�ش پور و مهر ط�ه رفتند تا ضمن
قدردانی از فعالیتهای انساندوس�تانه این مؤسسات
همکار همراه آنان در روز جهانی بشر دوستی همگام با
دنیا بگویند« :جهان به عشق بیشتری نیاز دارد».
کارکن��ان و داوطلبان محک بر اس��اس بیانی��ه مأموریت این
موسس��ه خیریه برای کمک به همن��وع تالش میکنند و این
س��ازمان نه تنها به س��رطان کودکان میپردازد ،بلکه دغدغه
ترویج اندیشه واالی کمک به همنوع را همواره در فعالیتهای
خود مورد توجه قرار میدهد.
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ت تمامی سازمانها و انسانهای نوعدوستی
محک قدردان فعالی 
است که در جهت ساختن دنیایی بهتر تالش میکنند.
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با ورزشکاران

مصاحبه با علیرضا حقیقی
دروازه بان تیم ملی فوتبال

خودتان را حقيقي معرفي كنيد.
علیرضا حقیقی هس��تم .متولد  12اردیبهشت  67در تهران.
لیسانس مهندسی عمران.
فوتبال را از کجا و کی شروع کردید؟
فوتبال را زیر نظر پدرم از ورزش��گاه ش��هید کش��وری شروع
کردم تا امروز که در خدمت شما هستم.
شما در تیم امید هم بازی کرده بودید؟
م��ن در تمام ردههای تی��م ملی ،يعني نونه��االن ،نوجوانان،
جوانان امید و بزرگساالن تیم ملی ایران بازي كردهام.
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اولين بار کی به محك آمديد؟
اولین باری که به محک آمدم  4یا  5س��ال پیش بود .ش��اید
هم بیش��تر .تا امروز که این افتخار را داش��تم که در خدمت

با ورزشکاران
بچههای محک باشم.
از نخستین حسي كه در محك داشتید چيزي به خاطر
داريد؟
کسی که از بیرون نگاه میکند فکر میکند اینجا 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 دیدم .حس��ي كه
صد و هش��تاد درجه با آنچه فكر ميكردم فرق داشت .وقتی
كس��ي به محك ميآي��د با يك واقعيت روبرو ميش��ود و آن
اين اس��ت كه چه بچه ها و چه کسانی که اینجا کار می کنند
واقع��اً همه با ي��ك نیرو عظيم و زيبا زير اين س��قف دور هم
جمع ش��دهاند 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 بچهها ديديم كه
ب��ا چه قدرت و اميدي به توپ ضربه ميزدند .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 ميكنند
و اي��ن با نگاهي که معموالً به اين بيماري و ش��رايط كودكان
مبتال به اين بيماري و خانوادههايش��ان وجود دارد کامال فرق
می کند و خوش��حالم که در مملکت ام در ایران و در پایتخت
کشورم جایی هست که به اين كودكان و خانوادههاشون فكر
ميكنن��د و از آنها چ��ه از لحاظ روحی و روانی و چه از لحاظ
درمان��ی حمايت ميكنند و امی��دوارم و از خدا می خواهم که
کس��انی که اینجا کار می کنند این عزت را داش��ته باشند که
به همين زيبايي به اين مس��ير ادامه دهند و واقعاً در زندگی
شخصیشان هم ثمرهاش را ببینند.
ش�ما طی این س�ال ها كه با مح�ک هم�راه بودهاید و
يك بار هم كه ب�ه طور خاص آمديد و يك بازي پنالتي
فراموش نشدني با بچهها داشتيد ،اثر با محک بودن را
در زندگیتان چگونه حس کردهاید؟

