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پروانه باغ محك 
از ميان ما رفت
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از دست دادن پروفسور پروانه وثوق را به خانواده بزرگ محک تسليت می گوييم



 
“پروان�ه” ب�اغ مح�ک از مي�ان م�ا رفت

“پروفسور پروانه وثوق”، پروانه باغ محک از میان ما رفت. او بسان 
نامش پروانه وار به گرد کودکان محک می چرخید و با دانش، دانایی 
و مهر خود مس��یر درمان را برای کودکان مبتال به س��رطان روشن 
می  ک��رد و چه زیبا یاد و نام و خاطره اش ماندگار اس��ت... مراس��م 
خاکس��پاري و وداع با اس��تاد فرزانه پروفس��ور پروانه وثوق روز سه 

شنبه 31  اردیبهشت ماه 1392 برگزار شد.
پیکر وی ساعت 9 صبح از  مقابل بیمارستان محک به سمت قطعه 
111 بهش��ت زهرا تشییع شد و مراسم خاکسپاری و وداع با حضور 
خانواده ایش��ان، هیأت امنا، هیأت مدیره و کارکنان بیمارس��تان و 
موسسه خیریه محک، اساتید، پزشکان و بزرگان حوزه های درمان 
و خیریه، مقامات لش��گری و کشوری و بسیاری از عالقه مندان و 

شاگردان وی برگزار شد.
در ای��ن روز، ش��کوه و ارزش 78 س��ال زندگ��ی توأم با عش��ق و 
مهرورزِی پرفسور پروانه وثوق ، در حضور سراسر مهر شمار زیادی 
از دوستداران او و در چشمان تک تک افرادی که برای خداحافظی 
با پزشک مهربان محک آمده بودند، دیده می شد. در میان جمعیت 
انبوه حاضراِن در مراس��م، بودند کودکانی که سالمتی را به واسطه 
مهر و دانش ایشان و هزاران همراه عاشقش در محک یافته بودند. 
حس��ین فرزند محک آمده بود تا از خوبی ه��ای دکترش بگوید اما 
بغضی که در گلویش شکس��ت و اشکی که روی صورتش نشست، 
گویاتری��ن حرفه��ا بود.کودکان در حال درمان محک نیز از پش��ت 
پنجره اتاق های بیمارستان، با نگاه پاک و چشمان پر امید، به دکتر 
مهربانش��ان می گفتند که قهرمانانه با بیماری مبارزه خواهند کرد تا 

او را به آرزویش که بهبودی و سالمتی همه آنهاست برسانند. 
تعدادی از کودکان هم در حالی که در آغوش ش��اگردان این استاد 
بزرگ در مراس��م حضور داشتند، از او برای نگاهش و دستانش که 
همیشه س��رزندگی، امیدواری و عش��ق به زندگی را به همه هدیه 

می داد، قدردانی می کردند.
ش��اگردان وی که همگ��ی او را مادر معن��وی و الگوی علمی خود 
می دانن��د، همچون فرزندی که ی��ارای دوری از م��ادر را ندارد، با 
او پیمان بس��تند که صبر، بزرگواری و عش��ق بی پایانی را که از او 

آموختند، بی دریغ نثار فرزندان این خاک کنند.
در این مراسم تک تک اعضای خانواده بزرگ محک نیز عهدی از 
عمق جان با هم داشتند؛ که با تداوم حضور و مشارکت خود هر روز 
سالمتی و بهبودی تعداد بیشتری از کودکان مبتال به سرطان را به
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پروانه وثوق و تمامی انسان های نیک اندیش هدیه دهند.
ایم��ان داریم ش��اگردان او که امروز پزش��کان و متخصصان حاذق 
در حوزه درمان س��رطان اطفال هس��تند، در مح��ک و صدها مرکز 
درمانی دیگر،  همواره بهترین خدمتگزار کودکان مبتال به س��رطان 

خواهند بود.

نگاهي به زندگي زنده ياد پروفسور پروانه وثوق
پروفس��ور پروانه وثوق، فوق تخصص خ��ون و آنکولوژی و رئیس 
هیأت امنای محک که از ابتدای تأس��یس مح��ک همواره در کنار 
بنیانگذاران این موسس��ه بود. او با علم و دانش خود هزاران کودک 

مبتال به سرطان را در مسیر درمان و بهبودی همراهی  کرد.

از ابتدای فعالیت بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک، 
ب��ه عن��وان رئیس علمی بیمارس��تان، به ص��ورت داوطلبانه )بدون 
دریافت حقوق( لحظات عمر و دانش ارزشمند خود را وقف کودکان 

مبتال به سرطان کرد.
دکت��ر پروانه وثوق، متولد اس��فندماه 1314 در تفرش بود. دکترای 
عمومی خود را در س��ال 1342 از دانش��کده علوم پزشکی دانشگاه 
تهران دریافت ک��رد و دوره های تخصصی و فوق تخصصی  اطفال 
را در دانش��گاه های کمبریج، ماساچوس��ت و ایلینوی گذراند و دوره 
تکمیل��ی فوق تخصصی خون و س��رطان کودکان را در دانش��گاه 

واشنگتن سپری کرد.
پروفس��ور وثوق طباب��ت را در ایران از س��ال 1350 آغاز کرد. وی 

در مراسم وداع با زنده یاد پروفسور پروانه وثوق بسیاری از شاگردان، عالقه مندان و همکاران وی حضور داشتند.
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که از مؤسسان رش��ته فوق تخصصی خون و سرطان کودکان بود، 
بخ��ش هماتولوژی و آنکولوژی اطفال را در بیمارس��تان علی اصغر 
پای��ه گذاری کرد. وی همچنین با حضور داوطلبانه و هدایت علمی، 
سبب شد تا بیمارس��تان فوق تخصصی سرطان کودکان محک در 
س��ال 1386 شروع به فعالیت کند و تا کنون1460 کودک را تحت 

درمان قرار دهد.
دکت��ر وثوق با مهربانی،  بردباری، دانش ارزش��مند و وارس��تگی از 
مس��ائل مادی تالش خود را تا آخرین روز حیات در جهت بهبود و 
خدمت رس��انی به کودکان مبتال به سرطان ادامه داد. از این استاد 
فرزانه بیش از 100 عنوان مقاله و کتاب در زمینه بیماری های خون 
و س��رطان کودکان به جای مانده اس��ت، که آخریِن آنها به عنوان 

نمونه معرفی می شود:
  Outcome of primary childhood central nerv-

ous system tumors: results from a single center 
in Iran. Neuropediatrics. 2012 Oct;43(5):232-7.
 Epidemiology of vancomycin-resistant en-

terococci in children with acute lymphoblas-
tic leukemia at two referral centers in Tehran, 
Iran: a descriptive study. Int J Infect Dis. 2011 
May;15(5):e332-5.
  Retinoblastoma in Iran: outcomes in terms of 

patients’ survival and globe survival. Br J Oph-
thalmol. 2009 Jan;93(1):28-32.
 Hodgkin lymphoma as second malignancy 

during continuing chemotherapy for childhood 
acute lymphoblastic leukemia. Klin Padiatr. 2008 
Nov-Dec;220(6):388-90.
  Gonadal function and fertility in male survi-

vors treated for Hodgkin’s disease in Iran Saudi 
Med J. 2007 Nov;28(11):1690-3.

او در انجمن ه��ا و برنامه های تخصص��ی بین المللی چون انجمن 
بین المللی س��رطان اطفال )SIOP(، اتحادی��ه بین المللی کنترل 
س��رطان )UICC(، ش��بکه بین المللی تحقیق و درمان س��رطان 
 ،)MECCA( اتحادیه س��رطان ک��ودکان خاورمیان��ه ،)INCTR(
برنامه س��رطان اطفال در کشورهای در حال توسعه)PODC(، برد 
فوق تخصصی خون و س��رطان کودکان و در فرهنگس��تان علوم 

پزش��کی ایران عضو بود. 
مح��ک افتخار دارد که در طول 22 س��ال فعالیت خ��ود همواره از 
حض��ور این پزش��ک عالیقدر، در جهت ارائه باالترین س��طح کیفی 
درمان به کودکان مبتال به س��رطان بهره مند بوده اس��ت. کالمی 

نمی یابیم برای قدردانی از این بانوی گرانقدر...
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دکتر وثوق در حال بازدید از غرفه های بازار نوروزی محک - 1391دکتر پروانه وثوق در کنار جمعی از شاگردان خود

در مراسم روز پزشک در محک - 1 شهریور 1390 کودکان  شادی  از  خوشحال  وثوق  دکتر 
جشن چهارشنبه آخر سال در محک - 1391

علی، کودک محک در حال تقدیم شاخه گل به پزشکشدکتر وثوق در حال بریدن کیک تولد خود - اسفند91



دکتر وثوق در جشن یک سالگی بخش پیوند سلول های بنیادی بیمارستان محکپرفسور وثوق در کنار مددکاران محک

دوستداران دکتر وثوق برای عرض تسلیت به جای دسته گل از استندهای 
تسلیت محک استفاده کردند.

حضور اعضای هیأت امنای محک در مراسم ترحیم دکتر وثوق میز کار پروفسور وثوق در بیمارستان محک - خرداد 92 

دکتر پروانه وثوق نامی ماندگار در صفحات قلب دوستداران ایشان
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پيام بنيانگذار

کس��ي که مثل هیچکس نبود، اما همه مي خواس��تند مثل او 
باش��ند. مثل او بودن اما آس��ان نبوده و نخواهد بود. حکایت 
او روایت رویاهاي بش��ر براي خوب ب��ودن از آغازین روزهاي 
آفرینش اس��ت تا ب��ه امروز و دریغ��ا که تع��داد اندکي از ما 

توانسته ایم این رویا را به تحقق کامل برسانیم.
 “پروانه وثوق” بي ش��ک یکي از انس��ان هایي ب��ود که براي 
انس��انیت در حرفه خود  ش��اخص هاي بي بدیل إبداع نموده 
که براي نسل هاي آینده همه پزشکاني که با کودک سرو کار 
دارند به یادگارخواهد ماند. توضیح بیشتر درباره  کسي که او 
بود و ش��اخص هایي که میراث اوست، کاریست بس دشوار، از 
آنجا که قلم فرسایي را دوست نمي داشت، مدح و ثناگویي را 
به سخره مي گرفت و در زمان حیات، برگزاري هرگونه مراسم 

بزرگداشتي براي خودش را ممنوع کرده بود.
  از این روس��ت که بسنده مي کنیم به سایه روشني از حضور 
زالل روح او در رگ ه��اي س��ازماني ک��ه  در ده��ه آخر عمر 

عاشقانه با آن زندگي کرد.
او ک��ه ب��ه رغم برخاس��تن از خانواده اي متنع��م و زندگي و 
تحصیل در جوامع مترقي به وطن بازگش��ته و بانویي اس��ت 
زیب��ا، جوان، متمّکن و تحصیل کرده، به جاي  احداث مطبي 
لوک��س در مناط��ق اعیان نش��ین،)همان جاهای��ي که خود 
کودکي و جواني را سپري کرده بود( از همان ابتدا خدمت در 
بیمارستان هاي دانش��گاهي را که طبقات آسیب پذیر به آنها 
مراجع��ه مي کردند و همچنین محل آموزش نس��ل هاي تازه 

پزش��کان بود انتخاب کرد و مطبي س��اده نیز  در مرکز شهر 
گرفت و خدمتي را آغاز کرد که به مدت نیم قرن هر خانواده 
ایراني که فرزندش به  بلیه اي خوني مبتال مي ش��د، آس��وده 
خاطر بود که کس��ي آنجاس��ت که هیچ کس دیگري در دنیا 

مثل او نیست
آنطور که او عالم بود و مسئول و مؤمن متعهد به حرفه اش.

آنطور که او غمخوار کودک  و همدرد خانواده بال زده بود
 آنط��ور آزاد از هر تعلقي که بتواند موجب ش��ود قس��م نامه 

بقراط را حتي یکبار نادیده بگیرد
آنط��ور بلند نظر، بي نیاز و معتبر که هیچ خّیري توصیه او را 
ب��راي حمایت از یک بیمار یا ی��ک پروژه رد نمي کرد،آنچنان 
که بسیاري از امکانات، تجهیزات و فضاهاي درماني که امروز 
میهن ما را در ردیف ممالک درجه اول به لحاظ تش��خیص و 
درم��ان بیماري هاي خوني ق��رار داده، حاصل تالش هاي بي 
وقفه او در جهت اس��تاندارد نمودن درمان با کمک مردم خّیر 
مي باش��د. هی��ات امنا محک از آغازی��ن روز فعالیت، خود را 
مفتخر به داش��تن نام وي در راس س��ازمان دانسته و همواره 
خاطر آس��وده دارد که قدر و منزلت این اس��طوره را به اندازه 
دانسته وخواهد دانست، به طوري که در طول دو دهه گذشته 
هم��ه رویاهاي ش��یرین او را براي درم��ان کارآمدتر کودکان 
بیمار ایراني جامعه عمل پوش��انده و میثاق ما و همه پزشکان 
مش��غول در محک پس از س��فر س��بکبالش با او اینست که 
راهش را ادامه خواهیم داد و دعاي هر شبمان این خواهد بود: 

) بار الها ما را یاري ده که بتوانیم مثل او باشیم(
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    پيام سردبير

مایة تأسف است که یکي از برجسته ترین اعضاي محک دیگر 
دانشمندي  واال،  انساني  وثوق”  “پروانه  نیست.  ما  میان  در 
برجسته و پزشکي مهربان بود که صدها کودک زیر سایة پر 
مهرش آرمیده بودند. او در کنار مداواي کودکان به آنان عشق 
به زندگي و تالش در راه زنده ماندن را مي آموخت. به واسطة 
چنین ویژگي هایي بود که موفق به انجام خدمات بزرگي به 
کودکان مبتال به سرطان شد. یاد پروانه وثوق و خدماتش به 
صورت برگي زرین در تاریخ پزشکي ایران ثبت خواهد شد. 
او درس هاي بسیاري به ما آموخت و بر ماست که شاگردان 
خوبي براي او باشیم و از او بیاموزیم که چگونه مي توان دانش 
و مسئولیت و مهرباني و محبت را با یکدیگر آمیخت. اعضاي 
آتش  درون  دستي  که  آتش  بر  دستي  دور  از  نه  که  محک 
دارند و به نبرد با بیماري سرطان مشغول اند مي دانند که چه 
مایه انگیزه و اعتقاد الزم است تا شخصي در این سن و سال 

با چنان شور و شوقي در خدمت کودکان بیمار باشد.
مایة مباهات محک است که بنیانگذاران و همکارانش افرادي 
چون پروانه وثوق اند. ما ضمن تسلیت به کودکان و اعضاي 
محک به خاطر فقدان این بانوي گرانقدر براي دیگر پزشکان 
کودکان محک و همکاران این مؤسسه آرزوي سالمت و طول 

عمر داریم.   
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اخبار
  اولين پيوندس�لول هاي بنيادي براي درمان تومور چشم 
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  نخستين كنگره روان شناختي
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  اهدا نشان بقراط به محك

  دومين همايش بين المللی مس�ئوليت اجتماعی شركت ها و 
سرطان كودک 

   اهدای مدال احسان حدادی به كودكان محک 
  بازار نوروزي

  روند ساخت ساختمان شماره 2 محک
)CPR( همايش احيای قلبی، ريوی  

  رتبه نخس�ت وب س�ايت محک در هشتمين جشنواره ملی 
انتشارات روابط عمومیها

  افتتاح دفاتر جلب مشاركت های مردمی محک
  حمايت از كودكان محک با # 7*733*

  جشن پايان سال تحصيلي
  نامه كودكان محک به جواد نكونام

  روز محک و نيكوكاری



کنفرانس خبری با موضوع اولین پیوند سلول های بنیادی براي 
درمان تومور چشم)رتینوبالستوم( در ایران، سه شنبه 21 آذر 

ماه 1391 با حضور خبرنگاران و فعاالن رسانه ای برگزار شد.

