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)فروردین تا تیر( 1394
 مهم ترين دستاوردهای محک در سال 1393

 گراميداشت دومين سال درگذشت پروفسور وثوق
 قصه ليال؛ نوشته يکی از كودكان بهبود يافته محک

 با تومور مغزی بيشتر آشنا شويم



18 اردیبهشت، روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر

24 خرداد، روز جهانی اهدای خون 10 خرداد، روز جهانی بدون دخانیات

25 اردیبهشت، روز جهانی خانواده

   مؤسسة خيرية محك در طول 24 سال فعاليت، همواره با تكيه بر دو اصل قدرشناسي و زيبايي شناسي، 
همس��و با مناس��بت هاي ملي و بين المللي مرتب��ط با حوزه فعاليت خود تالش كرده اس��ت، تا ضمن 
گراميداش��ت اين مناسبت ها، نسبت به همه افراد، مؤسسات و سازمان هايي كه براي تأمين سالمتي 

و رفاه بيشتر هم ميهنان عزيزمان مي كوشند، ادای احترام نمايد.

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



برخی ازمهم ترين دستاوردهای 
محک در سـال 1393

آغاز حمايت درمانی و رفاهی از 2075 كودک جديد 

با  همزمان  كودكان  آنکولوژی  بين المللی  كنگره  اولين  برگزاری 
اولين سالگرد درگذشت پروفسور پروانه وثوق
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عنوان اولين سازمان مردم نهاد در جهان

مديريت  بين المللی  انجمن  از   GPM جايزه  نقره  نشان  دريافت 
پروژة سبز

برگزاری سومين همايش بين المللی مسئوليت اجتماعی شركت ها

به  مبتال  كودكان  حمايتی  خدمات  ملی  كنگره  دومين  برگزاری 
سرطان و خانواده هايشان

كسب رتبه نخست جشنواره وب ايران توسط محک 
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خبرنامۀ محـک

  سردبير: فرخ اميرفريار
  مدير داخلي: صبا كامکار

  دبير تحريريه: الهام انصاری
  تحريريه: روابط عمومی محک

  همـکاران داوطلب اين شـماره:
دنيـا آقاباقری-تارا ميرفخرايی- اميرحسين تقی زاده 

حسن خويی- بهاره خيرخواه
شهربانو ضيغمی- مهديه قصری

غزل كريمخان زند - عرفان موسوی
  همکار افتخاری: دكتر عظيم مهرور 

  طراحی و صفحه آرايي:  سمانه ياسايی
  تصويرسازي: سمانه ياسايی

  ناظر چاپ: بهزاد انجالسی
  عکاس: فائزه سعيدی

  چاپ و ليتوگرافي: چاپ رواق/ 66649644

ايـن خبرنامه بـر روي سـايت محک قابل 
مشاهده و ذخيره كردن است. 

www.mahak-charity.org

از كـودكان محـک همـکاران  تعـدادي 
كوچـک ايـن خبرنامـه هسـتند. از اين 

عزيزان سپاسگزاريم.



پيام بنيانگـذار  ..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. مديرعامل  پيام 

گراميداشت دومين سالگرد درگذشت پروفسور وثوق  ........................................................................................................
اخبار 

جاودانی مهر ...................................................................................................................................................................................
جشن پيشواز بهار  ........................................................................................................................................................................
هنردرمانی با حال و هوای نوروزی  ...............................................................................................................................................
ركابزني با شعار »سرطان پايان زندگي نيست«  ...........................................................................................................................
دنيای شگفت انگيز رضا  ...............................................................................................................................................................
در محک هر روز، روز مادر است  ..................................................................................................................................................
جشن ياری كودكان محک در مدارس ..........................................................................................................................................
برگزاری گردهمايی پزشکان  ........................................................................................................................................................
نمايشگاه نقاشی هنرمندان كوچک ياور محک  ..........................................................................................................................
حضور فريدون زندی .....................................................................................................................................................................
سومين سالگرد تاسيس بخش پيوند سلول های بنيادی محک ....................................................................................................
شصت و هشتمين بازارچه خيريه محک .......................................................................................................................................
مراسـم روز محک  و نيـکوكـاری  ..............................................................................................................................................

داستان  كودكان محک
داسـتان ليال ...........................................................................................................................................................................

مصاحبه با دكتر جواد كرباسی زاده؛ رييس هيات مديره محک ............................................................................................................       با پيشکسوتان 

پرسش های شما درباره سرطان
با تومور مغزی بيشتر آشنا شويم ............................................................................................................................................................

ادای احترام به موسسات خيريه همکار................................................................................................................

معرفی كتاب  .........................................................................................................................................................
سؤاالت متداول ....................................................................................................................................................
تماس با مـا ...........................................................................................................................................................