با ورزشکاران
من فکر نمی کنم کس��ی که ب��ه اینجا می آید ب��ا این انگیزه
بیاید که بعد بخواهد چیزی را در زندگی به دس��ت بیاورد یا
معامله ای کرده باش��د .من هم کار خاصی انجام ندادم و صرفاً
وظیفه ام را انجام دادم و شما كاركنان محک و رسانهها بودید
که این قضیه را به بهترين ش��كل به نمايش گذاشتيد و باعث
ش��ديد كه اين اتفاق وس��یله 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 این خواسته را دارم که باز هم این توفیق
و ع��زت را به من بدهد که بتوانم در خدمت كودكان مبتال به
سرطان و محک باشم.
ماندگارتری�ن خاطرهای که طي اين س�الها كه همراه
محك بودهايد از محک دارید و در ذهنتان ثبت ش�ده
چیست؟
م��ن فکر می کنم بازي پنالتي بع��د از جام جهاني با كودكان
مح��ك نه تنها ماندگارترين خاطره من از محك كه بيش��ك
ماندگارترین روز در زندگی من است .نه به خاطر اینکه خیلی
ش��لوغ بود یا اتفاق خاصی افت��اد .آن همه گل با انرژی كه از
بچهها خوردم و دس��تبندی که بچههای محک به دست من
بس��تند و پیراهنی که برای من نقاش��ی کردن��د آنقدر زيبا و
ارزش��مند بود كه فکر نکنم چیزی با ارزشتر از این برای من
در زندگی وجود داش��ته باش��د .فکر می کنم به هر چیزی که
دوست داشتم برسم ،رسیدم.
س�ال ها بعد قاعدت ًا محک یک شکل ديگر است .حتي
ممكن اس�ت به امي�د خدا درمان قطعي س�رطان پيدا
ش�ده باش�د و همه كودكان جهان با اي�ن بيماري براي
هميشه خداحافظي كرده باشند .فکر می کنید آن زمان
آنچه از امروز در ذهنتان باقي مانده چه ش�كلي است؟
اگر ده س�ال بعد بخواهيد مث ً
ال براي فرزندتان بازی ای
كه امروز توس�ط ش�ما و كودكان مبتال به سرطان رقم
خود را تعريف كنيد چه ميگوييد؟

اين بس��يار سؤال سختي اس��ت چرا كه من زیاد اهل تعریف
خاطرات و این چیزها نیستم ولی اگر روزی روزگاری فرزندي
داش��تم به او چیزی نمی گویم .دستش را ميگيرم و به اينجا
م��يآورم تا خودش از نزدیک اينج��ا را ببیند و لمس کند و
حتي اگر آن روز بيماري س��رطان ريش��ه كن هم شده باشد،
در و ديوار و خاك اينجا به خاطر دارند كه اينجا چه كودكان
قهرماني با بيماري س��رطان جنگيدند و چه اتفاقهاي زيبايي
در زير همين س��قف و با تمام عشق و نیروی همه افرادي كه
حت��ي يك بار به محك آمدهاند به وقوع پيوس��ته .من باز هم
تکرار می کنم فکر می کنم امروز زیباترین روز زندگی من بود
و هر چیزی هم که فکرش را می کردم و نمی کردم به دس��ت
آوردم.توپ��ی هم که بچه ها برایم نوش��تند و چند یادگاری که
بچه ه��ا به من دادند ،هیچ وقت تص��ورش را هم نمی کردم و
هیچ وقت هم از خودم جدایشان نخواهم كرد.
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با ورزشکاران
اگر بخواهید یکی از همکارانتان یا دوستان و آشنایان
را به محک بیاورید و قبل از آن محک را برایش توصیف
کنید آن را چگونه توضیح می دهید؟
من در سوال قبلی هم گفتم سعی می کنم سکوت کنم و فقط
خ��ودش بیاید و ببیند .من صحبتی نمی کنم .اینجا همه چیز
با آدم صحبت می کن��د از بچه ها گرفته تا در و ديوار اتاقها،
برخورد بچهها و خانوادههايش��ان و برخورد همه كاركنان اين
مجموع��ه احتیاجی به صحب��ت و تعریف و تمجید نیس��ت.
هرک��س به اینجا بیاید مطمئن باش��ید خ��ودش همه چیز را
میفهمد.
تصور شما پيش از آمدن به محك و پس از آن چقدر با
هم فرق داشت؟
همانط��ور که گفتم نه تنها من ،بلکه هرکس��ی از بیرون نگاه
می کن��د فکر می کند اینجا جایی اس��ت که افراد به هر حال
به واس��طه بيماري ،ش��رایط خاص دارند ،بيمار هستند ،همه
خس��ته و ناراحتند.پدرها ،مادرها ناراحت و گریانند ولی آنچه
می بینندکام� ً
لا فرق می کند .وقتی به اینجا می آیی همه بچه
ها مثل بچه های ديگر در حال بازي و شيطنت هستند .پدرو
مادره��ا اکثرا خوش��حال اند و امید دارند و ای��ن از همه چیز
مهم تر اس��ت و ثمره اين اميد هم ميشود همين پنالتی هایی
که چپ و راس��ت به من می زدند و من عاش��ق همين اميدي
بودم كه به سوي دروازه ميآمد.
یک جمله به بچه ها؟
فقط می گویم دوستتان دارم.
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و به پدر و مادرهایشان؟
امیدش��ان را از دست ندهند و مطمئن باشند با این انرژی که
اینجا 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.