 برای اولین بار در ایران پیوند سلول های بنیادی در تومورهای 
چش��می برای یکی از ک��ودکان در بخش پیوند س��لول  هاي 
بنی��ادي بیمارس��تان فوق تخصصی س��رطان کودکان محک 

محقق شد.
در ابت��دای این کنفرانس دکتر مردآوی��ژ آل بویه عضو هیأت 
امنا ضمن خوش��امدگویی به مهمانان، خالصه ای از تاریخچه 
مؤسس��ه خیریه و نحوه تأس��یس بیمارس��تان فوق تخصصی 
محک را بیان کرد و به اهمیت بخش پیوند سلول های بنیادی 
این بیمارستان در درمان کودکان مبتال به سرطان اشاره کرد.

س��پس دکتر عظیم مهرور رئیس بیمارس��تان فوق تخصصی 
س��رطان ک��ودکان محک ضمن اش��اره ب��ه فعالیت های این 

بیمارستان گفت: » بیمارستان محک به عنوان یک بیمارستان 
فوق تخصصِی تک تخصصی تمامی امکانات و تجهیزات مورد 
نیاز در روند درمانی کودکان مبتال به س��رطان، از تشخیص تا 

درمان را زیر یک سقف مهیا می کند.«
مدیرعام��ل محک در ابتدا از تمامی یاورانی که با مش��ارکت 
آن��ها  این موسس��ه به عنوان یک سازمان مردم نهاد توانسته 
اس��ت عالوه بر تأمی��ن هزینه های درمان ک��ودکان مبتال به 
س��رطان و حمایت های درمانی و رفاهی از آنها،  بیمارس��تانی 
را ب��ه عنوان یک مرکز ف��وق تخصصی برای درمان و پژوهش 
علم��ی در زمین��ه س��رطان ک��ودکان در منطق��ه خاورمیانه 
تأس��یس کند، سپاس��گزاری کرد و اولویت قرار دادن دو اصل 
“شفافیت” و “پاس��خگویی” در این سازمان را از دالیل تداوم 
اعتماد مردم به سازمانی دانست که خود، سازنده آن هستند. 
وی از همه فعاالن عرصه رس��انه خواست تا این پیام محک را 
به تمامی اعضای خانواده بزرگ این موسس��ه برسانند که هر 

براي  بني�ادي  پيوندس�لول هاي  اولين 
درمان تومور چش�م در خاورميانه، در 

بيمارستان محك 
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آنچه درمحک در زمینه حمایت ه��ای همه جانبه از کودکان 
مبتال به س��رطان محقق می شود حاصل کمک ها و مشارکت 
ایش��ان اس��ت و با تداوم و گس��ترش این حمایت ها کودکان 
بیش��تری می توانن��د از بهترین امکانات و خدمات در مس��یر 

درمان خود بهره مند شوند.

عامل وراثت مهمترين دليل رتينوبالس�توم
دکتر هرمز شمس جراح و فوق تخصص بیماری های شبکیه، 
به ارائه توضیحات علمی درباره تومورهای چش��می پرداخت 
و عامل وراثت را مهم ترین دلیل این بیماری دانس��ت و تاکید 
ک��رد که جامعه می بایس��ت از ای��ن موضوع آگاه ش��ود. وی 
همچنین به اهمیت تشخیص به موقع در درمان این تومورها 
اش��اره کرد و گفت: » تمام کودکان مبتال به س��رطانی که با 
مشکل تومور چشم به بیمارستان فارابی مراجعه می کنند پس 
از انجام درمان های موضعی چش��می توسط این بیمارستان، 
به بیمارس��تان محک ارجاع داده می ش��وند تا مراحل درمان 
بیماری س��رطان همچون ش��یمی درمانی و رادیوتراپی را در 

محک به طور تخصصی بگذرانند.« 
 

لزوم آگاه سازی جامعه از طريق رسانه ها درباره سرطان 
چشم در كودكان

زنده ی��اد دکتر پروانه وثوق رئی��س هیأت امنای محک ضمن 
بی��ان تجربیات علم��ی خود و همکارانش در زمینه س��رطان 
چشم و مطالعاتی که پیرامون مسائل ژنتیک این بیماری انجام 
ش��ده بر لزوم آگاه س��ازی جامعه از طریق رسانه ها تاکید کرد 
و گفت: » مؤسس��ه خیریه و بیمارستان محک آگاهی بخشی 
درباره بیماری سرطان با هدف پیشگیری و تشخیص زودرس 

بیماری را از جمله مهم ترین فعالیت های خود می داند.«
س��پس دکتر امی��ر عباس هدایتی سرپرس��ت بخ��ش پیوند 
س��لول های بنیادی بیمارس��تان محک ضمن بی��ان اهمیت 

اطالع رس��انی به والدین در مورد عالئم موجود در تش��خیص 
زودرس تومورهای چش��می، ای��ن عالئم را در قالب تصاویری 
ب��رای خبرنگاران عن��وان کرد و در پایان ای��ن تصاویر گفت: 
»20 ثانیه بیش��تر نیست. تنها در 20 ثانیه می توان افراد را از 
عالئم تومورهای چش��می همچون وجود لکه سفید در چشم، 
برق زدگی در چش��م، انحراف چش��م ها، خیره ش��دن و پلک 
زدن مکرر، اش��ک ریزی و قرمزی چش��م آگاه کرد. در صورت 
تشخیص به موقع 90 تا 95 درصد از تومورهای چشم درمان 
می ش��وند و حتی می توان بینایی کودک را کاماًل حفظ کرد. 
فقط کافی اس��ت اطالعاتی به جامعه دهیم تا پدر و مادرها با 

آگاهی بیشتری به چشماِن کودک خود نگاه کنند.«
دکت��ر هدایتی با بی��ان لزوم ایجاد، تاریخچه و نحوه تأس��یس 
و تجهی��ز بخش پیوند س��لول های بنیادی بیمارس��تان محک 
ویژگی ه��ا و امکانات این بخش را تش��ریح کرد و گزارش��ی از 
فعالیت های انجام ش��ده در بخش پیوند، ارائه داد. وی به بیان 
اطالعات تخصصی درباره درمان پیوند سلول های بنیادی و انواع 
و روش های آن پرداخت و در نهایت جزئیات پیوند س��لول های 

حضور اصحاب رسانه در کنفرانس خبري
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بنیادی رتینوبالستوم برای “معصومه” کودک محک را که برای 
اولین بار در ایران صورت گرفته است، تشریح نمود.

در پای��ان کنفرانس خب��ری، خبرنگاران رس��انه های مختلف 
س��واالت خود را مطرح کردن��د و متخصصان و صاحب نظران 

به پاسخگویی پرداختند.
س��پس تمامی حاضران در برنامه برای بدرقه معصومه فرزند 
مح��ک ب��رای رفتن به آغ��وش خانواده، مقاب��ل بخش پیوند 
بیمارس��تان محک حضور یافتند و همراه با نگاه پر از ش��ادی 
و امی��د پدر معصومه که پس از ی��ک دوره یک ماهة پیوند و 
ایزوالس��یون فرزند و همس��ر خود را )که همراه معصومه در 
بخش پیوند حضور داش��ت( می دید، لحظاتی ش��اد و پر امید 

را تجربه کردند.
معصومه کودک چهارس��اله محک س��اکن یکی از روستاهای 
بروجن در اس��تان چهارمحال بختیاری است و از بیمارستان 
فارابی به محک معرفی شده است. او از تاریخ 25 اردیبهشت 
91 تح��ت حمای��ت محک ق��رار گرفته و در تاری��خ 15 آبان 
91 پیوند سلول های بنیادی از نوع اتولوگ برای او انجام شده 
اس��ت و پس از گذراندن دوره ایزوالسیون و مراقبت های پس 
از پیون��د در تاریخ 20 آذرماه 1391 ب��ا گذراندن یک پیوند 
موفق از بیمارستان مرخص شد و به آغوش خانواده بازگشت.

پیوند موفقیت آمیز معصومه بهانه ای ش��د تا موسس��ه خیریه 
حمایت از کودکان مبتال به سرطان محک با دعوت از اصحاب 
رس��انه بار دیگر در طول 21 سال فعالیت خود این پیام را به 

جامعه برساند که “سرطان پایان زندگی نیست”
محک، بر اساس بیانیه ماموریت خود در راستای برنامه ریزی 
و توج��ه در حوزه آموزش پیش��گیرانه و اطالع رس��انی تالش 
می کن��د تا در زمین��ه کاهش ن��رخ ابتال به س��رطان اطفال 
مش��ارکت نماید. همچنین یک��ی از اهداف تعیین ش��ده در 
چشم انداز محک این است که در سایه آموزش و اطالع رسانی 
این س��ازمان بیماری تعداد بیش��تری از ک��ودکان در مراحل 

اولیه تش��خیص داده  ش��ود و برای تحقق این اهداف، محک 
دس��ت تمامی فعاالن رسانه ای و افرادی که می توانند سهمی 
در آگاهی بخشی پیرامون بیماری سرطان را در جامعه داشته 

باشند به گرمی می فشارد.
به امید روزی که س��المتی تمامی فرزندان محک را همراه با 

همه همراهان این مؤسسه جشن بگیریم.

بدرقه معصومه توسط پزشکان و پرستاران

جشن يک سالگی بخش پيوند سلول های 
بنيادی در محک

پس از گذشت یک  سال، بخش پیوند سلول های بنیادی بیمارستان 
فوق تخصصی س��رطان کودکان محک 14 اردیبهش��ت ماه 1392 
میزب��ان مهمان��ان عزیزی ب��ود. 28 نفر از کودکان��ی که در مدت 
یک سال فعالیت این بخش تحت عمل پیوند قرار گرفتند، از راه دور 
و نزدیک همراه خانواده هایش��ان به محک آمدند تا با دوستان خود، 
یک سالگی این بخش را جشن بگیرند. لبخند های دلنشین کودکان 
هنگام دیدن پزش��کان، پرستاران و عکس های یادگاری که در کنار 
آن��ان می گرفتن��د بیانگر پیوندی بود که هرگز گسس��تنی نیس��ت. 
چش��م ها همه لبریز از ش��ادی و امید بود. در این بین خانواده هایی 
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بودند که در روند درمانی فرزندانش��ان پیوند س��لول های بنیادی در 
نظر گرفته شده بود. آنها با کودکان و خانواده  هایی که این مرحله را 
با موفقیت پش��ت سر گذاشته بودند گفتگو می کردند و به راهی که 

در آینده در آن قدم خواهند گذاشت، امیدوارتر می  شدند.
مراسم با تالوت قرآن کریم توسط مهدی و مانی که هر دو سال گذشته 
تحت عمل پیوند قرار گرفته بودند آغاز ش��د. در این مراسم تعدادی از 
اعضای هیأت امنا و هیأت مدیره، مدیرعامل، رئیس  بیمارستان محک، 

جمعی از پزشکان و کادر درمانی و یاوران حضور داشتند. 
دکترعظی��م مهرور رئیس  بیمارس��تان محک، با تقدی��ر از فعالیت 
موف��ِق بخش پیوند و تالش بی دریغ مس��ئول و کارکنان آن گفت: 
» امیدواریم با فعالیت مس��تمر در زمینه  های پژوهش��ی و آموزشی 
و ارتقاء و به روز  رس��انی مداوم دانش این بخش، هر س��اله ش��اهد 
گس��ترش کّمی و کیفی فعالیت  ه��ا و درمان و بهبود کودکان مبتال 
به س��رطان باش��یم.« دکتر امیر عباس هدایتی سرپرس��ت بخش 
پیون��د س��لول های بنیادی نیز ضم��ن ابراز خرس��ندی از حضور در 
میان ک��ودکان گفت: » این بخش ف��وق تخصصی تالش می کند 
ت��ا با به کارگیری افراد مجرب و دانش روز، تمامی کودکانی که در 
این بخش پیوند می ش��وند با مطلوب ترین نتیجة درمانی به آغوش 

خانوادة  خ��ود بازگردند.« وی با تأکید ب��ر اهمیتی که مراقبت  های 
والدین ک��ودکان در تحقق بهترین نتیجة درمانی دارد گفت : »من 
از هم��ة پ��در و مادر ها، برای اعتمادی که به ما دارند سپاس��گزارم. 
همچنی��ن از اینکه همواره در طول دورة درمان همراه کودکان خود 
حض��ور دارند، از زحماتش��ان قدردانی می کن��م«.  مصطفی هم که 
س��ال گذش��ته تحت عمل پیونِد آلوژن از خواهرش قرار گرفته بود، 
دکلمه ای زیبا برای حاضران خواند. اجرای موس��یقی توس��ط “یاور” 
یک��ی از کودکانی که عمل پیوند س��لول بنیادی را در بیمارس��تان 
محک با موفقیت پشت سر گذاشته، پایان بخش این مراسم بود. در 
یک س��ال گذشته در بخش پیوند بیمارستان محک 31 پیوند انجام 
ش��ده که 17 م��ورد اتولوگ )پیوند از خود بیم��ار( و 14 مورد آلوژن 
)پیوند از دیگری به بیمار( بوده اس��ت. بر اساس شاخص TRM که 
نش��ان دهن��دة میزان مرگ و میر بیمار در ب��ازة زمانی صفر تا 100 
روز بعد از عمل پیوند است، این شاخص در بخش پیوند سلول های 

بنیادی بیمارستان محک صفر است.
به امید روزی که س��المتی تمامی فرزندان محک را با حضور همة 

همراهان محک جشن بگیریم.