6
7

13

15
16
 17
 18
 18
 19
 20
 22
 25
 26
27
 28
 30

33

34

40

42
44
46
47

فهرست



پیام بنیانگذار

6

پيام بنيانگذار
ش��مار ويژگي هاي مثبت ما مردم نيست و َمراجع و مسئولين 
نيز اش��راف و عالقه اي به مبحث كوش��ش هايی از اين دس��ت 
نداشته اند و بهتر است هر كس نيرو و توان خود را صرف حل 
مسائل و مشكالت خود و خانواده و اطرافيان نزديك خود كند. 
امروز اما ديگر خبري از اين نوع بازدارندگي ها نيس��ت. فضاي 
حاكم بر اذهان به س��مت كمك و همدلي و ياري و ياوري نه 
تنها سنتي بلكه به اشكال سازماني و مديريتي مدرن مي باشد. 
ديگ��ر واژگاني چون نمي ش��ه ... نم��ي ذارن ... نمي تونين ... 
نمي تونيم ... نمي خوان ... نذاشتن ... را حداقل در حوزه كاري 
س��المت كه بر آن اش��راف داريم كمتر مي شنويم. و به جاي 
آن “م��ن تصميم گرفته  ام” ... “من الزم مي دانم” ...  “من اين 
ضرورت را حس مي كن��م” ...  “ما مي توانيم”...  “مردم خوب 
ب��ه ما كمك مي كنند” ...  “خدا پش��ت ماس��ت” ... “حركت 
درس��ت حمايت كائنات را داراس��ت”  ...  “اگر درس��ت عمل 

كنيم حمايت مي شويم” ...  و غيره را زياد مي شنويم.
شكوفايي جامعه مدني را تهنيت مي گوييم.

سعيده قدس

... وه كه چه بهار زيبايي داشتيم امسال. نه تنها ابر و باران، نه 
تنها آفتاب و باد، نه تنها س��نبل و بنفش��ه و الله و الله زاران، 
بلكه ش��كوفايي ش��گفت انگيز اميد و امي��دواري و تحركات 
مردمي در امتداد نيات خيرخواهانه و حل مش��كالت مردم به 

دست مردم نيز بهاري و بهارگونه بود.
  محك ميزبان و مهمان خّيرين نيك انديشي از سراسر كشور 
بود كه همت كرده اند تا كاري كنند كه غصه س��رآيد. گذشته 
از حمايت از بيماران مبتال به س��رطان، از ياري رس��اندن به 
والدين نوزادان مبتال به بيماري پروانه اي* تا آنها كه دلش��ان 
براي زوال جنگل هاي بلوط لرس��تان سوخته و مي خواهند به 

ميدان بيايند.
  ي��ادم آمد از روزي كه ما به مي��دان آمديم، برهوتي بود كه 
نپرس. همه ناص�حان متفق القول بودن�د كه ك�ار گروه�ی در      

* اپيدرموليز بولوسا )EB( نوعی بيماری ژنتيكی در گروه بيماری های نادر است كه عوارض پوستی شديدی ايجاد می كند.
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گزارش مديرعامل از عملکرد سال 1393 

سال 1393 سالی سرشار از موفقيت برای خانواده بزرگ محك 
بوده است. در اين سال اولين كنفرانس بين المللی  آنكولوژی 
كودكان همراه با بزرگداش��ت پروفسور وثوق، اولين كنفرانس 
مل��ی خدم��ات حمايتی در مؤسس��ات مردم نهاد و س��ومين 
كنفرانس بين المللی مس��ئوليت اجتماعی با موفقيت و حضور 
متخصصان صاحب نام بين المللی و داخلی در هر حوزه برگزار 
گرديد و نتايج آنها در سطح وسيع در دو حوزه ملی و بين المللی 
و به تفكيك به اطالع مخاطبان متخصص و مخاطبان عمومی 
رسيد. اين سه برنامه علمی نه تنها به افزايش دانش و مهارت 
مخاطب��ان آنها از جمله پزش��كان، مديران و كارمندان محك 
منجر گرديد بلكه آگاهی از عملكرد و دست آوردهای مؤسسه 