ش�ما حدود  5-4س�اعت س�ر پا بودید ،با بچهها بازي
كرديد ،به ديدار بچههاي بس�تري در بخشها رفتيد و
االن هم كام ً
ال پر انرژي به س�ؤاالت من پاسخ ميدهيد.
دلیلش چیست؟
انرژی جاري در زير اين س��قف .من هر چند ساعت دیگر هم
ک��ه الزم باش��د اینجا انجام وظیفه خواهم کرد و خس��ته هم
نخواهم شد.

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

محک فوتب��ال بازی کردند و کارلوس دونگا پیراهن تیم ملی
فوتبال برزیل را به فرزندان محک تقدیم کرد.
دعوت کودکان مبتال به س��رطان مح��ک از کودکان مبتال به
سرطان جهان برای مبارزه با سرطان
کودکان مبتال به سرطان محک در نامهای با عنوان «پیام کودکان
مبتال به سرطان ایران به کودکان مبتال به سرطان جهان» از آنها
خواستند تا قهرمانانه با سرطان مبارزه کنند و باور داشته باشند:
«سرطان پایان کودکی نیست »...فرزندان محک از کارلوس دونگا
که راهی برزیل اس��ت خواس��تند که پیام آنها را در این رویداد
جهانی به اطالع همه دنیا برساند و به آنها بگوید« :بچهها بیاین تا
جامجهانی  2018اینقدر با سرطان بجنگیم که شکست بخوره و
همه به ما جام قهرمانی بدن».

عادل فردوسی پور و کارلوس دونگا درمحک

در آخری�ن س�اعات نیمه ش�ب  19خرداد م�اه فوتبال
دوس�تان ایرانی و بینن�دگان ویژه برنام�ه جام جهانی
«بیست چهارده» با پیام کودکان مبتال به سرطان ایران
به ک�ودکان مبتال به س�رطان جهان به اس�تقبال جام
جهانی رفتند.
عادل فردوس��ی پ��ور ،مجری محبوب برنامههای ورزش��ی به
هم��راه کارلوس دونگا ،کاپیتان و س��رمربی س��ابق تیم ملی
برزیل ،در آس��تانه جام جهانی  2014برزیل میهمان کودکان
مبتال به سرطان محک بودند.
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در این دیدار گرم و پر هیجان ،عادل فردوس��یپور و کارلوس
دونگا از بخشهای بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان
محک بازدید کردند و پس از آن با کودکان مبتال به س��رطان