کودکان قطع درمان شده بخش پیوند در کنار نیکوکار بخش پیوند بیمارستان محک
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نخستین کنگره سراسری روان شناختی کودکان مبتال به سرطان در 
ایران با امتیاز بازآموزی از س��ازمان نظام روانشناس��ی و مشاوره، با 
موضوعات تش��خیص و آسیب های روان شناختی کودکان مبتال به 
سرطان، مداخالت روان شناختی و بالینی کودکان مبتال به سرطان، 
مس��ائل روان شناختی والدین کودکان مبتال به سرطان، هنر درمانی 
و کودکان مبتال به سرطان )نقاشی، موسیقی، روایت، نمایش، بازی، 
قصه و ...(، روش های توان بخشی و حمایت والدین کودکان مبتال 
به سرطان، آموزش والدین، سوگ و مداخله در بحران 29 و 30 آذر 
ماه 1391 با حضور کارشناسان و عالقه مندان در محک برگزار شد.
در ابت��دای ای��ن کنگره ش��یرین صدیق نژاد مدی��ر بخش خدمات 
حمایت��ی محک و دبیر اجرای��ی کنگره، ضمن خوش��امد گویي به 
حاض��ران گزارش��ی از فعالیت این بخ��ش را در جهت ارائه خدمات 
رفاهی به کودکان مبتال به سرطان و خانواده های ایشان، ارائه کرد.  
وی هدف از برگ��زاری چنین کنگره هایی را ارتقای کیفیت خدمات 
حمایتی از جمله حمایت های روانشناختی در سازمان های مردم نهاد 
دانس��ت و گفت: » موسس��ه محک به عنوان یک س��ازمان مردم 
نهاد توانس��ته اس��ت با همراهی یاوران خود از یک خیریه سنتی به 
س��ازمانی دانش مدار تبدیل ش��ود که با تکیه بر دانش تخصصی و 
تجربیات ارزش��مند در چارچوبی سازمان یافته عملکردی حرفه ای 
را در اه��داف خود مّد نظر قرار داده اس��ت. همچنین دیدگاه بخش 
خدم��ات حمایتی محک در زمینه امور خیریه مبتنی بر حفظ کرامت 

انسان ها است.« 
صدی��ق نژاد ب��ا توجه به مقاومت��ی که در جامع��ه در برابر پذیرش 
مشاوره روانشناسی وجود دارد، یکی از دستاوردهای بخش خدمات 
حمایت��ی را ت��الش در زمینه پذیرش و حتی اس��تقبال از مش��اوره 

روانشناسی در جمعیت تحت حمایت محک ذکر  کرد.
دکتر علی زاده محمدی دبیر علمی کنگره و اس��تاد دانشگاه شهید 
بهش��تی پیوند میان دانش��گاه ها و مراکز علمی کش��ور و موسسات 
م��ردم نهادی چون محک را پیوندی موث��ر در زمینه ارائه باالترین 
س��طح خدمات حمایتی دانس��ت و گفت: » درمان بیماری سرطان، 
درمانی چند وجهی اس��ت و فراتر از درمان های پزشکی باید مسائل 
اقتصادِی این نوع بیماری و همچنین مس��ائل روانشناختی آن مورد 
توجه قرار گیرد. هیچ درمانی بدون پش��توانه پژوهشی نمی تواند به 
ط��ور کامل ثمر بخش باش��د و برگزاری چنی��ن کنگره های علمی 

زمینه ساز پشتوانه پژوهشی در حمایت های روانشناختی است.«
س��عیده قدس بنیانگ��ذار محک ضمن خوش��امدگویي به حاضران، 
گفت: » برخی از فعالیت ها موفقیت را در نفس خود دارد. همچنین 
آفرین��ش علمی نیز موفقی��ت را در نفس خود به همراه دارد. همین 
که امروز در محک ش��اهد اتفاقی با هدف آفرینش علمی هس��تیم 

اخبار / نخستين كنگره روانشناختي كودكان مبتال به سرطان

کنگره روانشناختی کودکان مبتال به سرطان، راهی برای تبادل دانش و تجربه

نخس�تين كنگره روانشناختي كودكان 
مبتال به س�رطان ب�راي اولي�ن بار در 

ايران در محک
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خود مایه خرس��ندی است و امیدواریم با همراهی همه متخصصان 
و ی��اوران اینگونه اقدامات تداوم یابد.« وی ضمن اش��اره به نقش 
حمایت های روانشناختی در موفقیت های کودکان مبتال به سرطان 
در بیماری و در عرصه زندگی، از افرادی همچون کامران ش��کری 
س��االری قهرمان پارالمپیک 2012 در رش��ته پرتاب نیزه و س��عید 
نصیری قهرمان جهان در رش��ته وزنه برداري کودکان دیروز محک 

که امروز قهرمانانی ملی محسوب می شوند، یاد کرد. 
دکتر عظیم مهرور رئیس بیمارس��تان فوق تخصصی  محک ضمن 
تاکید بر اهمیت حمایت های روانشناختی از کودکان مبتال به سرطان 
در درم��ان بیماری از رویک��رد کار گروهی در تی��م درمانی محک 
ن��ام برد و درمان هم��ه جانبه کودکان مبتال به س��رطان را نیازمند 
هم��کاری لحظه به لحظه پزش��کان و تیم درمانی با روانشناس��ان 
و مددکاران دانس��ت. وي ضمن بیان اینکه محک اهمیت بسیاری 
برای کیفیت زندگی کودکان مبتال به س��رطان قائل است گفت: » 
همکاری دوش��ادوش تیم پزشکی و تیم خدمات حمایتی محک می 
تواند این باور را در بیماران و جامعه نهادینه کند که س��رطان پایان 

زندگی نیست.«
اله��ام ول��ی میرزا عض��و هیات مدیره محک و کارش��ناس ارش��د 
روانشناس��ی گفت: » محک پس از گذر از فراز و فرود این س��ال ها 
دریافت که تنها انباش��ته ای از احساس��ات نمی توان��د حمایت همه 
جانب��ه در زمینه های درمانی و رفاهی از کودکان مبتال به س��رطان 
را محقق کن��د، بلکه پیوند میان تجربه و دانش و گرایش به رویکرد 
تخصصی در مدیریت سازمان می تواند تحقق بخش اهداف باشد.«
وی با اشاره به حضور تیم پزشکی بیمارستان محک در کنگره این 
موضوع را نش��انه دیدگاه کل نگر و کار صمیمانه گروهی در جهت 

ارائه حمایت های همه جانبه به کودکان مبتال به سرطان دانست.
در ادام��ه کنگره، اس��اتید و کارشناس��ان به ارائه مق��االت علمی و 
س��خنرانی پرداختند و در پایاِن هر س��خنرانی بحث و تحلیل درباره 

موضوعات مطرح شده توسط هیأت رئیسه کنگره انجام شد. 

در روز دوم همایش کارگاه  های آموزشی با موضوعاتی چون تحلیل 
و تشخیص با نقاشی، آموزش کار با خمیر برای توانبخشی  کودکان 
مبتال به بیماری های مزمن، هنر درمانی با رویکرد روایتی و شناختی 
در درمان کودکان مبتال به بیماری های مزمن، ش��عر درمانی برای 
کودکان مبتال به بیماری های مزمن، آموزش تن آرامی در کودکان 
مبت��ال به بیماری های مزمن و بازی درمانی برای کودکان مبتال به 

بیماری های مزمن برگزار شد. 
محک همواره در جس��ت و جوي راه هایی برای تبادل و به اشتراک 
گذاش��تن دان��ش و تجربی��ات در زمینه های تخصص��ی مربوط به 
کودکان مبتال به س��رطان اس��ت و بخش خدم��ات حمایتی با اتکا 
به تجربیاتی 21 س��اله در زمینه حمایت رفاهی از کودکان مبتال به 
س��رطان و خانواده های آنها با رویکرد تحقق این اندیش��ه، اقدام به 

برگزاری این کنگره نموده است.
محک ضمن سپاس از تمامی اساتید، کارشناسان، صاحب نظران و 
عالقه مندانی که با همراهی خود در این کنگره این موسس��ه را در 
گس��ترش دانش و پایه های علمی فعالیت خود یاری دادند امید دارد 
تا با تداوم نگرش دانش مدار در حمایت از کودکان مبتال به سرطان 
روز ب��ه روز بهبودی و موفقیت های بیش��تر آنها را به اطالع تمامی 

اعضای خانواده بزرگ خود برساند.
الزم به ذکر اس��ت ش��رکت میهن ب��ه عنوان حام��ی مالی، تمامی 

هزینه های این کنگره را پرداخت نمود.
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کودکان محک دی ماه س��ال گذشته جشن تولد متفاوتی را تجربه 
کردن��د. جش��ن تولدی پ��ر از خنده، ش��ادی، ب��ازی، کاله رنگی و 
کیک. جش��ن تولدی که دلیل ب��ه وجود آمدن محک و دلیلی برای 
نام گذاری 7 دی ماه به عنوان روز کودکان بهبود یافته از س��رطان 
محک ش��د. تولد کیانا فرزند بنیانگ��ذار محک که خود یک کودک 
بهبود یافته از س��رطان است و امروز دختر جوانی است که باالترین 

مدارج تحصیلی را می گذراند. 
اکنون نیز پس از 21 سال حمایت همه جانبه در زمینه های درمانی 
و رفاهی از  حدود 20000 کودک مبتال به س��رطان که با مشارکت 

هزاران هزار انسان نیک اندیش محقق شده، روز تولد کیانا بهانه  ای 
شد برای گذراندن روزی شاد و پر خاطره برای کودکان محک.  

هاش��م کیک تولد را روی میز گذاش��ت و با روشن شدن فشفشه ها 
هورا کش��ید. زینب یواش��کی و قبل از همه ش��مع ها را فوت کرد و 
چند بار ش��مع ها روشن و خاموش شد تا سرانجام زینب توافق کرد 
تا همراه دیگر دوس��تانش شمع ها را با آرزوی 100 ساله شدن همه 
دوستانش��ان فوت  کند. پوریا آنچنان مشغول دست زدن و جست و 
خیز همراه موس��یقی بود که دستور داد کیکش را به اتاقش ببرند تا 

بعداً بخورد.
پدر و مادرها هم همراه کودکانش��ان در این جشن شرکت داشتند و 
در حالی که کاله های رنگی بر سر گذاشته بودند، برای کیانا و همه 

فرزندان محک آرزوی سالمتی و موفقیت کردند. 
به امید آنکه روزی بزرگترین جش��ن محک را که جشن سالمتی و 
بهبودی همه کودکان مبتال به سرطان است همراه با تمامی یاوران 

برگزار کنیم.
مح��ک از تمام ش��ما یاوران عزی��زی که با مش��ارکت خود امکان 
بهره مندی کودکان مبتال به سرطان از بهترین و بروزترین خدمات 
خدمات درمانی و رفاهی را فراهم  و تولدی دیگر را به این عزیزان 

هدیه مي کنید صمیمانه سپاسگزار است.

7 دي ماه روز كودكان بهبوديافته محک
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محک به عنوان یک سازمان مردم نهاد، نشان برنز بقراط را در اولین 
همایش ملی »سالمت، بیمه، بانک« دریافت کرد.

این همایش روز دوش��نبه هش��تم بهمن ماه 1391 با هدف بررسی 
مولفه های اجتماعی در حوزه های مرتبط با سالمت، جامعه و اقتصاد 

در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد.
فرخن��ده کیش مقدم نماینده هیأت داوران این همایش با تش��ریح 
م��دل ارزیابی جایزه بقراط گفت: » ارزیابی س��ازمان ها و نهادهای 
سالمت محور از طریق میزان اثرگذاری آنان در هفت محور مرتبط 
با موضوع خدمات سالمت صورت گرفته است. در این مدل، میزان 
اثرگذاری س��ازمان ها و نهادهای سالمت محور از طریق جمع آوری 
اطالعات و بررس��ی کارشناسی توس��ط هیأت داوران و همچنین از 
طریق نظرس��نجی از اعضای نظام سالمت در محورهای هفت گانه 

سنجیده شده است.«
محک همواره تالش دارد ضمن ارائه خدمات فوق تخصصی درمانی 

و رفاهی به کودکان مبتال به س��رطان، پیشگام آموزش های آگاهی 
بخش در زمینه تش��خیص زود هنگام سرطان کودکان و گسترش 
ش��ناخت نسبت به این بیماری در جامعه باشد. از دیگر فعالیت های 
محک به عنوان یک سازمان دانش محور، انجام تحقیقات پزشکی 

در سطح ملی و بین المللی در زمینه سرطان کودکان است.
امید اس��ت با همراه��ی تمامی اعضای خان��واده بزرگ محک، این 
مؤسس��ه بتواند روز به روز در زمینه ارتقای حمایت های همه جانبه 
ازکودکان مبتال به س��رطان و تأثیرگ��ذاری در حوزه های مربوط به 

سالمت، بهداشت، آموزش و مشارکت اجتماعی گام بردارد.
الزم به ذکر اس��ت شهرداری تهران و س��ازمان هالل احمر نشان 
زری��ن بقراط را در نخس��تین همایش ملی س��المت، بیمه و بانک 
دریافت کردند. همچنین نش��ان نقره بقراط نصیب س��ازمان انتقال 
خون ش��د. برنامه جهانی غذای س��ازمان ملل متحد نیز در کس��ب 

نشان برنز بقراط مثل موسسه محک بود.