محك را در دو سطح ملی و بين المللی افزايش داد.  
  در سال 1393 برنامه اجرايی 1392-1391 مؤسسه محك 
جايزه طالی انجمن بين المللی مديريت پروژه )IPMA( در 
موضوع پروژه های بشردوستانه را دريافت نمود و همچنين اين 
 )GPM( پروژه جايزه نقره انجمن بين المللی پروژه های سبز
را دريافت كرد. دريافت اين دو جايزه ارزش��مند بين المللی از 
دو نهاد معتبر تخصصی، حاكی از انطباق مناسب سيستم ها و 
روش های اداره سازمان با استانداردهای بين المللی می باشد. 
برنامه اجرايی مصوب دو ساله 1394-1393 و بودجه ناظر بر 
سال اول آن يعنی بودجه مصوب 1393 مبنای حركت محك 
در س��ال 1393 و مبنای تهيه گ��زارش عملكرد بوده اند. اين 
برنامه دو س��اله پنجمين برنامه اجرايی در چارچوب دومين 
برنامه اس��تراتژيك سازمان يعنی برنامه استراتژيك دوره پنج 
ساله 1395-1391 بوده است. برنامه اجرايی محك مشتمل 
ب��ر 4891 فعاليت اس��ت كه 42% آنه��ا فعاليت های جاری و 

58% فعاليت های توس��عه ای بوده است. پيشرفت مورد انتظار 
اين برنامه تا پايان سال 1393 كه پايان سال اول برنامه است 
معادل 50% پيش بينی ش��ده بود كه ميزان تحقق آن همين 

مقدار بوده است. 
  يك��ی از پروژه های زير بنايی محك پروژه تحول س��ازمانی 
اس��ت كه در س��ه بخش طراح��ی و پياده س��ازی فرآيندها، 
اس��تقرار س��امانه )سيس��تم( حس��ابداری بهای تمام شده و 
يكپارچه نمودن سامانه های اطالعات مديريت سازمان تعريف 
گرديده اس��ت. در پايان س��ال 1393، 52 فرآيند سازمان بر 
اس��اس وضع موجود شناسايی و طراحی شده و پس از تأييد 
مديرعام��ل و تصويب هيأت مديره به س��ازمان اجرايی ابالغ 
گرديده است. مرحله دوم اين بخش ارزيابی انطباق فرآيندها 
و عمليات اجرايی به منظور اصالح وضع موجود و شناس��ايی 
شاخص های فرآيندی است كه در سال 94 انجام خواهد شد. 
بخش اس��تقرار سيستم حس��ابداری بهای تمام شده با هدف 
ام��كان هزينه يابی خدمات س��ازمان و تولي��د اطالعات برای 
تغذيه سيستم های پشتيبان تصميم گيری تعريف شده است. 
در اين بخش با انتخاب نرم افزار تس��هيم هزينه و مشورت با 
كارشناسان و مشاوران، كدينگ جديد حسابداری تعريف شد 
و با تأييد مديرعامل و تصويب هيأت مديره اجرای آزمايش��ی 
آن آغاز شده است. در بخش يكپارچه نمودن زير ساخت های 
فن آوری اطالعات، با همكاری مشاورين اين بخش يكپارچه 
نمودن نرم افزارهای موجود از طريق رابط های نرم افزاری در 

دست اجرا است.
  طرح توس��عه فيزيكی محك در چارچوب پروژه س��اختمان 
ش��ماره 2 در حال انجام اس��ت. بر اساس گزارش مشاور، اين 
پروژه كه در فروردين 92 آغاز گرديده اس��ت در اس��فند 93 
به ميزان 53/25% پيش��رفت تجمعی داشته است. در برنامه 
روزی ب��ا محك كه در بهمن 93 برای تأمين منابع مالی اين 
پروژه برگزار گرديد، مع��ادل 38 ميليارد ريال كمك اهدايی 
توس��ط خيرين تعهد گرديد. منابع مال��ی تخصيص يافته به 
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پروژه از ابتدا تا پايان سال 93 معادل 270 ميليارد ريال بوده است.
بودجه مصوب سال 93 با دريافت كل تحققی 1279 ميليارد 
ريال ب��ا 2/2% انحراف نامس��اعد و با پرداخ��ت كل تحققی 
835 ميليارد ريال با 14% انحراف مس��اعد مواجه بوده است. 
444 ميليارد ريال ذخيره احتياطی برای اطمينان از استمرار 
عملكرد س��ازمان به صورت پايدار در ش��رايط بحرانی حاصل 
برنامه ري��زی برای اطمينان از پايداری س��ازمان در ش��رايط 
بحران��ی در چارچوب اس��تانداردهای بين المللی حاكم بر اين 
حوزه می باشد. نمودار شماره 1 توزيع عوايد و هزينه های سال 

1393 را به تفكيك سرفصل ها نشان می دهد.
  نس��بت جاری به عنوان يك شاخص اساسی مالی كه نشان 

دهنده نس��بت دارايی های جاری به بدهی های جاری سازمان 
اس��ت و همچنين نسبت س��ريع به عنوان شاخص مالی مهم 
ديگری كه نشان دهنده نسبت نقدترين اقالم دارايی جاری به 
بدهی های جاری س��ازمان است در سال 93 با مقادير 14/7 و 
14/04  به ترتيب با 4/2% و 4/3% صعود نس��بت به سال 92 
مواجه بوده اند. در همين دوره نسبت بدهی كه نشان دهنده 
جمع كل بدهی ها به جمع كل دارايی ها است با مقدار 0/043 
معادل 2/4% نس��بت به س��ال قبل افزايش يافته است. مقدار 
اين س��ه شاخص نشان دهنده توان اقتصادی مناسب سازمان 
در پايان سال 1393 است. نمودار مقايسه ای اين سه شاخص 
در دوره دو ساله 93-92 در نمودار شماره 2 ارائه شده است. 