متن نامه کودکان محک:
س�لامبچهها
ای��ن نامه رو م��ا بچه ه��ای مبتال به س��رطان ایران
نوش��تیم واس��ه اینکه یه چی��ز مهمی روبه هم��ه بچههای
دنی��ا بگیم .م��ا میدونیم که «س��رطان پایان زندگی
نیس��ت »...و اینک��ه مهم نیس��ت تیم ک��دوم یکی از ما
امس��ال تو ج��ام جهانی ببره چون ج��ام جهانی ً
الک
خ��وش می گذره ،مهم اینه که م��ا بچه ها قهرمانیم و به
س��رطان لگ می زنیم.
م��ا خیلی خوش��حالیم چون داریم آماده میش��یم واس��ه
جام جهان��ی .تو راهروهای بیمارس��تان س��وار پایۀ
فوتبال ِ
ِ
س ُرمی بازی
س�� ُرم هامون میش��یم و با هم
میکنیم و َقراره با هم و با پرس��تارا و دکترامون فوتبال
ببینی��م .تازه تیم ما هم تو جام جهانی اومده و ما لکی
خوش��حالیم.
امروز اکرلوس دوناگ میاد پی��ش ما .ما بهش میگیم:
عمو اکرلوس .اون خیل��ی فوتبال بلده و قبلنا اکپیتان
تی��م فوتبال برزیل ب��وده .حاال که عم��و اکرلوس داره

گزارش

دیدار دونگا و فردوسی پور با کودکان محک

ِ
ج��ای لک دنیا
م��یره برزی��ل و حاال ک��ه همه از همه
اومدن برزیل ما این نامه رو نوش��تیم تا عمو اکرلوس
ب��رایهمت��ون بخون��ه.
م��ا یاد گرفتیم که باید اینقدر با بیماری س��رطان بجنگیم
ت��ا شکس��ت بخ��وره و ب��ره چ��ون م��ا قهرمانی��م .مثل
فوتبالیس��تا ک��ه قهرمانن .ش��ما هم تو هر کش��وری که
هس��تین مثل ما که ت��و ایرانیم با س��رطان بجنگین و
بگی��نک��هبای��دب��رهت��احرفت��ون روگ��وشکن��ه.
بچهه��ا بیای��ن ت��ا جامجهانی
 2018اینق��در با س��رطان بجنگیم
که شکست بخوره و همه به ما جام
قهرمان��یب��دن.
مواظب خودتون باش��ین
بچ��هه��ای مح��ک

چه می کنه این تیم فوتبال محک!
بخش بع��دی این دیدار پر هیجان ،نام��های بود که کودکان
قهرمان محک برای عادل فردوس��ی پور نوش��ته بودند و از او
خواس��ته بودند ت��ا برنامه  90را در زم��ان برنامههای کودک
پخش کند تا آنها هم بتوانند این برنامه را ببینند و مادرانشان
از آنه��ا نخواهند که زودتر بخوابند .در حالی که محمد فرزند
 11ساله محک با هیجان و اشتیاق ماجرای بازی تیم فوتبال
محک ب��ه کاپیتانی ،جواد نکونام ،کاپیت��ان تیم ملی ایران را
برای فردوس��یپور تعریف میکرد ،چشمهای عادل فردوسی
پور پر از شوق بود.
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گزارش
متن نامه کودکان 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 هس��تی وقت��ی فوتب��ال 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  90رو دوس��ت داریم اما عمو
مامان��ای ما همش نمی ذارن ما برنامه  90ببینیم هی
می گن بچه برو بخواب این  90دیروقته باید بخوابی.