نشان ملی بقراط به محک اهدا شد

محک نشان ملي بقراط را دريافت كرد
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دومین همایش بین المللی مس��ئولیت اجتماعی شرکت ها و سرطان 
ک��ودک 24 بهمن م��اه 1391 همزمان با هفته جهانی س��رطان با 
حمایت ات��اق بازرگانی صنایع و معادن تهران و ایران در موسس��ة 

خیریة محک برگزار شد.

در ابتدا مهندس احمد پورفالح دبیر همایش،  عضو هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانی ایران و تهران و عضو هیأت امنای محک، مختصری 
از تاریخچ��ه ام��ور خیریه در ایران و پیش��ینه پرداخت��ن به مفهوم 
مس��ئولیت اجتماع��ی در محک را بیان کرد و گف��ت : » در دنیای 
مدرن امروزی آنچه مایه آرامش انس��ان ها می ش��ود، با هم بودن، 

 برای هم بودن و تالش برای دیگری است. «
دکت��ر ج��واد کرباس��ی زاده رئی��س هی��أت مدیره مح��ک ضمن 
خوش��امدگویی ب��ه حاضران با اش��اره ب��ه برنامه دوم اس��تراتژیک 
ای��ن موسس��ه از س��ال 1391 ت��ا1396 یادآور ش��د ک��ه یکی از 

اص��ول پنج گانه ای��ن برنام��ه مربوط ب��ه برنامه ری��زی، تعریف و 
اج��رای پروژه های حمایت مالی، مس��ئولیت اجتماع��ی و بازاریابی 
خیرخواهان��ه بی��ن موسس��ه خیری��ه محک و ش��رکت ها اس��ت.
وي گف��ت : » ای��ن همایش گام مهمی در زمینه اطالع رس��انی و 
گس��ترش مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها است و امیدوارم که 
نتای��ج این همایش در فعالیت تمامی مؤسس��ات خیریه تأثیر مثبت 

داشته باشد.«
س��پس مدیرعامل محک در ارائه مقاله خود به معرفی مؤسس��ات 
مردم نه��اد، تأثیر آنها در جوامع هزاره س��وم، پارادایم های حاکم بر 
مدیریت آنها و چالش های پیش روی فعالیت  های این س��ازمان   ها 
پرداخ��ت. همچنی��ن وی با م��رور تعاریف مختلفی ک��ه در زمینه 
مس��ئولیت اجتماعی سازمان ها ارائه شده ویژگی هاي این مفهوم را 
برش��مرد و گفت: » نزدیک ترین دی��دگاه در میان صاحب نظران در 
عرصه مس��ئولیت اجتماعی دیدگاه “پورتر” اس��ت که در رویکردی 

دومي�ن هماي�ش بين المللی مس�ئوليت 
اجتماعی شركت ها و سرطان كودک
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اس��تراتژیک ح��وزه توج��ِه اق��دام بن��گاه 
اقتصادی در موضوع مس��ئولیت اجتماعی  
باید در نقاطی باش��د ک��ه منطبق بر قلب 
کس��ب و کار بنیادین شرکت و زنجیره ارزش آن است و با پرداختن 
ب��ه آن ارزش اقتص��ادی و اجتماع��ی ش��رکت افزای��ش می یابد.« 
در پای��ان، مدیرعام��ل محک ب��ه ارائه گزارش جامع��ی از عملکرد 

موسسه خیریه و بیمارستان محک پرداخت.
سپس دکتر یحیی آل اس��حاق رئیس هیأت مدیره اتاق بازرگانی و 
صنای��ع و معادن تهران در مقاله خود موضوع مس��ئولیت اجتماعی 
س��ازمان ها را از س��ه دیدگاه دینی، انسانی و اقتصادی مورد بررسی 
ق��رار داد و گفت: » بنگاه های اقتصادی که از منافع ملت، جامعه و 
کشور استفاده می کنند، عالوه بر فعالیت اقتصادی و کارآفرینی باید 
بازده و خدمات اجتماعی برای جامعه داش��ته باشند و در این زمینه 

مسئول اند.«
در ادامه برنامه دکتر ش��هیندخت خوارزمی اس��تاد جامعه شناسی و 
ارتباطات ضمن ارائه مقاله خود مدلی مفهومی پیرامون مس��ئولیت 
اجتماعی سازمان ها با رویکرد کیفیت زندگی ارائه کرد. وی با اشاره 
به اولین همایش مس��ئولیت اجتماعی محک در سال 1389 عنوان 
کرد که میزان پرداختن س��ازمان ها به موضوع مس��ئولیت اجتماعی 
از دو س��ال پیش تا کنون رش��د داشته اس��ت. دکتر خوارزمی گفت: 
» ب��دون یک مدل سیس��تماتیک مفهوم��ی نمی توان ب��ه تمامی 
جنبه های مس��ئولیت اجتماعی پرداخت. در مدل کیفیت زندگی این 
س��وال مطرح می شود که آیا غایت فعالیت های مربوط به مسئولیت 
اجتماعی ش��رکت   ها می تواند به بهب��ود کیفیت زندگی مردم منجر 
ش��ود؟ و نحوه تحقق این هدف بر این اس��اس مورد بررس��ی قرار 

می گیرد.«
دکتر عباس آخوندی وزیر س��ابق مس��کن و شهرس��ازی و اس��تاد 
دانشگاه، س��خنران بعدی بود که در مقاله خود بنگاه های اقتصادی 
را به مثابه یکی از هس��ته های ش��کل  دهنده اجتماع مورد بررس��ی 
قرار داد و از این دیدگاه بنگاه ها را داری هویت اجتماعی دانس��ت و 

گف��ت : » بنگاه های اقتصادی به عنوان عضوی از اجتماع دارای 
حقوق و مسئولیت هایی هستند و از آنها انتظار می رود که رفتاری 

اخالقی داشته باشند  و این همان مسئولیت اجتماعی است.«
سپس شهرزاد اسفرجانی مدرس تبلیغات، برندینگ و مشاور مدیر 
عامل محک در امر تبلیغات به بررسی مفهوم مسئولیت اجتماعی 
سازمان ها از دیدگاه مدیریت برند پرداخت و سه محور اقتصادی، 
 زیس��ت محیطی و اجتماعی را در مورد حوزه مسئولیت اجتماعی 

شرکت ها مطرح کرد.
وی اف��زود ؛ مس��ئولیت اجتماعی به عن��وان » خلق ارزش برای 
جامعه و ارتقای س��طح کیفی زندگی عموم مطرح است در دنیای 
ام��روز یک برند محبوب نمی تواند بی تفاوت به حساس��یت های 
جامعه به فعالیت خود ادامه دهد. برند، مسئول نگرش در خصوص 

مخاطب و جامعه است. «
قس��مت دوم همایش با س��خنرانی دکتر محمد نهاوندیان رئیس 

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آغاز شد. 
دکتر نهاوندیان ضمن ابراز خرس��ندی از تداوم و استمرار فعالیت 

المان همایش مسئولیت اجتماعی و سرطان کودک

20



محک در زمینه مس��ئولیت اجتماعی با برگزاری دومین همایش در 
این زمینه این موسس��ه را نماد اراده جمعی در یک خدمت انس��انی 
دانس��ت. نهاوندیان انجام س��ه موضوع را الزمه گسترش مسئولیت 
اجتماعی در میان شرکت ها دانست و گفت: » تسهیل مقررات برای 
انجام امور خیریه، ارائه الگوهای مناس��ب و تالش اتاق بازرگانی در 
جهت توانمند س��ازی سازمان ها در انجام مس��ئولیت اجتماعی سه 

موضوعی است که می بایست تحقق یابد.«
در قسمت بعدی مراسم، احسان حدادی قهرمان ملی و برنده مدال 
نقره المپیک لندن در پرتاب دیسک، مدال خود را به کودکان محک 
اهدا ک��رد. یکی از بزرگ تری��ن اهدافی که هر ورزش��کار در طول 
دوران زندگی ورزش��ی خود در س��ر می پروراند و برای رس��یدن به 

آن ت��الش می کند رس��یدن به مدال المپیک اس��ت و در مجموعه 
افتخارات ورزشکاران مدال المپیک باالترین ارزش را دارد.

س��عید نصیری فرزند بهبود یافته مح��ک و  قهرمان جهان در وزنه 
برداری و مجتبی کودک تحت درمان محک به نمایندگی از تمامی 
فرزندان محک روی صحنه حاضر شدند و مدال حدادی را دریافت 
کردند. کودکان محک هم نامه ای سرشار از صمیمیت و احساسات 

کودکانه خود را به او تقدیم کردند.

نامه كودكان محک به احسان حدادي، قهرمان المپيک
“عمو احس��ان ش��بی که ش��ما مس��ابقه داش��تی همه ما تا دیر وقت تو 
بیمارس��تان بیدار بودیم. چون اون چن��د دفعه ای که پیش ما اومده بودی 

احسان حدادی با ارزشمندترین مدالش را به کودکان محک اهدا کرد.
) از راست : احسان حدادی- مجتبی)کودک محک( - سعید نصیری
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خیلی باهات دوس��ت ش��دیم، هر چی پرستارای 
مهرب��ون آنکول��وژی می گفت��ن بخوابی��م گوش 
نمی کردی��م و مس��ابقه ش��ما رو می دیدیم. وقتی 
برنده ش��دی به همه فامیل و دوستامون پز دادیم 

که شما پیش ما اومده بودی.
امروز فهمیدیم که شما وقتی اومدی ایران مدالت 
رو به م��ا بچه های محک کادو دادی. دوباره کلی 
ذوق کردیم و خوشحال شدیم. دلمون می خواست 
زود تو رو ببینیم اما فهمیدیم که رفتی پیش دوس��تامون توی آذربایجان. 
عم��و همون جور که ما رو ش��اد کردی س��عی کن اون ه��ا رو هم خیلی 

خوشحال کنی. ما هم واسه دوستامون یک عالمه دعا کردیم.”
نیلوف��ر از ش��هرکرد- دانی��ال از خ��رم آب��اد- مجید از زنج��ان- علی از 
بندر عباس- آیس��ان از تهران- حمید رضا از س��فید رود-امید مهدی از 
تهران- رعنا از زنجان- زهرا از قزوین- الهه از تهران- نفیسه از کرمان

سپس سخنران بعدی سعیده قدس بنیانگذار محک گفت: » تجربه 
محک نش��ان می دهد که جامعه ما تا چه اندازه ذهنیت پیشرفته ای 
به مس��ئولیت اجتماعی دارد و مردم ما این مفهوم را در عمق جان 
خود به همراه دارن��د. اینکه امروز می بینیم که قهرمانی در غوغای 
هیجان مس��ابقات المپیک واژه محک را از یاد نمی برد و می گوید 
به عش��ق کودکان محک در المپیک پرتاب دیس��ک را انجام داده، 
ثمره 21 س��ال مشارکت و اعتماد تمامی انسان های نیک اندیش و 

اعضای خانواده محک است.«
پس از آن فرانک نگهدار مدیر توسعه پایدار شرکت کیسون در مقاله 
خود س��خنانی را پیرامون ریشه های باس��تانی، فرهنگی و مذهبی 
مس��ئولیت اجتماعی در ایران بازگو کرد و گفت:  » فرهنگ انس��ان 
دوس��تانه ریشه در فرهنگ ایران دارد که اکنون نیازمند بازنگری و 

بازیابی است.«
سخنران بعدی علیرضا امیدوار مدیر مرکز ترویج مسئولیت اجتماعی 
ش��رکت ها بود که در مقاله خود ضمن تش��ریح چند مطالعه موردی 
در زمین��ه پروژه های مس��ئولیت اجتماعی موف��ق در جهان عنوان 

کرد که این مفهوم، شرکت ها را از موجودی اقتصادی، به موجودی 
اجتماع��ی تبدی��ل می کند و در حقیقت نوعی ارتباط دوس��ویه و در 

سطوح برابر میان شرکت ها و مؤسسات خیریه برقرار است.
س��پس صبا کامکار از بخش روابط عمومی و امور بین الملل محک 
به مس��ئولیت اجتماعی محک در س��ه حوزه اقتصادی، اجتماعی و 
زیس��ت محیطی پرداخت و حفظ اعتماد، ش��فافیت، توانمندس��ازی 
سازمان های همکار، تبادل اطالعات  تجربیات و کاهش آلودگی  های 

زیست محیطی را از فعالیت های محک بر شمرد. 
در انتهای مراس��م مهن��دس پورفالح، دبیر همای��ش، بیانیه دومین 
همایش مسئولیت اجتماعی سازمان ها و سرطان کودک را قرائت کرد:

بياني�ه دومين هماي�ش بين المللی مس�ئوليت اجتماعی 
شركت ها و سرطان كودک، 24 بهمن ماه 1391