نمودار توزيع عوايد تحققی 1393
دريافت بيمارستان

دريافت خيريه

نسبت سريع نسبت بدهینسبت جاری

1393 1393 13931392 1392 1392

نمودار توزيع هزينه های تحققی 1393

نمودار شماره 2

نمودار شماره 1

16%

32%32%

16%12%
8%

84%

0/043
0/0428
0/0426
0/0424
0/0422
0/042
0/0418
0/0416
0/0414

16
14
12
10
8
6
4
2
0

16
14
12
10
8
6
4
2
0

پرداخت توليد عوايد خيريه

پرداخت حمايتی
پرداخت بيمارستان

پرداخت پشتيبانی

پروژه توسعه ساختمان
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بازده به عنوان مهم ترين ش��اخص اثربخشی كه نشان دهنده 
نسبت هزينه های كاماًل مرتبط با گروه هدف )كودكان مبتال 
به س��رطان و خانواده آنان( به كل عوايد س��ازمان اس��ت در 
س��ال 93 معادل 83/6% می باش��د كه نس��بت به سال 92 با 
0/1% صعود مواجه اس��ت. اين شاخص نشان دهنده آن است 
كه 16/4% از دريافت های س��ازمان برای توليد عوايد خيريه، 
مديريت اين عوايد و هزينه های باالس��ری مصرف شده است. 
اين ضري��ب در س��ازمان های بين المللی در مح��دوده %75 
تعريف ش��ده است. نمودار ش��ماره 3 مقايس��ه دو ساله اين 

شاخص را نشان می دهد.
 

  تعداد نيروی انس��انی موظف س��ازمان در پايان س��ال 93 با 
رس��يدن به عدد 694 نفر نس��بت به پايان س��ال 92 معادل 
17% رش��د داشته است. در س��ال 93 بيمارستان با 358 نفر، 
بيش��ترين س��هم نيروی انس��انی موظف معادل 52% و حوزه 
داوطلب��ان ب��ا 4 نف��ر، كمترين س��هم مع��ادل 1% را به خود 
تخصيص داده اند. ضريب ريزش نيروی انس��انی به عنوان يكی      

نمودار توزيع كاركنان در سال 1393

نمودار شماره 4

%27

%9

%52

%5
%0

%1%2%1 %0

%3

1393

بازده

نمودار شماره 3

%90/0

%87/5%

%85/0

%82/5

%80/0

%77/5

75/0%
1392

از مهم ترين ش��اخص های منابع انسانی سازمان نشان دهنده 
نس��بت نيروی انس��انی خارج شده از س��ازمان به نسبت كل 
نيروی انسانی است. اين شاخص در سال 93 معادل 14% بوده 
اس��ت كه نسبت به سال 92 معادل 1/1% كاهش يافته است. 
نمودار ش��ماره 4، توزيع نيروی انسانی موظف سال 1393 را 

به تفكيك حوزه های سازمانی نشان می دهد.

مديرعامل

امور مالی

داوطلبان

جلب مشاركت

روابط عمومی

خدمات حمايتی

منابع انسانی

بيمارستان

دفاتر شهرستان

IT

  ميزان ساعت كاركرد داوطلبان در كل سازمان در سال 93، 
معادل 116،426 س��اعت بوده اس��ت كه در مقايسه با سال 
92 به ميزان 18/7% كاهش يافته اس��ت. ارزش ريالی كاركرد 
داوطلبان در كل س��ازمان در س��ال 93، معادل 8/1 ميليارد 
ريال بوده اس��ت كه در مقايس��ه با س��ال 92 به ميزان%2/7 
افزايش يافته است. شاخص ضريب داوطلبان كه نشان دهنده 
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نسبت ساعت كاركرد داوطلبان به كل ساعت كاركرد سازمان 
اس��ت در س��ال 93 معادل 7/4% است كه نسبت به سال 92 
معادل 2/1% كاهش يافته است. اين كاهش به دليل مديريت 
ني��روی داوطلب بر اس��اس ني��از واقعی بخش ه��ا روی داده 
اس��ت و با توجه به برنامه های بخش داوطلبان در شناس��ايی 
فعاليت هايی از س��ازمان كه توسط نيروی داوطلب قابل انجام 
است، انتظار می رود اين شاخص در سال آينده با رشد مواجه 
باشد. شاخص ضريب دقيق داوطلبان كه نشان دهنده نسبت 
ريال كاركرد داوطلبان به كل ريال كاركرد س��ازمان است در 
س��ال 93 معادل 4/8% اس��ت كه نس��بت به سال 92 معادل 
1/1% كاهش يافته اس��ت. اين كاهش در مقايس��ه با كاهش 
2/1% ضريب داوطلبان در همين دوره، نشان دهنده آن است 
ك��ه تركيب نيروی داوطلب س��ازمان مانند س��ال 1392 در 