خ��وب عمو عادل ی��ه ذره برنام��ه  90رو مث��ل برنامه کودک
وقتای بهتر پخش کن ما بیشتر ببینیمش
عمو فردوس��ی پور می ش��ه تو جام جهان��ی هم همش
تو گ��زارش کنی فوتبال��و یا بازی های ای��ران 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 ب��ا ما فوتبال بازی کرد و اکپیت��ان تیم فوتبال محک
ش��د و ما بردیم خیل��ی قدرتمند و اگر تو ب��ودی می گفتی
«تیم محک چه می کنه».
عم��و بازم پی��ش ما بی��ا و بهم��ون بگو چج��وری اینهمه
چیزای زیاد درباره فوتبالیست ها می دونی.
محم��د ،ناصر ،زهرا ،مجتبی ،پویا ،مرضیه ،حورا ،ش��ایان،
ستایش ،علیرضا ،جواد ،فاطمه
بچه های محک

نامه کودکان محک به عادل فردوسی پور
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توپهای رنگارنگ فوتبال ،سوت آغاز جام جهانی 2014
اولین س��وت جام جهانی فوتبال  2014با توپهای رنگارنگی
ک��ه کارلوس دونگا و عادل فردوس��یپور به ک��ودکان فوتبال
دوست محک هدیه دادند ،زده شد.
پس از آن کودکان مبتال به س��رطان و فردوس��یپور و دونگا
در یک بازی نمادین به استقبال جام جهانی رفتند و کودکان
مح��ک میزبان میهمانی از برزی��ل بودند که میزبان جهان در
بازیه��ای جام جهانی  2014اس��ت .در پایان این بازی جام
قهرمانی توس��ط مهمانان به کودکان همیش��ه قهرمان محک
اهدا ش��د و کودکان نیز نقاشی فوتبالی خود را به عمو عادل
هدیه کردند.
هیجان و امید ،هدیه نیکاندیشی یاوران محک
مح��ک همواره ق��دردان تمامی یاوران نیکاندیش��ی اس��ت
که حمای��ت و مهرورزی آنها در طول  23س��ال فعالیت این
مؤسسه بزرگ ترین پش��تیبان کودکان مبتال به سرطان بوده
است .حضور عادل فردوسیپور و کارلوس دونگا در زمانی که
به واس��طه اتفاق بزرگی چون جام جهانی فوتبال ،دورهای پر
مش��غله برای آنهاست ،بار دیگر نش��ان داد که یاوران محک
هم��واره با اعتماد به مؤسس��ه ای که حاصل عش��ق و حضور
آنها اس��ت ،در هر ش��رایطی از مس��ئولیتهای انس��انی خود
چشم پوشی نمی کنند.
به امید آنکه با تداوم این عش��ق و همراهی ،جش��ن پیروزی
تمامی فرزندان محک بر بیماری سرطان را برگزار کنیم.
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كنگره خون

سخنرانی دکتر مینولف سوتروپ

افتتاحی�ه نخس�تين كنگ�ره بی�ن الملل�ی آنكولوژي
كودكان هم زمان با اولين س�الگرد درگذش�ت اس�تاد
فرزانه پروفس�ور پروانه وثوق ،رئيس فقيد هيأت امناي
مح�ك ،سرپرس�ت علمی پزش�کان بیمارس�تان فوق
تخصصی س�رطان کودکان محک و يكي از بنيانگذاران
علم نوين آنكولوژي كودكان در ايران 25 ،اردیبهش�ت
ماه در مؤسسه خيريه محك برگزار شد.
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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��تراك گذاشتن
يافتههاي نوين در درمان س��رطان مطابق با استانداردهای روز