با اتکاء به دیدگاه “پورتر”، مس��ئولیت اجتماعی یک معامله نیس��ت 
و بنگاه های اقتصادی و س��ازمان های غیردولتی طرفین یک معامله 
نیستند، بلکه آنها شرکای استراتژیک یکدیگر در دستیابی به هدف 
مشترکی هستند که به ارتقای وضعیت گروه های هدف سازمان های 
غیردولتی از یک سو و ارتقای ارزش های اقتصادی و اجتماعی بنگاه 
از س��وی دیگر منجر  می گردد. مس��ئولیت اجتماعی شرکت ها یک 
ارتباط دوسویه هدفمند است و ضروری است سازمان های غیردولتی 
با شناخت ادبیات بنگاه های اقتصادی پروژه های مسئولیت اجتماعی 
را بر مبنای مؤلفه های مدیریت توجیه، تعریف و گزارش دهی نمایند.
در دومین کنفرانس بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکت ها که به 
ابتکار مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان »محک« 
و با حمایت ات��اق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به دنبال اولین 
کنفران��س ب��ا همین موضوع در 26 بهمن ماه س��ال 1389، در 24 
بهمن س��ال 1391، به مناسبت روز جهانی س��رطان کودک برگزار 
شد، سازمان های غیردولتی ایرانی به عنوان بازیگران اصلی عرصه 
جامعه مدن��ی و بنگاه های اقتصادی به عن��وان مخاطبان بالمنازع 
عرص��ه اقتصاد ضمن بررس��ی دس��تاوردهای اولی��ن کنفرانس در 

22



حوزه های:
 افزای��ش ظرفیت س��ازمان های غیردولتی ایرانی ب��رای تدوین و 

اجرای پروژه های مسئولیت های اجتماعی
 تروی��ج مفهوم مس��ئولیت اجتماع��ی و منافع دو س��ویه آن برای 

بنگاه های اقتصادی از طریق اتاق های بازرگانی
 تالش مشترک برای ایجاد مشوق های مناسب برای شرکت هایی 

که داوطلبانه به انجام مسئولیت های اجتماعی می پردازند.
 ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی توسط سازمان های غیردولتی در 
جامعه و ایجاد ارزش در میان افکار عمومی جامعه برای شرکت هایی 

که به آن عمل می نمایند.
برای دومین کنفرانس در جهت تکمیل بیانیه اول تصویب شد:

 به بررس��ی ارتباط دوس��ویه س��ازمان های غیردولتی و بنگاه های 
اقتص��ادی به عنوان ش��رکای اس��تراتژیک برنامه های مس��ئولیت 
اجتماعی پرداخته و الگوهای این همکاری مورد مطالعه قرار گیرند.
 در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران )ترجیحًا درCSR( کمیته 

مسئولیت اجتماعی با مشارکت محک تشکیل شود.
 ب��ا هم��کاری مح��ک از س��ایر مراکز خیری��ه دعوت ش��ود که 
کمیت��ه دائم��ی مؤسس��ات خیریه مردم نه��اد تش��کیل و در جهت 
س����ام��ان ده��ی ای�ن گون���ه م��ؤسس��ات و ایج��اد واحد آمار 

مستقل به این منظور شروع به فعالیت نماید.
امی��د اس��ت دس��تاوردهای کنگ��ره دوم مس��ئولیت های اجتماعی 
ش��رکت ها در زمین��ه پروژه های مش��ترک مس��ئولیت اجتماعی در 
س��ومین کنفرانس که در بهمن ماه 1393 برگزار خواهد ش��د مورد 

بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

محک از تمامی اساتید، صاحب نظران، مدیران، یاوران و همراهانی 
ک��ه با حضور خود در این همایش و با مش��ارکت خود در امور خیر 
مفهوم مس��ئولیت اجتماعی را در جامعه نهادینه می کنند و فرهنگ 
کمک به هم نوع را گس��ترش می دهند سپاس��گزار است. همچنین 
مح��ک قدردان ت��الش همکاران ات��اق بازرگان��ی ایران-تهران و 
ش��رکت سکو ایران است که با مشارکت مسئوالنه و داوطلبانه خود 
این موسسه را در برگزاری دومین همایش مسئولیت های اجتماعی 

سازمان ها و سرطان کودک حمایت کردند.
به امید آنکه روز به روز در مس��یر گس��ترش اهداف این سازمان در 
ارتقای کمی و کیفی حمایت های درمانی و رفاهی از کودکان مبتال 

به سرطان گام برداریم.

***
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بازار نوروزی محک با هدف حمایت از کودکان مبتال به سرطان، 10 
و 11 اسفند ماه، با حضور یاوران و همراهان محک برگزار شد.

در ای��ن بازار غرفه  هایی همچون غذاهای ایرانی، آبمیوه، کیک، آش، 
چایخانه س��نتی، بلور و شیش��ه، زیور آالت، تی شرت،  شال، رومیزی 
و کاردس��تی، بادکنک، شمع  و موس��یقی پذیرای بیش از 4000 یاور 

بازدید کننده از بازار بود.
بخش ه��ای مختلف واحد جلب مش��ارکت های مردم��ی محک با 
حضور در بازار راهنمای یاورانی بودند که تمایل به مش��ارکت برای 

حمایت از کودکان محک را داشتند. 
در فروش دس��ته جمعی بازار نوروزی دو تابلو نقاشی برای مشارکت 
در تأمین هزینه لباس عید کودکان محک به مزایده گذاش��ته ش��د. 
همچنین مدال اهدایی احس��ان حدادی نایب قهرمان پارالمپیک که 
ب��ه کودکان محک اهدا ش��ده به طور نمادین به مش��ارکت جمعی 
گذاشته شد. در این بازار نیز به رسم همه بازارها بادکنک آرزوها به 
حراج نیکوکارانه گذاشته شد و با آرزوهایی بهاری با امید به بهبودی 

تمامی کودکان مبتال به سرطان به آسمان فرستاده شد.

حال و هوای نوروز در بازار نوروزی محک
یاوران در حال و هوای نورزوِی بازار خیریه محک، ش��ور و نش��اط 
آمدن س��ال نو را هم��راه با حس کمک به هم ن��وع تجربه کردند. 

س��فره  هفت سین، گل  و گیاه بهاری، ماهی 
قرمز، تقویم ها و کارت پس��تال های تبریک 
سال 1392، تخم مرغ های رنگی، عروسک 
عمو نوروز و کیک و ش��یرینی های نوروزی 

میزبان همیاران همیشگی محک بود. 
ک��ودکان یاور مح��ک در حالی ک��ه ماهی 
قرمز س��فره هفت سین شان را در تنگ های 
بلوری در دس��ت داش��تند، همراه پدر و مادر 
خ��ود از غرفه های مختلف بازار خرید عیدانه 
می کردن��د و با دیدن عروس��ک   های حاجی 

فیروز لبخند بر لب هایشان می   نشست.

چهره   های محبوب در بازار نوروزی محک
محک به عنوان یک موسسه خیریه مردم نهاد، همواره از حمایت های 
مردمی در تمامی اقش��ار بهره مند بوده است. هنرمندان، ورزشکاران 
و چهره ه��ای محبوب با حضور در محک ضمن حمایت از کودکان 
مبتال به سرطان، محیطی شاد و پر انرژی را به آنان هدیه می دهند.
چهره های محبوبی چون بهاره رهنم��ا، علی فروتن، پریناز ایزدیار، 

بازار نوروزی محک
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اش��کان خطیبی، حمید خندان، شهره سلطانی، س��پیده خداوردی، 
علی صالحی، پویا امینی، مهرداد صدیقیان، روش��نک گرامی، بهنام 
بهزادی و... حضور داشتند. آنها با حضور در بخش نقاهتگاه و بخش 
بستری بیمارس��تان محک اوقات خوشی را همراه با کودکان تحت 
درمان در بیمارس��تان گذراندند. اعضای سازمان پزشکان بدون مرز 
نیز از جمله گروه هایی بودند که در بازار نوروزی محک حضور یافتند.

عوايد بازار نوروزی
عوای��د حاص��ل از ب��ازار ن��وروزی مح��ک بال��غ ب��ر3/8 میلی��ارد  
3( بود که صرف دارو و درمان کودکان  , 8 4 1 , 0 8 9 , 5 5 4 ری��ال)

مبتال به سرطان خواهد شد.
دو ش��رکت کارال و س��ینره حمایت مالی بازار نوروزی محک را به 
عهده داش��تند. با توجه به اینکه کلیه فعالیت های برگزاری بازارهای 
مح��ک با مش��ارکت داوطلبان انجام می ش��ود و تمام��ی غرفه های 
این ب��ازار عواید خود را 100 درصد به مح��ک اهدا می کنند، هزینه 
برگزاری بازارها اندک است. ضمن سپاس از تمامی یاوران، داوطلبان 
و نیکوکاران��ی که در این بازار حضور یافتند، امیدواریم س��ال 1392 
س��الی سرشار از شادی و سالمتی برای تمامی کودکان عزیز محک 

و تمامی انسان های نیک  اندیش در سرتا سر جهان باشد.

حضور یاوران در بازار نوروزی محک
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س��ال گذشته وقتی کودکان محک از پشت پنجره ي اتاق های خود 
در بیمارس��تان محک به تپه های دارآباد نگاه می کردند، شاهد خرد 
ش��دن سنگ های سخت توسط نیرویی به نام “عشق” بودند. عشق 
به هم نوع؛ عش��قی که هیچ س��نگی توان ایستادگی در مقابل آن را 

ندارد.
آنها می دیدند که چگونه کوه با نیروی عشق و نیک اندیشی هزاران 
انسان شکافته می شود و آغوشش را برای جای دادن بنایی از جنس 

نیکی و امید در دل خود باز می کند.
365 روز از ش��روع به ساخِت ساختمان ش��ماره 2 محک می گذرد. 
س��اختمانی با زیر بنای بالغ بر 17000 متر مربع  با هدف گسترش 
حمای��ت از کودکان مبتال به س��رطان و برای انج��ام فعالیت های 
آموزش��ی، درمانی و خدماتی در مجاورت بیمارستان فوق تخصصی 

سرطان کودکان محک.

اندیش��ه و هدف محک همواره این اس��ت که ضم��ن ارائه  خدمات 
درمانی و حمایتی به کودکان مبتال به س��رطان با همراهی اعضای 
خانواده بزرگ این مؤسسه، هر روز در مسیر گسترش کّمی و کیفی 

این خدمات قدم بردارد.
از هم��ه ي ش��ما که عاش��قانه م��ا را در حمایت از ک��ودکان یاری 
می کنید، سپاسگزاریم و امیدواریم با مشارکت شما این بنا از دل کوه 
س��ربرآورده و تداوم بخش ارائه باالترین س��طح خدمات به کودکان 

مبتال به سرطان ایران زمین باشد.

آبان 1391

اردیبهشت 1392

روند ساخت ساختمان شماره دو محک
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همای��ش 2 روزه احی��ای قلب��ی، ری��وی )CPR(، چه��ارم و پنجم 
اردیبهشت ماه 1392 با حضور تعداد زیادی از متخصصان، پزشکان، 
پرس��تاران و گروه های پیراپزش��کی در بیمارس��تان فوق تخصصی 
سرطان کودکان محک با همکاری انجمن خون و سرطان کودکان 

ایران برگزار شد.
در ابت��دا دکتر مردآویژ آل بویه، فوق تخصص آنکولوژی و س��رطان 
ک��ودک و عض��و هیأت امن��ای محک، ضمن خ��وش آمد گویی به 
حاضران، به اهمیت امر پژوهش در یک مرکز درمانی فوق تخصصی 
اش��اره کرد و گفت: » فعالیت های محک تنها در زمینه های خیریه 
و درمان نیس��ت بلکه بخش مهم��ی از آن فعالیت های تحقیقاتی و 
آموزش��ی در زمینه بیماری س��رطان برای کشف علل بروز بیماری، 

روش های تشخیص، پیشگیری و روش های نوین درمان است.«
س��پس دکتر فرید ابوالحس��ن قره داغی از پزش��کان فوق تخصص 
بیمارستان محک به ارائه سخنرانی و آموزش جدیدترین شیوه های 
روز احیای قلبی، ریوی با رویکرد بزرگساالن بر اساس آخرین پروتکل 
AHA  همراه با برگزاری کارگاه عملی و جلسه پرسش و پاسخ، پرداخت.

در روز دوم همایش تمامی آموزش ها و کارگاه ها با رویکرد نوزادان، 
کودکان و زنان باردار برگزار شد و نکات و جزئیات علمی مربوط به 

این موضوع مطابق با آخرین استاندارها آموزش داده شد.
محک در این همایش پذیرای متخصصان و عالقمندان زیادی بود.
بیمارس��تان فوق تخصصی مح��ک به عنوان یک مرک��ز درمانی، 
آموزش��ی، پژوهش��ِی دانش م��دار، هم��واره ت��الش دارد از آخرین 
تحقیقات و دانسته های پزشکی در جهت ارتقای سطح حمایت های 
درمانی از کودکان مبتال به سرطان بهره مند شود و دانش تخصصی 

خود را با گروه ها و سازمان های همکار به اشتراک بگذارد.
محک ضمن س��پاس از تمام��ی همراهانی که با این حضور پر مهر 
همراه این مؤسس��ه در تحقق بهترین و باالترین س��طح حمایت ها 
از کودکان مبتال به س��رطان هس��تند، امیدوار اس��ت ب��ا تداوم این 

مشارکت،  روز به روز در مسیر تعالی گام بردارد.

همايش احيای قلبی، ريوی برگزار شد
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محک رتبه نخست هشتمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی 
را، 18 اردیبهشت ماه 1392 در شاخه وب سایت دریافت کرد.