وضعيت تعداد كمتر با تخصص بيشتر قرار دارد. 
آمار پذيرش بس��تری در حوزه بيمارس��تان در س��ال 93 به 
ميزان 16/4% رش��د نموده است. ضريب اشغال تخت در سال 
93 به ميزان 16% نس��بت به سال 92 افزايش يافته است. در 
س��ال 93 بخش ش��يمی درمانی با 218/2% و بخش پيوند با 

73% به ترتيب بيش��ترين و كمترين ضريب اشغال را به  خود 
اختصاص داده اند. نمودار ش��ماره 5، مقايس��ه دو ساله ضريب 
اشغال بخش ها را به تفكيك ارائه می دهد. آمار كودكان تحت 
حمايت محك نش��ان می دهد كه سرانه هزينه درمان در سال 
93 معادل 33 ميليون ريال می باش��د كه در مقايسه با سرانه 
26 ميليون ريالی سال 92 با 26/6% رشد مواجه است. در سال 
93 معادل 2075 كودک جديد تحت حمايت قرار گرفته اند كه 
اين تعداد به ميزان 3%  نسبت به سال 92 افزايش يافته است. 
در پايان س��ال 93 تعداد تجميعی ك��ودكان تحت حمايت به 
23222 نفر رسيده است كه نسبت به پايان سال 92 به ميزان 
9/8% افزايش يافته اس��ت. در پايان س��ال 93 تعداد تجميعی 
كودكان فوت ش��ده و تعداد كودكان قطع درمان به ترتيب به 
ميزان 6/3% و 10/1% نس��بت به پايان سال 92 افزايش يافته 
اس��ت. در همين دوره تعداد تجميعی كودكان تحت درمان به 
ميزان 11/1% افزايش يافته اس��ت. ضريب فوت، ضريب تحت 
درمان و ضريب قطع درمان كه به ترتيب نشان دهنده نسبت 
تعداد كودكان فوت ش��ده، كودكان تح��ت درمان و كودكان 
قطع درمان به كل كودكان تحت حمايت هستند، سه شاخص 

نمودار شماره 5

%250/0

%200/0

%150/0

%100/0

%50/0

%0/0

كلشيمی درمانیآی سی يوبخش پيوندبخش 3بخش 2بخش 1

ضريب اشتغال 1393

ضريب اشتغال 1392



گزارش مدیرعامل از عملکرد سال 1393 

11
نمودار شماره 6
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اساس��ی حوزه خدمات حمايتی را تشكيل می دهند. اين سه 
ش��اخص در س��ال 93 به ترتي��ب 22/6%، 58/5% و %18/9 
هستند كه ضرايب فوت وقطع درمان به ترتيب با 0/8% نزول 
و 0/1% صع��ود و ضريب تحت درمان با 0/7% صعود نس��بت 
به س��ال 92 مواجه هستند كه حاكی از عدم تغيير محسوس 
نس��بت ها در سال 93 می باش��د. نمودار شماره 6 مقايسه دو 

ساله اين سه شاخص را نشان می دهد.
حوزه رواب��ط عمومی به عنوان مس��ئول مديريت ارتباطات، 
وظيفه توس��عه ارتباطات س��ازمان با جامعه را بر عهده دارد. 
س��ه كّميت ميزان بازديد سايت فارسی، ميزان بازديد سايت 
انگليسی و نفر بازديد بيمارستان در سال می توانند اثربخشی 
اقدامات انجام ش��ده برای توس��عه و پايدارس��ازی ارتباطات 
سازمان را نش��ان دهند. تعداد بازديد س��ايت فارسی، تعداد 
بازديد س��ايت انگليس��ی و تعداد نفر- بازديد بيمارستان در 
سال 93 به ترتيب معادل 1/06 ميليون، 76/5 هزار و 2550 
بازديد بوده اس��ت كه به ترتيب ب��ا 16/8% افزايش، %40/2 
كاه��ش و 18/2% افزاي��ش در تع��داد بازديد س��االنه مواجه 
بوده اند. استفاده بيشتر از شبكه هاي اجتماعي در سال 93 و 