جهان برگزار ش��ده اس��ت ،تعداد زیادی از اساتید و متخصصان
خ��ون و آنکولوژی از سراس��ر ایران و همچنین  11پزش��ك از
برجستهترين متخصصان علم خون و آنكولوژي كودكان به عنوان
سخنران از کشورهای دیگر گرد هم آمدهاند تا در مسیر ارتقای
ارائه خدمات تخصصی درمانی به کودکان مبتال به سرطان گام
بردارند .دکتر اورسال کروتزیک ،دکتر کریستینا پیترز ،دكتر دِرک
رينهارت ،دکتر تئودور ژیرنسکی ،دكتر آندرا بيوندي ،دکتر ژاکلین
کلوس ،دکتر مینولف سوتروپ ،دکتر ادیل اُب ِرلین ،دکتر ریتا بایر،
دکتر مونیکا فوخ ِرر ،دکتر راویندرانات یاداناپودی متخصصصانی
هستند که از کش��ورهای آلمان ،هلند ،امریکا ،ایتالیا ،فرانسه و
اتریش برای حضور در این کنگره مهمان ایران شدهاند .همچنين
تعداد ديگري از متخصصان داخلي براي حضور در اين كنگره و

گزارش ویژه
بهرهمندي از به روزترين يافتهه��اي علمي در زمينه آنكولوژي
كودكان به ايران آمدهاند.
در بخش اول مراسم که به افتتاحیه این کنگره سه روزه اختصاص
داشت و با حضور مهمانانی چون دکتر حسن ابوالقاسمی رئيس
انجمن خون و س��رطان كودكان ايران و دکتر اردشیر قوام زاده
فوق تخصص خون و سرطان برگزار شد ،ابتدا دکتر مردآویژ آل
بویه عضو هیأت امنا و رئیس کنگره ضمن خیرمقدم به حاضران
یاد و خاطره دکتر پروفسور پروانه وثوق و خدمات ارزشمند ایشان
به کودکان مبتال به سرطان را گرامی داشت .وی گفت“ :مرحوم
سرکار خانم دکتر «پروانه وثوق» پس از خاتمه تحصیالتش در
رشته پزشکی در دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل عازم آمریکا
ش��د و دوره انترنال و رزیدنتی (دستیاری) کودکان را در مراکز
مه��م پزش��کی ایاالتمتحده آمریکا گذراند و پ��س از آن ،برای
گذراندن دوره فوقتخصصی هماتولوژی و آنکولوژی کودکان به

واشنگتن رفت و در دانش��گاه «جرج تاون» دوره فوقتخصصی
هماتولوژی و آنکولوژی کودکان را به اتمامرس��اند .ایشان برای
مدتی در مرکز « »MD Andersonدر بوستون به عنوان عضو
هیات علمی مشغول به کار شد .در سال ۱۳۴۷برای دیدار از پدر
و مادر خود که دچار بیماری بودند ،به ایران بازگشت و با توجه
به شرایط نابس��امانی که کودکان مبتال به بیماریهای خونی و
س��رطانی در ایران داشتند ،از ادامه کار در آمریکا منصرف شد و
خدمت به هممیهنان خود را هدف اصلی خود قرار داد ”.مهندس
آراسب احمديان ،مدير عامل مؤسسه خیریه محك ضمن سپاس
از پزشكان و متخصصانی كه برگزاري اين كنگره با حضور و همت
آنان ش��کل گرفته ،به معرفي خدم��ات محك به كودكان مبتال
به س��رطان و خانوادههايشان پرداخت و گزارشی از عملکرد این
سازمان مردمنهاد و دستاوردهای ملی و بینالمللی آن ارائه کرد.
با توجه به حضور مهمانان بين المللي كه اس��اتيد دانش��گاه و
متخصصان ح��وزه آنكولوژي كودكان ميباش��ند ،مدير عامل