این جشنواره که توسط انجمن متخصصان روابط عمومی ها برگزار 
می ش��ود با هدف آشنایی و استاندارد س��ازی حوزه نشر الکترونیک 
و مکتوب، طی فراخوانی انتش��ارات و تولی��دات روابط عمومی های 
سطح کش��ور را جهت داوری توسط اساتید حوزه ارتباطات و روابط 

عمومی دریافت می کند.
در این دوره 100 سازمان دولتی و غیر دولتی 1800 اثر را به دبیرخانه 
جشنواره ارسال نمودند و پس از بررسی، جشنواره با اهدای تندیس و 
لوح تقدیر به روابط عمومی های برتر با حضور اس��اتید و متخصصان 
ارتباطات و مدیران و کارشناسان روابط عمومی به کار خود پایان داد.
محک با معرفی وب س��ایت خود موفق ب��ه دریافت تندیس و لوح 

تقدیر برای کسب رتبه اول سطح ملی در این زمینه شد.
س��ال گذش��ته نیز محک با ارائه دو کتاب مقام نخس��ت هفتمین 
جشنواره انتشارات روابط عمومی در حوزه کتاب را کسب نموده بود 
و همچنین در س��ال 1388 در پنجمین دوره این جشنواره موفق به 

کسب رتبه سوم در رشته بروشور شده بود.
رواب��ط عمومی مح��ک همواره در جهت حفظ و توس��عه ارتباطات 
س��ازمان با کلیه ذیربطان و تحق��ق اهداف محک در زمینه رعایت 
اصل شفافیت، پاس��خ گویی، قدرشناس��ی و زیبایی شناس��ی فعالیت 
می کند و تالش دارد تا بر پایه اطالع رس��انی گس��ترده در تمامی 
نق��اط ایران هیچ کودک مبتال به س��رطانی به دلیل عدم آگاهی از 

وجود حمایت های محک از مسیر درمان باز نماند.
کس��ب رتبه های برتر توس��ط روابط عمومی محک در س��ه دوره 
از جش��نواره انتشارات روابط عمومی های کش��ور نویدی در جهت 
رسیدن به اهداف این سازمان است.”محک” امیدوار است با تالش 
بی وقفة کارکنانش همواره در مسیر پیوند زدن دانش روز و تجربة 
متخصصان برای ارائه باالترین سطح کیفی حمایت های درمانی و 

رفاهی از کودکان مبتال به سرطان گام بردارد.

محک در هفتمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ها تندیس و لوح تقدیر رتبه اول را در شاخه وب سایت دریافت کرد.

www.mahak-charity.org

 رتبه نخست وب سايت محک در هشتمين
جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی
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دی ماه س��ال 1391 و اردیبهش��ت امس��ال 2 دفتر به 9 دفتر جلب 
مشارکت های مردمی محک اضافه شد. دفاتر جلب مشارکت نقش 
اساس��ی در تحقق یکی از مهم ترین اهداف محک که ایجاد ارتباط 
صمیمی، مداوم و عمیق با نیکوکاران و تسهیل برقراری این ارتباط 

است، دارد.  
روز دوش��نبه  4 دی م��اه 1391 روز افتت��اح دهمی��ن دفت��ر جلب 
مش��ارکت های مردم��ی محک ب��ود، س��اختمان این دفت��ر به یاِد 
شادروان “معصومه تفرشی فرمانفرمائیان” توسط فرزندان ایشان به 
محک اهدا ش��ده و پس از مرّمت و تجهیز اکنون آمادة جمع آوری 

کمک های یاوران به کودکان مبتال به سرطان می باشد.
 در ابتدای مراس��م افتتاح دفتر باس��تان، دکتر جواد کرباس��ی زاده، 
ریی��س هی��أت مدیره ضم��ن خوش��امد گویی به حاض��ران گفت: 
»موسسة خیریة محک در برنامة اجرایی پیش روی خود قصد دارد 
ت��ا در تمامی مناطق 22 گانة تهران و پس از آن در شهرس��تان ها، 
دفاتر جلب مشارکت مردمی را برای سهولت ارتباط با یاوران ایجاد 
نمای��د. آغاز به کار دهمین دفتر جلب مش��ارکت نی��ز رابطی برای 
رس��اندن کمک های انسان دوس��تانه اعضای خانوادة بزرگ یاوران 
محک به کودکان مبتال به سرطان است.« وی خاطر نشان کرد که 
دفتر باس��تان اولین دفتر جلب مش��ارکِت محک است که عالوه بر 
استقرار میز جذب کمک های مردمی در طبقه اول ساختمان، که به 
معرفی دقیق فعالیت ها، اطالع رس��انی در خصوص انواع روش های 
کمک ه��ای مردمی، ارائ��ة خدمات مربوط ب��ه دریافت کمک های 
ی��اوران و فرآیندهای کاری مرتبط با آن می پ��ردازد، در طبقة دوم 
نیز کلیة فعالیت های مربوط به واحد قلِک بخش جلب مش��ارکت از 
جمله جمع آوری و توزیع قلک در تعدادی از مناطق تعیین شده در 

این دفتر انجام می شود.
س��پس “علی نق��ی فرمانفرمائیان” یکی از اعض��ای خانواده ای که 
تأس��یس این دفتر به همت آنان ش��کل گرفت، گفت: »خرس��ندم 
تالش��ی ک��ه ب��ا همراه��ی خواه��ران و برادرانم ب��رای حضور در 
فعالیت های خیریه برای حمایت از کودکان مبتال به سرطان صورت 
گرفت، امروز به نتیجه رس��ید و امیدوارم مح��ک همواره قوی تر و 

ممتازتر به جامعه خدمت رسانی کند.«
در آخر س��عیده ق��دس بنیانگذار محک ضمن تقدی��ر از همراهی و 
اعتماد مس��تمر تمامی یاوران و همراهان محک به معرفی پیش��ینة 
فعالیت ه��ای خیریة خان��وادة فرمانفرمائیان پرداخت و از ش��ادروان 
“َس��ّتاره فرمانفرمائیان” به عنوان “مادر مددکاری اجتماعی ایران” 
یاد کرد. س��پس بنیانگذار محک لوح س��پاس و تابلوی نقاش��ی که 
توسط کودکان محک کش��یده شده بود را به این خانواده اهدا کرد 
و گف��ت: »خانواده های زیادی در این آب و خ��اک آمده و رفته اند. 
خّی��ران و نیکوکاران این س��رزمین هس��تند که با مش��ارکت خود 
نش��ان می دهند، نیت های خیر جاری  است. اندیشه نوع دوستی آنها 

دفتر باستان، دهمین دفتر جلب مشارکت های محک

افتت�اح دهمين و يازدهمي�ن دفتر جلب 
مشاركت های مردمی محک
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الگویی است برای سایرین که بدانند، اگر بخشی از کاری که انجام 
می دهیم در راه خیر قرار گیرد؛ جاودانگی به دنبال خواهد داش��ت.« 
وی ابراز امیدواری کرد که این دفتر جلب مشارکت محک نیز مانند 
سایر دفاتر مورد استقبال قرار گیرد. در حین مراسِم افتتاح دفتر جلب 
مش��ارکت باس��تان، یاوران محک با حضور و ارائه کمک های خود، 
اولین مشارکت ها را از طریق این دفتر در جهت حمایت همه جانبة 

محک از کودکان مبتال به سرطان و خانواده های آنها رقم زدند.
نش��انی دفتر باس��تان: میدان جمهوری، خیاب��ان جمهوری، خیابان 

گلشن، خیابان آذربایجان، نرسیده به خیابان باستان، پالک 401  
تلفن : 66901900

روز 14 اردیبهش��ت 1392 نیز روزی ب��ود که یازدهمین دفتر جلب 
مشارکت های مردمی محک در تجریش افتتاح شد. این دفتر که به 
هم��ت خانوادة قدس و جمعی از نیک��وکاران، خریداری و به محک 
اهدا ش��ده به منظور ایجاد ارتباط مداوم و صمیمی یاوران با محک 
و همچنین دسترسی بیشتر یاوران برای کمک به کودکان مبتال به 

سرطان فعالیت می کند.

در مراسم افتتاح دفتر تجریش سعیده قدس، بنیان گذار محک با ابراز 
خرس��ندی از افتتاح یازدهمین دفتر جلب مش��ارکت مردمی گفت: 
» خرسندیم که یادگاری کوچکی در این محله از ما به جا می ماند و 
امیدوارم بتوانم در آینده و در دوران سالمندی در همین دفتر در خدمت 

مردمی باشم که شوق انسان دوستی در وجودشان جریان دارد.«
ب��ه امید آنک��ه با مش��ارکت تمامی یاوران��ی که21 س��ال اعتماد و 
نیک اندیش��ی خود را س��رمایه محک در حمایت از کودکان مبتال به 
سرطان ساخته اند، گسترش کّمی و کیفی این حمایت ها را شاهد باشیم.
نشانی دفتر تجریش : میدان قدس، ابتدای خیابان دربند، شماره 9

تلفن : 22749819 

دفتر مشارکت تجریش، یازدهمین دفتر جلب مشارکت محک است.
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موسس��ه خیریه محک همواره در تالش است تا روش های جدید و 
آس��ان را جهت کمک به کودکان مبتال به سرطان در اختیار یاوران 

قرار دهد.

ش��ما یاوران عزیز می توانید با انجام مراحل زیر با تلفن همراه خود 
به محک کمک کنید:

1. شماره گیری کد # 7*733* از طریق تلفن همراه 
2. انتخاب گزینه محک

3. وارد کردن مبلغ مورد نظر 
4. وارد کردن شماره کارت بانکی عضو شبکه شتاب 

5. وارد کردن رمز دوم )رمز اینترنتی(

ب��ا اس��تفاده از این روش ش��ما می توانی��د در هر کج��ا و با صرف 
کوتاه ترین زمان، حس خوب کمک به هم نوع را همراه لحظه های 
خود کنید و کودکان مبتال به س��رطان را در مس��یر درمان بیماری 

یاری نمایید.

حمايت از كودكان محک با # 7*733*

31



جشن پایان سال تحصیلی کودکان محک، 10 خرداد1392 همزمان 
با پایان امتحانات مقاطع تحصیلی در محک برگزار شد. این مراسم 
همراه با شادِی آغاز شدن تعطیالت تابستانی، یک روز خاطره انگیز 
و شاد را برای کودکان مبتال به سرطان و خانواده های آنها رقم زد.
حضور 23 ک��ودک بهبود یافته همراه با خانواده هایش��ان، بار دیگر 
خاطر نش��ان کرد که س��رطان پایان زندگی نیست. سعید که امروز 
19 سال دارد و دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر است از روزهای 
درمان و ش��یطنت هایش در اتاق بازی  گفت. مریم که 6 سال است 
قطع درمان ش��ده و امس��ال در رش��ته مترجمی زبان انگلیس��ی در 
دانشگاه پذیرفته شده از روزهایی می گفت که در نقاهتگاه محک با 

معلمان داوطلب زبان انگلیسی تمرین می کرد.
بی��ش از 300 نفر از کودکان محک همراه خانواده هایش��ان در این 
جشن حضور داشتند و با دیدن فرزندان بهبود یافته محک، با انگیزه 

و روحیه ای قوی تر مسیر درمان را سپری خواهند کرد.
برخی از بیماران و خانواده هایش��ان از ش��ادروان دکتر پروانه وثوق 
می گفتند. ش��اهرخ 8 س��اله که در سه سالگی مبتال به سرطان خون 
ش��ده بود و سال 1391 قطع درمان شده از اسباب بازی هایی  تعریف 
ک��رد که دکتر محبوبش پرفس��ور وث��وق به او هدی��ه  داده و گفت: 
»عروسک مرد عنکبوتی که دکتر وثوق به من کادو داد همیشه وقتی 
بستری می شدم با من بود و االن هم در اتاقم حالش خوب است.«  

مرضیه یکی از فرزندان محک که در س��ال 1373 مبتال به سرطان 
خون ش��ده بود، با همس��ر و فرزند خود به جشن آمد. او در حالی که 
سعی می کرد جلوی اشک هایش را بگیرد، گفت: »دکتر وثوق کسی 
بود که با تالش زیاد و انگیزه ای که برای ادامه درمان به من می داد 
باعث ش��د من بر بیماری غلبه کنم و االن 15 س��ال است که قطع 

درمان شده ام. من او را فرشته نجات خودم می دانم.«

ج��شن پ�ايان س�ال ت�حصي��لي
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تع��داد زیادی از والدین کودکان نیز از روزهای اول حضورش��ان در 
محک و تأثی��ر زیادی که راهنمایی و همراهی زنده یاد دکتر وثوق 
در آگاهی آنها نس��بت به بیماری فرزند و عزمشان برای غلبه بر آن 
داشت می گفتند و سعی می کردند بغضی که در گلویشان نشسته را 
با شادی به ثمر نشستن تالش های ایشان و شاگردان و همراهانش 

در محک پیوند دهند. 
کودکان س��اعت 9 صبح از راه ه��ای دور و نزدیک به محک آمدند 
و پس از پذیرایی ش��روع به کش��یدن نقاش��ی دس��ته جمعی روی 
روِل کاغذی کردند که به همت مرجان شوش��تریان اس��تاد نقاشی 
کودکان و یکی از همراهان همیشگی، در سراسر سالن چند منظوره 

بیمارستان محک پهن شده بود.
مینا آدمک های زیبایی می کشید که آتنا آنها را رنگ می کرد.