امكان ارتباط پويا در اين شبكه ها، به نياز مخاطب برای كسب 
اطالع��ات در مورد محك پاس��خ گفته و متناس��ب با افزايش 
تعداد بازديد كنندگان صفحات محك در شبكه های اجتماعی 
مراجعه به وب س��ايت محك تغيير يافته است. نمودار شماره 

7 مقايسه دو ساله اين سه كميت را نشان می دهد.
يك��ی از جنبه های مهم تحقق برنام��ه، كيفيت اجرای برنامه 
اس��ت. از آنجا كه محك يك س��ازمان خدمت محور اس��ت، 
كيفي��ت در چارچوب ارائ��ه خدمت به ذيربط��ان آن تعريف 
می شود. ذيربطان محك را دو گروه اساسی تشكيل می دهند 
كه ازيك س��و كودكان مبتال به س��رطان و خانواده آنان و از 
س��وی ديگر خيرين هستند. امتياز هر حوزه بر اساس نظرات 
ذيربطان عددی در بازه )1+،1-( می باشد كه بازه )1+،0/75+( 
به عنوان س��طح كيفی مطلوب س��ازمان هدف گذاری ش��ده 
است. ضريب كيفيت كل س��ازمان در سال 93 معادل 0/92 
است كه نسبت به س��ال قبل تغيير محسوسی نداشته است. 
نمودار شماره 8، مقايسه دو س��اله شاخص های كيفيت ارائه 
خدمات را به تفكيك حوزه های سازمانی و كل سازمان نشان 
می دهد. الزم به ذكر اس��ت ك��ه ارزيابی كيفی خدمات حوزه 
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روابط عمومی و بين الملل از سال 1393 آغاز شده است.
  در احت��رام ب��ه دو ارزش بنيادي��ن مح��ك ك��ه عبارتند از 
پاسخگويی و شفافيت، صورت های مالی سال مالی منتهی به 
1393/12/29 به همراه گزارش حس��ابرس مستقل و بازرس 
قانونی منتخب مجمع، همچون س��ال های قبل در وب سايت 
محك قرار گرفته است و ياوران ارجمند محك می توانند برای 

اطالع از ريز حساب ها به اين گزارش ها مراجعه نمايند.
  بديهی اس��ت دس��تيابی به خروجی هايی كه با انحراف های 
اندک نسبت به اهداف تعيين شده سازمان به دست آمده اند، 
در سايه يكپارچگی و هماهنگی تمامی دست اندركاران محك 
شامل اركان ارجمند س��ازمان، داوطلبان گرانقدر و همكاران 
ارزش��مند س��ازمان اجرايی حاصل گرديده است. در پايان از 

تمامی تالش های س��ازنده و صميمانه اعض��اء خانواده بزرگ 
محك در تحقق اهداف سازمان در طول سال 1393 قدردانی 
می نمايد و اميد اس��ت خانواده بزرگ محك در سال 1394 و 
در آس��تانه ورود به بيست و پنجمين سال فعاليت، با موفقيت 

بيش از پيش در جهت اهداف انسانی خود گام بردارند.
آراسب احمديان – مدير عامل  

نمودار شماره  7

نمودار شماره  8

1392

بازديد محک

كل سازمانبيمارستانخدمات حمايتیروابط عمومیداوطلبانامور مالیجلب مشاركت
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صورت های مالی و گزارش بازرس 
و حسابرس مسـتقل بر روی وب 
سايت محک قابل مشاهده است.
www.mahak-charity.org
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گرامیداشت دومین سالگرد درگذشت پرفسور وثوق

پروانگی
رسم مانای مهرورزی در محک ...

دو سال است كه پروانه محک در ميان ما نيست. اما هر 
روز و هر لحظه مهر بي دريغش در گوشـه و كنار محک 
ماندگار اسـت و لحظه لحظه سال های نبودنش سرشار 
از رويش بذر اميدي اسـت كه وي، در زير سقف محک 
كاشـت. اميد به بهبودي، اميد به ادامه كودكي، و اميد 

به زندگي...