حضور برترین متخصصان ایرانی و خارجی در کنگره
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گزارش ویژه
محك در پايان به اين نكته مهم اشاره نمود كه كودكان محك
در هر ش��رايطي اع��م از جنگ ،صلح ،بحرانه��اي اقتصادي و
از همه مهمتر در ش��رايط تحري��م ،نيازمند تداوم حمايتهاي
انسانهاي نيكانديش ميباشند.
در ادام��ه اس��اتید و متخصص��ان داخلی و خارج��ی پیرامون
محوره��ای کنگ��ره در زمینه س��رطان خ��ون (MDS. ALL.
 ،)AML. CMLپيوند سلولهاي بنيادي خون در سرطانهاي
هماتوپوئتيك كودكان و طب درد و تسكيني در سرطانهاي
بدخيم كودكان به ارائه سخنرانی علمی پرداختند.
دکت��ر دِرک رینهارت :هماتولوژيس��ت و آنكولوژيس��ت (رئيس
بخش خون و سرطانكودكان 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 پيوندهاي مغز استخوان بسياري
در بيمارس��تان محك انج��ام ميگيرد ،پيش��نهاد ميكنم اين
بيمارس��تان به بانك جهاني اهدا كنندگان مغز استخوان متصل
شود تا به نمونههاي قابل  پيوند بيشتري دسترسي داشته باشد».
همچنين دکتر مینولف 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 كنگرههايي فرصت
مناسبي اس��ت كه اين بيمارستان به كس��ب و انتقال تجربه و
دستاوردهاي علمي خود ميپردازند».
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خانم دكتر كريس��تينا پيترز ،هماتولوژيس��ت و انكولوژيس��ت
(رئيس بخش خون و س��رطان اطفال بيماستان آنا وين) يكي
از شاخصترين چهرههاي حوزه پيوند سلولهاي بنيادي طي
بازديد ازبخش پيوند س��لولهاي بني��ادي محك دانش بهكار

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 ،زیس��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 بینالمللی آنكولوژي كودكان تا  27اردیبهشت
در بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک ادامه داشت.

گزارش ویژه

با هنرمندان
پیشکسوتان
پیشکسوتان

مصاحبه با خانم صفيه قدس
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.1كمي از دوران كودكيتان 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 ،شمیران 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 کنارمان ،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.
.2ش�ما خواهرخانم س�عيده ق�دس ،بنيانگ�ذار محك
هس�تيد كه به واس�طه ابتالي دخترش�ان ب�ه بيماري
سرطان ،اين مؤسسه را بنا نهادند .شما و مادر گراميتان
هم از اعضاي هيأت مؤسس محك هستيد .اين زنجيره
خانوادگي در تصور ش�ما چگونه اس�ت و چه احساسي
نسبت به آن داريد؟
اگر درست متوجه س��ؤالتان شده باشم بايد بگويم برايم مايه
افتخار است اما تعجبی نمی کنم.
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 تأیيد 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 هستیم.

پیشکسوتان
.3ب�ه نظر ش�ما كه از نخس�تين روزهاي تأس�يس اين
مؤسس�ه همراه آن بوده ايد ،محك 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 پيشبيني 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�لایق فردي يا عدم صالحيت اخالقي و مديريتي در
لواي سيستم هاي كنترل كننده حذف مي شوند اميد به بقا و
پيشرفت بيشتر باقي است.
.4آینده محك را چگونه تصور ميكنيد؟
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 كام ً
ال 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 اینها
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.
.5در روزهاي ابتداي تأس�يس محك ،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 ،افزای��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 تحرك 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.
.6امروز وقتي محك را در اين نقطه ميبينيد 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.
.7ب�ه نظر ش�ما هيأت امن�اي محك چ�ه 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
.8اگر قرار باش�د مح�ك را در يك جمله توصيف كنيد
آن يك 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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پیشکسوتان
با هنرمندان
و يا به آن كمك مي كنند تا خاموش نشود.
.9حضور ش�ما در محك چه تأثي�ري 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.
.10شيرينترين خاطره شما از محك 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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محک
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داستان
باداستان