حس��ین مسئول کشیدن ماش��ین ها بود و مهدیه زیباترین خانه ها را 

می کش��ید. پس از اینکه کودکان با همکاری و مشورت هم تمامی 
رول کاغذی را نقاش��ی کردند، با بادکنک هایی که در دست داشتند 
به س��الن آمف��ی تئاتر رفتند و ب��ا دیدن عموهای فیتیل��ه ای فریاد 

شادی شان سالن را پر کرد.
عموهای فیتیله ای با برگزاری یک برنامه ش��اد و اجرای مسابقه ای 
ب��رای پدرها و مادرها و موس��یقی های کودکانه خاطرات ش��یرینی 
که کودکان از پش��ت صفحه تلویزیون تجربه کرده بودند برایش��ان 

ملموس تر کردند.
عم��و مهرب��ان و خاله رویا یکی دیگ��ر از گروه های هنری محبوب 
ب��رای کودکان بودند که با اج��رای برنامه های متنوع و همچنین با 
حضور در اتاق های کودکاِن بس��تری ش��ده در بیمارس��تان محک، 
لبخن��د را بر لب های آنها نش��اندند. پس از آن ی��ک گروه داوطلب 

هنری بر اجرای تئاتر موزیکال پرداخت.
اجرای موسیقی توسط هنرمندان داوطلب نیز یکی از پر طرفدارترین 
بخش های برنامه به ویژه برای والدین کودکان مبتال به سرطان بود.
اش��کان خطیبی، محراب قاس��م خانی، ش��قایق دهقان و آرتمیس 
ورزنده از دیگر هنرمندانی بودند که در جمع کودکان محک حضور 

یافتند و محک را در برگزاری این جشن همراهی کردند.
در پای��ان برنامه، ک��ودکان که پس از گذراندن س��اعت هایی پر از 
ش��ور و نشاط و هیجان هنوز سرش��ار از انرژی بودند، با هنرمندان 
و دوس��تان خود عکس یادگاری گرفتند و پ��س از پذیرایی و ناهار 
با لبخندهایی دلنش��ین و چش��مانی پر امید دس��ت در دست پدر و 

مادرشان راهی خانه شدند.
محک ضم��ن قدردانی از تمام��ی هنرمندان، داوطلب��ان، یاوران و 
کارکنانی که در برگزاری این جشن مشارکت کردند امیدوار است با 
همراهی اعضای خانواده بزرگ این موسس��ه تمامی کودکان مبتال 
به سرطان از باالترین امکانات درمانی و رفاهی بهره مند باشند و در 
طول درمان کودک بودن و شاد زیستن را از یاد نبرند. به امید روزی 
که تمامی کودکان ش��رکت کننده در جش��ن های محک، فرزندان 

بهبود یافته از سرطان باشند.
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محک مفتخر است که حامیاني از اقشار مختلف جامعه دارد. حضور 
هنرمن��دان و ورزش��کاران و چهره هاي محب��وب در کنار کودکان 
مح��ک فرصت مغتنمي براي امید دهي به قهرمانان کوچک محک 
بوده و هس��ت. اسفند ماه 1391 جواد نکونام کاپیتان تیم ملي ایران 
ب��ه دیدن کودکان محک آمده بود. خ��رداد ماه  1392 نیز کودکان 
محک خوشحالي خود را از صعود فوتبال ایران به جام جهاني 2014 
برزیل با نوش��تن نام��ه اي به کاپیتان تیم ملي ک��ه روزي را با آنها 
گذرانده بود، ابراز کردند. جواد نکونام نیز پاسخ صمیمانه اي به نامه 

قهرمانان محک داد.
 

نامه كودكان:
“عم��و جواد ما بچه های محک دیش��ب که داش��تیم با مام��ان بابامون و 
پرس��تارا و بقیه دوس��تامون فوتبال رو تو بیمارستان نگاه می کردیم خیلی 
جیغ زدیم و داد کشیدیم. محمد همش می پرید باال و نرگس هم همش 
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می ترسید گل بخوریم اما نخوردیم و بردیم و ما خیلی خوشحال شدیم. 
ت��ازه بعد از فوتبال ه��م خیلی هامون به دوس��تامون اس ام اس دادیم و 
گفتیم که ش��ما که کاپیتان تیم ملی هستی و قهرمان شدی و رفتی جام 

جهانی، دوست مایی و چند وقت پیش اومده بودی بیمارستان پیش ما.
به هم تیمی ها و دوس��تات هم بگو که آفرین خیلی خوب بازی کردین و 

به عمو قوچانی هم بگو تو برزیل هم یه عالمه گل بزنه.
ما هم همیش��ه ت��الش می کنیم قهرمان بش��یم. برامون دع��ا کن تا به 

سرطان هزار تا گل بزنیم.”
ممنون که دوست مایی

» سعید، محمد حسین، مهسا، مهدیه، یاسین، محمد، عبداهلل، دنیا، 
مرضیه، روژان، معصومه، رضا« تعدادی از کودکان محک

و پاسخ جواد نكونام:
»دعای دستان کوچک شما در حماسه اولسان به ما آنقدر دلگرمی داد که 
توانستیم کره ای ها را در خانه شان ببریم و شما و مردم را شاد کنیم. من 
هم به داشتن برادران و خواهرانی مانند شما افتخار می کنم و به بچه های 
تیم ملی گفته ام که دوس��تانی مثل ش��ما داریم و برای پیروزی تیم ملی 

دست به دعا شده اید. 
سعید، محمد حسین، مهسا، مهدیه، یاسین، محمد، عبداهلل، دنیا، مرضیه، 

روژان، معصومه، رضای عزیز! 
ما به ش��ما قول دادیم به جام جهانی صعود می کنیم و به وعده مان عمل 
کردیم. شما هم باید قول بدهید که سرطان را آنقدر دریبل بزنید که دیگر 

هیچ ردی از آن باقی نماند. 
من همیش��ه به یاد شما هستم و مطمئن باشید خیلی زود در    
همین هفته دوباره به دیدن تان می آیم و برای دیدن روی ماه 
ش��ما لحظه شماری می کنم. به شما قول می دهم که با دیگر 
بازیکنان تیم ملی در جام جهانی نیز سربلند باشیم، به شرطی 

که دلگرمی ش��ما را با تمام وجود حس کنیم و دعای گرمتان همیشه 
همراه ما باش��د. ش��ما را از صمیم قلب دوست دارم و برای سالمتی 

شما همیشه دعا می کنم. «
برادر شما 

جواد نکونام





در روز 25 خرداد سال 1387 همزمان با اولین سالگرد بهره برداری 
از بیمارستان فوق تخصصی محک، دکتر جواد کرباسی زاده رئیس 
هیأت مدیره پیشنهاد نمودند که این روز در تقویم محک به عنوان 
روز محک و نیکوکاری ثبت ش��ود. 31 خرداد 1392 روزی بود که 
همچون س��ال های پیش با ش��کوِه حضور ش��ما یاورانی که قلبتان 
برای عشق و نوع دوس��تی می تپد، در تقویم محک و در دل تمامی 

حامیان کودکان مبتال به سرطان ثبت شد.
مش��ارکت در تأمین هزینه داروهای ساالنة کودکان محک به مبلغ 
6 میلی��ارد و 375میلیون ری��ال )6/375/000/000 ریال(، نتیجة 

حضور یاوران در مراسم روز محک و نیکوکاری بود. 
ای��ن مراس��م که با حضور صده��ا تن از یاوران و اعض��ای خانوادة 
بزرگ محک در سالن آمفی تئاتر موسسة خیریة حمایت از کودکان 
مبتال به سرطان برگزار ش��د همه ساله در چنین روزی به مناسبت 
س��الروز تأسیس بیمارس��تان محک و همچنین س��الروز درگذشت 
زنده یاد افس��انه دبیری، بانویی که ساخت بیمارستان محک با نیت 

انسان دوستانة ایشان محقق شد، برگزار می شود.

در ابتدا دکتر جواد کرباس��ی زاده رئیس هیأت مدیرة محک ضمن 
خوش��امد گویی به حاضران از ش��ادروان بانو افسانه دبیری یاد کرد 
که 16 س��ال پیش تصمیم به احداث یک مرکز درمانی جامع فوق 
تخصص��ی برای کودکان مبتال به س��رطان گرفت. ایش��ان ضمن 
یادآوری مراحل و نحوة س��اخت بیمارس��تان محک که با مشارکت 
هزاران انس��ان عاشق محقق شد، از حاضران در مراسم برای ادای 
احترام به مقام واالی اس��تاد فقید پروفسور پروانه وثوق درخواست 

قیام و سکوت کرد.
س��پس دکتر ناصر قفلی که تمامی هزینه های برگزاری این مراسم 
توسط ایش��ان و خانوادة محترم شان تقبل ش��د، در جمالتی کوتاه 
ضمن یاد کردن از بانو افسانه دبیری و دکتر پروانه وثوق از میزبانی 
مراسم روز محک و نیکوکاری سال 1392 و حضور در جمع صدها 

انسان نیک اندیش ابراز خوشحالی کرد.

ارائه گزارش عملكرد محک به ياوران
پ��س از آن گزارش جامعی از عملکرد س��االنه این مؤسس��ه ارائه 

روز م�حک و ن�يكوكاري

36



گزارش /  روز محک و نيكوكاری

37

گردید و ابراز امیدواری ش��د که روز »سرطان کودک و نیکوکاری« 
در تقویم ملی و بین المللی به ثبت رسد.

در این گزارش با اش��اره به بیانیه مأموریت و چش��م انداز سازمان و 
ارائه آمارهایی از فعالیت های بیمارستان در سال گذشته و همچنین 
آم��ار کودکان تح��ت حمای��ت، حیاتی ترین نیاز ک��ودکان مبتال به 
س��رطان تحت حمایت محک نیاز به دارو عنوان ش��د. هزینه های 
دارو از س��ال 90 تا 91، 37 درصد و از س��ال 91 تا 92، 68 درصد 
رش��د داشته است. همچنین ضمن اش��اره به نام بعضی از داروهای 
مورد اس��تفاده کودکان مبتال به سرطان و قیمت آنها، اهمیت بحث 

داروی کودکان مبتال به سرطان یادآوری شد.
پس از آن برنامه جلب مش��ارکت آغاز شد؛ دست یاوران یکی یکی 
باال می رفت تا تعهد و آمادگی خود را برای کمک به کودکان محک 
در زمین��ة دارو اعالم کنند. نوجوانانی که همراه خانواده خود در این 
مراس��م حضور داشتند نیز دس��تان خود را به نشانه کمک در تأمین 
هزینه داروی مورد نیاز دوستانشان در محک باال می بردند. فضایی 
بی نظیر و پرشور از محبت یاوران به کودکان محک ایجاد شده بود.

نخس�تين اجرای قطعاتی با مفهوم نوع دوستی توسط 
ياور هميشگی محک استاد محمد سرير

“اس��تاد محمد س��ریر”، پیشکس��وت موس��یقی 
ای��ران که با حض��ور ارزش��مند و داوطلبانه خود 
در برنامه های محک هم��واره یکی از هنرمنداِن 
حامی کودکان مبتال به س��رطان است، از هنرمند 
نوجوان حاضر در مراسم، “صدرا پیشدادی” برای 
اج��رای قطع��ه ای از “مرحوم پرویز مش��کاتیان” 
دع��وت کرد؛ نوجوانی که س��نتور نوازی اش حال 

و هوای ویژه ای به مراسم بخشید. 
آنگاه اس��تاد س��ریر به هم��راه هنرمن��د گرامی 
“محمدرضا صادقی” به اجرای قطعاتی با موضوع 
عش��ق و نوعدوس��تی پرداختند که محک مفتخر 

اس��ت این قطعات برای اولین بار در روز محک و نیکوکاری طنین 
انداز شد. 

مراس��م با حضور دکتر مردآوی��ژ آل بویه از اعض��ای هیأت امنای 
محک و یادی دوباره از پروانة محک، پروفس��ور وثوق و هم چنین 
اهدای تابلوی نقاشِی کودکان محک به دکتر قفلی و خانوادة ایشان 

به نشانة سپاس از زحماتشان به پایان رسید.
س��رمایه ها با گذر زمان اندوخته می شوند. یاوران و همراهان محک 
نیز س��رمایه های معنوی ارزشمندی هستند که گذر زمان وجود آنها 
را برای کودکان محک و خانواده های آنان اندوخته اس��ت و اعتماد 

ایشان به این سازمان ارزشمند ترین داشته محک است.
یاری همة یاوران محک را ارج می نهیم و همراهی ش��ان را سپاس 
می گوییم. محک مفتخر است که خانواده ای اینچنین گرم و پر مهر، 
حامی کودکان مبتال به س��رطان هستند. باشد که روزی به مناسبت 
بهبودی تک تک کودکان مبتال به س��رطان دور هم جمع شویم و 

سالمتی شان را جشن بگیریم. 

نماد درمان یار محک



ف��رح اصولی، ط��راح لوگوی مح��ک متولد مرداد م��اه 1332 در 
زنجان اس��ت. دیپلم نقاشی را از هنرستان هنرهاي زیبای دختران 
و لیس��انس گرافیک را از دانشکدة هنرهای زیبای دانشگاه تهران 

دریافت کرده اس��ت. 
در زمینه های نقاش��ي متحرک، تصویر سازی کتاب کودک، ساخت 
فیلم، بازیگري تئاتر، عکاس��ي و نقاش��ي فعالیت دارد و بیش از صد 
نمایشگاه گروهي و هفت نمایشگاه انفرادی را در ایران و اروپا، آسیا ، 
آمریکا و آفریقا برگزار کرده اس��ت. آثار او در موزه هاي متروپولیتن 
نیویورک و لودویگ آلمان، موزة مردم شناس��ي آمستردام و تهران، 
موزة هنرهاي معاصر، موزة ق��رآن و همچنین موزة فاندیش دهلي  
نگه داري مي شوند. ایده های هنری اصولی از اسطوره ها و از ادبیات 

کهن  و معاصر ایران  و جهان، نشأت می گیرد. او هم چنین در آتلیة 
دیزاین و آتلیة معاصر تدریس کرده اس��ت. آنچ��ه در ادامه می آید 
گفتگوی صمیمانة محک با هنرمندی اس��ت که از طراحی لوگوی 
محک با عنوان ش��انس یاد می کن��د؛ هنرمندی که محک برای او 

سرخابی رنگ است . 
          آشنايی شما با محک چگونه بود؟

ب��ا تلف��ن! خان��م الدن امیرفی��ض،  از اعضاي مح��ک را از قبل 
می ش��ناختم، از دوستان یکی از بس��تگانمان بودند. ایشان با من 
تماس گرفتند و گفتند سازمانی خیریه در حال شکل گرفتن است 
ک��ه قصد دارد به کودکان زیر 14 س��ال خدم��ات دهد و به لوگو 
نیاز دارد، می خواهیم این لوگو را ش��ما طراحی کنید و دستمزدی 
دریاف��ت نکنی��د. برای این س��ازمان تازه تأس��یس، رویکرد مالی 
کس��انی که برایش کار می کردند خیلی مهم بود. طراحان زیادی 
بودند که می توانس��تند این کار را انجام دهند اما خوش��بختانه کار 

به من س��پرده ش��د.
    در ذهن خالق لوگوی محک چه می گذشت ؟ 

خانم امیرفیض تأکید داش��تند که لوگو غمگین نباش��د. من هم در 
ذهن خود باور داش��تم لوگوی سازمانی که قصد کمک به کودکان 
را دارد نباید غمگین باش��د. چندین نمونه کار کردم، ش��اید 15 الی 
20  تا؛ در بعضی ها از فیگور بچه استفاده کردم، در بعضی دیگر گل 
یا برگ. لوگوی انتخابی، بالی است که سه کودک روی آن ایستاده 
اند، هدف خودم این بود که بگویم » ما این بچه ها را بر روی بالی 
قرار می دهیم و از آن موقعیتی که هس��تند جدا می کنیم و وضعیت 
شادتری برایشان ایجاد می کنیم.« و چون قرار بود که این خدمات 

برای کودکان ارائه شود، همین طرح سه تا بچه انتخاب شد.
ایده آلی که در ذهن داشتم این بود که لوگو طراحی ساده ای داشته 
باشد، سریع در ذهن نقش ببندد، جزئیات زیادی نداشته باشد، قصة 
طوالنی به همراهش تعریف نشود و تبدیل به فرمی شود که وقتی 

آن را می بینیم، به خاطر ما بیاید که متعلق به کجاست. 