زنده ياد پروفسور پروانه وثوق از بنيانگذاران آنكولوژی اطفال 
در ايران و سرپرس��ت علمی پزش��كان بيمارس��تان محك، از 
ابتدای تاسيس اين بيمارستان دانش، تخصص و مهر بی دريغ 
خود را بدون هيچ چشمداش��تی به كودكان مبتال به سرطان 
هديه كرد. پروانگي رسم ماناي مهرورزي او در محك است... 
پروفس��ور پروانه وثوق متولد اسفند ماه 1314 در تفرش بود. 
وی دكترای عمومی خود را در س��ال 1342 از دانشگاه علوم 

پزش��كی دانش��گاه تهران دريافت كرد و دوره های تخصصی 
و ف��وق تخصص��ی اطف��ال را در دانش��گاه های كمبري��ج، 
ماساچوست و ايلينوی گذراند و دوره تكميلی فوق تخصصی 
خون و سرطان كودكان را در دانشگاه واشنگتن سپری كرد.

  حض��ور فع��ال او در انجمن ه��ا و برنامه ه��ای تخصص��ی 
بين الملل��ی چ��ون انجم��ن بي��ن المللی س��رطان اطفال 
 ،)UICC( اتحاديه بين المللی كنترل س��رطان ،)SIOP(
 ،)INCTR( ش��بكه بين المللی تحقيق و درمان سرطان
اتحاديه س��رطان كودكان خاورميانه )MECCA(، برنامه 
 ،)PODC(سرطان اطفال در كش��ورهای در حال توسعه
رياس��ت برد ف��وق تخصصی خون و س��رطان ك��ودكان و 
عضويت در فرهنگستان علوم پزشكی ايران نشان از دانش 

و تخصص حرفه ای او اس��ت.
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  اخبار  اخبار

جمعي از دوسـتان و همکاران زنده ياد پروفسور 
پروانه وثوق، بـراي اداي احترام به ياد و خدمات 
ارزشـمند ايشان، 29 ارديبهشـت ماه همزمان با 
دومين سالروز درگذشت اين استاد گرامی بر سر 
مزارش گرد هم آمدند و با يادآوري اهداف واالی 
ايشان، پيمان هميشگی همراهان محک كه همانا 
تالش براي بهبودي و سـالمتي كودكان مبتال به 

سـرطان اسـت را يادآور شـدند.

در همين راس��تا، به مناس��بت دومين س��الگرد درگذشت 
پروفسور وثوق، دفاتر جلب مشاركت مردمي محك با هدف 
ترويج فرهنگ نوع دوس��تي و گراميداشت اين بانوی فرزانه، 
نم��ادي از پروان��ه را به ياوران مراجعه كنن��ده به اين دفاتر 

تقديم كردند. اين نماد پيام آور مهر و محبتي اس��ت كه پروانه 
محك در سال هاي زندگی خود نثار كودكان مبتال به سرطان 

كرد.
  بعض��ي انس��ان ها حتي بعد از رفتنش��ان هم اث��ر ماندگاري 
از خ��ود به جاي مي گذارند كه يادش��ان هي��چ وقت فراموش 
نمي ش��ود و مس��يري كه در زندگي پيش گرفت��ه بودند براي 

هميشه جاودان باقي مي ماند...
  پروفسور پروانه وثوق نيز با دانش، وارستگی و مهر بي دريغش، 
مس��يري جاودان را براي همه ما به جاي گذاشت. اميدواريم 
با كمك ش��ما ياوران و همراهان هميش��گي كودكان مبتال به 

سرطان، مسير پروانه محك را همواره عاشقانه بپيماييم.
 به اميد بهبودي همه كودكان مبتال به سـرطان 

ايـران و جهـان

جـاودانی مهـر 
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اخبار

جشـن پيشواز بهـار 

امروز كه جش��ن كوچكی از مهر و دوستی با نزديك شدن به 
فصل زيبايی ها بهار، در محك برگزار ش��ده بود، اميد، شور و 
ش��ادی ميان كودكان محك و مادران صبور و پر تالش آن ها 
موج می زد. بخش مددكاری و گروه داوطلبان  همه چيز را در 
نظر گرفته بودند. موس��يقی كودكانه همراه نمايش عروسكی 
با كمك بچه های اقامتگاه حال و هوايی پر از ش��ادی به همه 
بخشيده بود. تولد بچه های متولد اسفند ماه هم جشن گرفته 
ش��د و شمع ها همراه با آرزوهای قشنگ فوت شد و بچه ها با 
گرفت��ن عيدی غافلگير ش��دند. مبين هم كه س��وار بر موتور 
اسباب بازی خود از اين طرف به آن طرف اقامتگاه می رفت و 

بلند آواز می خواند لذت جشن را دو برابر كرد.
  اين جش��ن كوچك كه نويد روزهای نو و تازه در سال نو را 

به كودكان و خانواده هايش��ان را می داد به بخش های بستری 
بيمارس��تان و اتاق های فرش��تگان كوچك محك نيز كشيده 
ش��د. با صدای گروه موس��يقی بچه ها كه حسابی هيجان زده 
ش��ده بودند گ��روه نمايش را همراهی می كردن��د و از ته دل 
می خنديدن��د. مائده فرزند 4 س��اله محك كه از اين جش��ن 
خيلی خوش��ش آمده بود و دلش نمی خواست تمام شود بلند 
می خنديد و با بيان شيرين و كودكانه خود می گفت: »دوباره، 
دوباره« و برای دوربين ژست می گرفت تا باور كنيم در محك 

كودكی ادامه دارد...