ترالي كتاب ،پيوند عشق و سالمتي
ترال��ي ( می��ز چ��رخ دار ) ب��راي كودكاني كه به ه��ر دليلي
روزهايشان را روي تخت بيمارس��تانها سپري ميكنند واژه
اياس��ت مترادف با دارو و قرص و شربت و آمپول و سِ ُرم كه
بي شك براي كودكان خوشايند نيست.
در مح��ك اما از آنجاييكه به واس��طه عش��ق همه
انس��انهاي نيك انديش��ي كه دغدغۀ س�لامتي،
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
صبحها براي سالمتيش��ان دارو ميآورد و عصرها
براي كودكيشان كتابهاي كودكانه به همراه دارد.
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ترال��ي كت��اب محك ايدهاي اس��ت از داوطلب��ان محك كه
همواره عاش��قانه به روزهاي بهتر و كودكانهتر كودكان مبتال
به س��رطان انديش��يدهاند تا كتابهايي كه از س��الها پيش
ميهمان اتاق كودكان بود ،به ش��كلي زيباتر و عاش��قانهتر 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�لامتي است ،در خاطرشان يك
ترالي پر از بادكنك و عروس��ك را زنده كند كه ميتوانند هر
كتابي را كه دلش��ان ميخواند از آن هديه بگيرند و بخوانند و
رنگآميزي كنند و يادش��ان بماند در در محك كودكي ادامه
دارد ...

داستان کودک

مهمان نا خوانده
يك روزکه 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 اص ً
ال 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 پارك 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 َف ّن 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  10را 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�لاش 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.
کودک محک
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سواالت متداول

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

آيا س�امانۀ پيام كوتاه ب�راي كمك به محك
وجود دارد ؟

نحوۀ جمع آوري قلك هاي محك به چه ش�كل
است؟

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

ب�راي درياف�ت مجدد ش�ماره شناس�ه خود در
محك چگونه اقدام نماييم؟

براي دريافت ش��ماره شناسه خود با شماره 021-23540
واح��دارتب��اطب��اي��اورانتم��اسبگيري��د.

اعضاي محك چگونه ميتوانند درخصوص مبالغ
واريزي و پرداخت هاي حق عضويت خود اطالعات
كسب نمايند؟

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

انتق�ادات و پيش�نهادهاي خ�ود در رابط�ه ب�ا
فعاليتهاي محك را چگونه مطرح كنيم ؟
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در تماس با ش��ماره  021-23501180بخش 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

كاركنان محك تنها با درخواس��ت قبلي شما براي بردن قلك
مراجع��ه مينماين��د. .همچنين قبل از مراجع��ه موزع قلك،
از طري��ق محك جهت هماهنگي زمان مراجعة وي ،با ش��ما
تماس گرفته ميش��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 ميتوانيد با شماره
 23501028درهنگام مراجعه كارمندان تماس بگيريد.

نشاني دفاتر

نشاني دفـاتر محك

محک پذیرای کمک های نقدی و غیرنقدی یاوران در کلیه دفاتر
و کمک های نقدی در باجه ها و میزهای این مؤسسه می باشد.

دفتر مرکزی:

دفتر کرج:

دفتر چیذر:

دفتر برج ملت:

دفتر تجریش:

دفتر باستان:

دفتر ستارخان:

میز گلستان:

میز برج نگار:

دفترشرق:

باجه لواسانی:

باجه فرودگاه امام:

تلفن88641406 :

تلفن77720048 :

باجه بهمن:

باجه صادقیه:

باجه پیروزی:

باجه آزادگان:

میز مرکز خرید اندیشه:

باجه سردار جنگل:

میز جالل آل احمد:

میز سمرقند:

سهروردي شمالي ،خيابان شهيد قندي (پاليزي)،
مركز خريد انديشه ،طبقه منفي2

شماره حساب هاي محك :
بانك سپه جاري طاليي 1351800087201 :
بانك تجارت 72826000 :
بانك كشاورزي 15437386 :
بانك صادرات(سپهر) 0104440444000 :
بانك ملت(جام) 14942748/19 :

تمامی دستگاه های خودپرداز بانک های
ملی ،صادرات ،کشاورزی ،مسکن و رفاه
در سراسر کشور گزینه “ کمک به محک
“ را دارا می باشند.

جنوبی