 فرح اصولی از طراحی لوگوی محک می گويد 
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          يعنی قرار گرفتن س�ه بچه روی بال به معنی بهبود 
شرايط آنهاست؟

کام��اًل. محک قص��د حمایت دارد. بال، کمتر ب��ار معنایي حمایت 
دارد، بیش��تر نماد پرواز اس��ت. محک نمي گوید ک��ه من چترم و 
ش��ما را از آس��یب ها حمایت مي کنم؛ مي گوید در زمان مش��کل، 
ش��ما را حمایت و کمک مي کنم. از مشکالت باید َکنده شد، نوید 
این را مي دهد که تو مي تواني از جایي که هس��تي رها شوي. من 
با حس خودم خواس��تم بگویم؛ این حمایت به ش��کلی است که ما 
موقعی��ت کودکان را به موقعیتی بهت��ر تغییر می دهیم. فکر کردم 
برای بچه ها این بازیگوشی، شادی و َکنده شدن از زمین، متفاوت 
ب��ودن با آن حالتی که ش��رایط س��خت دارد ب��راي آن حالتی که 

ایده آل ماس��ت؛ مناس��ب تر اس��ت.

          لوگوهای ديگری هم طراحی كرده ايد؟
بله. اما متأس��فانه تجربة کارهاي گرافیک من، تجربة جالبی نبود. 
گرافیس��ت مستقلی بودم؛ البته  در زمینه پوستر فیلم وتئاتر، تیتراِژ 
فیلم و بروش��ور وکاتال��وگ و لوگو، تصویر س��ازی زیاد کار کردم 
بخش��ی از کارهایم هم بد چاپ ش��د یا بعد از چاپ درست توزیع 
نش��د بعد هم به طور کل طراحی گرافیک را کنار گذاش��تم. چون 
در واقع همیشه نقاش بوده و هستم. آزادی ای که در نقاشی وجود 

دارد در گرافیک نیس��ت.

           بهترين لوگويی كه می شناسيد ؟
کارهای ممیز را خیلی دوس��ت دارم و مصطفی اس��داللهی به نظر 
من در زمینة لوگو کارهای قش��نگی کرده، در آثارش هم فکر دارد 
ه��م مفهوم را خیلی خوب القا ک��رده، اصل مطلب در یک لوگوی 
ساده بیان شده است. سلیقة من هم همین است که لوگو، موضوع 
و مفهوم را به س��اده ترین شکل القا کند. گرافیست های جوانتری 
وارد کار شده اند و فکر می کنم گرافیست های جوان خوبی داریم. 

لوگوهایی که با خط ایجاد می ش��وند خیلی جذاب هس��تند. 

          از حس خود نسبت به لوگوی محک بگوييد. 
حّس بسیار خوب و فوق العاده ای است. این لوگو را هر جایی می بینم 
خوشحال می شوم. چه خوب که متعلق به اینجاست؛ در مؤّسسه ای 
که من به آن عالقه دارم. این یک شانس بود که من لوگوي محک 
را طراحی کنم؛ موّسس��ه ای که عالی، زیبا، انس��انی و منطقی پیش 
رف��ت و به بچه های نازنین این مملک��ت کمک می کند. وقتي فکر 
مي کنم که من هم در ش��کل گیری این مؤّسس��ه س��هم کوچکی 
داشته ام خودم را عضوی از این خانوادة بزرگ می دانم و از این بابت 

همیشه خوشحالم. این لوگو بار عاطفی قوی برای من دارد.
          عجيب تري�ن جايی كه لوگوی مح�ک را ديديد كجا 

بوده است؟ 
نمی دان��م، در جاهای مختلف دی��ده ام. فکر مي کنم یک بار که  در 
مسیر فرودگاه بودم آن را روي یک بیلبورد بزرگ دیدم. آن موقع به 
خاطر رفتن به سفری که دوست نداشتم ناراحت بودم  ولی با دیدن 

آن حس خوبی به من دست داد و بار غمم سبک تر شد.
          اگ�ر قرار بود لوگو را برای بازبينی بررس�ی كنيد، آيا 

آن را تغيير می داديد؟
نمی دان��م! این کار را20 س��ال پیش طراحی ک��ردم، یعنی زمانی 
که محک ش��روع به کار کرد. به عنوان ی��ک هنرمند هر اثری که 
ب��ه وج��ود بیاورید، هر زمان که به آن ن��گاه می کنید می گویید اگر 
مي خواس��تم االن آن را بکش��م؛ یک جور دیگ��ري کار می کردم.  
نمی دان��م چه کارهای دیگ��ری انجام پذیر بود ی��ا اآلن با ذهنیت 
فعلي نمی دانم چ��ه تغییری در آن می دادم. گاهی فکر می کنم آرم 
هر مؤسسه ای همان اول، قبل از آنکه هدف ها و عملکردش کاماًل 
مشخص باش��د، طراحی می شود. سال ها می گذرد و بعد مي پرسیم 
که آیا لوگو مناس��ب مؤّسس��ه بوده یا خیر؟ گاهی آرم هایی معروف 
می ش��وند که اصاًل زیبا نیستند و کاري هم نمی توان کرد. من فکر 
می کنم این آرم به دلیل اینکه این مؤسس��ه یک نقطة امید اس��ت 
روی م��ردم یک اث��ر مثبت می گذارد. اگر کس��ي فرزندش را براي 



40

“ رقیب “ اثری از فرح اصولی در موزه متروپولیتن نیویورک

معالجه مي آورد و درمان مي ش��ود وقتي ب��ه آن لوگو نگاه مي کند 
حس خوبي دارد. براي من ارزش عاطفي لوگو بسیار مهم است.

          از اولي�ن و آخرين باري كه با محک در ارتباط بوديد 
چقدر مي گذرد؟ 

اولین بار در بدو تاسیس محک بود. آن زمان محک نمایشگاه هایي 
داشت، خانم سهیال ش��یباني یکي از رابطان امور نمایشگاه بودند، 
چند بار از من و س��ایر نقاش��ان خواس��تند که نقاش��ي هایی براي 
فروش در بازارهاي محک ارائه دهیم. چندین سال این کار انجام 
ش��د، حدود 7 سال پیش به بیمارس��تان آمدم و از بخش ها دیدن 
کردم. اتاق بازي و بخش که ترکیب رنگ زیبایي برایشان انتخاب 
ش��ده بود، احساس خوبي به من داد. رنگ آمیزي موضوعي است 
ک��ه معم��واًل در ایران ب��ه آن توجه نمي ش��ود.  ن��گاه دولتی  به 
بخش تجس��مي، یک نگاه تجّملي اس��ت، اصاًل توجه نمي ش��ود 
به اینکه براي روح ش��ما چه اتفاقي مي افتد. اگر کودکي در اتاقي 
با رنگ هاي ش��اد قرار بگیرد براي او خیلي بهتر اس��ت تا اتاقي با 
دیوارهاي بتني و رنگ هاي تیره و ُمرده. روانشناس��ي رنگ مقولة 
بس��یار مهمي اس��ت که در ایران مورد کم لطفي ق��رار گرفته،.اما 
در محک به این موضوع توجه خاصي مي ش��ود. موسیقي، اسباب 
بازي، فضاهاي رنگي، آدم ه��اي خوش اخالق، لباس هاي رنگي؛ 

همگي مهم هس��تند و تأثیر مثبتي دارند.
          حّس�تان نس�بت به محک از هفت س�ال پيش تا به 

اآلن تفاوتي كرده؟
از هم��ه چیز در آن جا لذت مي ب��رم و همه چیز را پرتحرک و زنده 
می بین��م. به نظر من یکي از ارزش هاي محک این اس��ت که گذر 

زمان تأثیر منفي روي آن نداشته است.
          محک براي شما چه رنگي ست؟

 وقتي لوگو اجرا ش��د اتود سیاه و سفید بود. اما اآلن براي من رنگ 
محک همین رنگ لوگو است.

          از اثرتان كه در  موزة متروپوليتن نگهداری می شود 
بگوييد.

اس��م اثر » رقیب« است. کاری است دو قسمتي بر اساس ادراک و 
نوع نگاه دو زن به جهان پیرامون خود.

 الزم ب�ه ذك�ر اس�ت رن�گ اتاق ه�ای تمام�ی 
بخش های موسسه محک توسط هنرمند گرامی 

بهرام كلهرنيا  انتخاب شده است.





ب��راي بچه هایي که مدرس��ه مي روند هنوز ش��یریني و لذت 
تعطیالت عید از یادشان  نرفته است که روزهاي پر از تالش و 
دلهره و استرس امتحانات آخر سال نزدیک مي شود و اگر آدم 
یک مامان مثل مامان من داش��ته باشد که دیگر کارش تمام 
اس��ت. تذکرهاي مادرم از روز 14 فروردین ش��روع مي  شود:     

” علي درست را بخوان! علي فردا امتحان چي دارید؟”  
مام��ان من آنقدر نمرة بیس��ت را دوس��ت دارد که همه چیز 
را با بیس��ت مقایسه مي کند. اگر گوش��ة بیست هر امتحاني 
یک کمي س��ابیده ش��ده باشد و یا گوش��ة برگه تا شده باشد 
اصاًل قبول نمي کند. بیس��ت باید کاماًل ش��فاف و روشن و تا 
نشده باش��د. خدا نکند نیم نمره ارفاق بشود آنچنان از پشت 
عینکش نگاه مي کند که یعني: “ این اون بیس��تي نیست که 
م��ن مي  گویم”! مي گوی��م: “مامان جان! همة کارش��ناس  ها 
مي گویند نمره، مالک نیس��ت فهمیدن مهم اس��ت؛” ولي او 
مي گوید: این حرف ها س��رم نمي ش��ود، اگر کس��ي درس و 
مطالب را خوب فهمیده باشد نمرة خوب مي گیرد و اگر درس 
را نفهمد خوب معلوم اس��ت نمرة کم��ي مي گیرد؛ این دیگر 
بحث ندارد... آخر امتحانات باید همة نمره هاي بیس��ت ردیف 
بش��وند. همیشه به من مي گوید: “تو مي تواني پس باید همة 

تالشت را بکني.”
 تابس��تان نزدیک اس��ت. مامان ه��اي گل! بگذارید ما بچه ها 
از تابس��تان لذت ببریم، ه��ر چقدر دلم��ان مي خواهد بازي 
کنی��م، بخوابی��م و تلویزیون نگاه کنیم. خدا را ش��کر که من 
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کالس تابستاني نمي روم وگرنه تابستان هم باید مدام بیست تاب�ستانی كه ع�لی دوس�ت دارد
مي گرفتم، شانس آوردم!

برایم دعا کنید که امتحاناتم را خوب بدهم.
علي)کودک محک( 
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کاش شمعی وجود نداشت .... می پرسین چرا؟؟..
واس��ه اینکه اگه ش��معی نبود مردم نمی گفتن اون پروانه ی 
قش��نگ  و ببی��ن که چطوری داره  توی عش��ق اون ش��مع 
می  س��وزه ولی افسوس که همه عشق پروانه رو می  بینن و از 
دل ش��مع بیچاره خبر ندارن، خبر ندارن که  شمع می  سوزه 
واس��ه اینکه نمی  تونه به پروانه نزدیک بش��ه می سوزه واسه 
اینکه می ترس��ه اگه به پروانه جونش نزدیک بشه بال و پرشو 
بس��وزونه، ش��مع بیچاره وقتی دنبال راه چاره می  گرده تا به 
پروانه برس��ه مجبور میشه خاموش بش��ه وقتی خاموش شد 
اونوقت شعله ای نیست که بال و پر پروانه رو بسوزونه.  شمع 
خوش��حال میشه که راه چاره ای پیدا کرده ولی خبر نداره از 
اینکه پروانه عاشق سوختن شمعیه که بهش نزدیک میشه ....

اونوقته که ش��مع میفهمه که هم عشقشو از دست داده و هم 
عمرشو....

خدایا در سرای آسمانیت باغی پر از گلهای زیبا ارزانیش کن .
شنیدن خبر درگذش��ت سرکار خانم پروفس��ور پروانه وثوق 
مادر دلس��وز باعث غم و ان��دوه فراوانی برای همة ما بچه  ها و 
خانواده  ه��ای ما بود . محکی  های عزیز خیلی قش��نگ گفتید 

“پروانه بودن، قلب پروانه ای می طلبد.”
تسلیت من و خانواده منو از راه دور پذیرا باشید خیلی دوست 
داش��تم بوسه بر دستان ش��فا بخش این مادر دلسوز می  زدم 
ول��ی چون امتحانات نهایی دارم نمی  توانم در مراس��م ش��ما 

شرکت کنم عذر من و خانواده من را پذیرا باشید.

همه شما فرشته های خوب محکی را دوست دارم. نامه غالم��رضا به پزشک محبوبش 
غالم رضا جمشیدی
استان گلستان شهرستان مراوه تپه
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