  باور داريم كه با حضور شما ياوران عزيز، شور و اميد كودكی 
هميشه در كودكان محك زنده خواهد ماند.
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اخبار

هنردرمانی
 با حال و هوای نوروزی در محک 

همه جا پر از حال و هوای بهار بود. همه برای اين كه سال خوبی 
را شروع كنند در تكاپو بودند و سعی داشتند با اميد و انگيزه به 

پيشواز بهار بروند.
  در محك هم انرژی و شور بهاری فضا را پر كرده بود و  اين حال 
و هوا در تمامی راهرو ها، بخش ها و در هر گوشه و كناری احساس 
می ش��د. گروه هنردرمانی كه متشكل از داوطلبانی است كه زير 
نظر بخش روانشناسی محك فعاليت می كنند، دغدغه ساختن 
خاطراتی پر از شور كودكی دركودكان مبتال به سرطان را همراه با 
آموزش آنها با بهره مندی از روش های هنرمندانه در سر دارند. آنها 
در روزهای آخر سال با سر زدن به بخش های مختلف بيمارستان 
به مناسبت نزديك شدن سال جديد، شادی و نشاط و شور زندگی 
را در ميان كودكان و مادرانشان رقم می زدند. اين گروه آهنگ های 

نوروزی و شاد را همراه با كودكان كه چشمانشان از خوشحالی برق 
می زد اجرا كردند. اين حال و هوا باعث شد كه ياسمن كوچك ما 
به اتاقش برود و لباس نو و زيبايش را بر تن كند تا با حال و هوای 
نوروزی بخش هماهنگ ش��ود و به قول خودش در عكس دست 
جمعی خوش��گل تر باشد. رضا كودک 6 ساله اهل بندرعباس كه 
با لباس محلی جست و خيز می كرد به پزشك  خود می گفت كه 
امسال بيشتر از س��ال پيش كه در شهرش بوده در عيد شادی و 

بازی كرده است.
  محك اميدوار اس��ت با ارائه خدمات درمانی و رفاهی و با كمك 
ياوران، داوطلبان و كاركنان خود روزهای شادی را در مسير درمان 
كودكان مبتال به سرطان و خانواده هايشان قرار دهد. به اميد آنكه 

سال 1394 سرشار ار خبرهای خوب بهبودی فرزندانمان باشد.
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دو ياور ورزشكار در تعطيالت نوروز كودكان محك را فراموش 
نك��رده و ب��ا هدف حماي��ت از آنها از تهران ت��ا كرمان ركاب 
زدند. حامد كش��انی و س��ياوش ساجی در اين سفر از مهارت 
و توانايی خود در ورزش های اس��تقامتی برای ترويج فرهنگ 
نوع دوستی استفاده كردند و با انتخاب نوروز برای حمايت از 
كودكان مبتال به سرطان نشان دادند كه فرزندان محك برای 
ياوران اين موسسه آنقدر عزيزند كه بهترين زمان های زندگی 

خود را برای همراهی با آنها اختصاص می دهند.
  اين ياوران دوچرخه س��وار با ش��عار س��رطان پايان زندگي 
نيس��ت و پيغام عشق و دوس��تي محك، از شهرهای بسياری 

گذشتند و در كرمان به سفر خود پايان دادند.

دراتاق بازي كنار پسري نشسته ام. نامش رضا است. با دستان 
پر توانش لِگوها را لمس مي كند. اگرچه چش��مانش نمی بيند 
اما مثل يك مهندس كوچك با نيرو و انگيزه اي شگفت انگيز، 
خانه ای پر از شادي را با لبخند زيبايش مي سازد. رضا عاشق 
موسيقی است. همانند يك نوازندْه بزرگ، نت هاي اميدواري 

را با ارگ كوچكش مي نوازد. 
  چه ش��گفت انگيز! رضا كودک كوچك مبتال به سرطان در 
نگاه من قهرمان اميد و مقاومت است. خدا كند همه كودكان 

محك قهرمان شوند: 

قهرماِن شكست سرطان...

ركابزني با شعار
»سرطان پايان زندگي نيست«

دنيای شگفت انگيز رضا
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روز مادر برای همه ما مفهومی  به ژرفای مهر و عشق و ايثاری 
دارد ك��ه مادرانمان از كودكی در جانم��ان ريخته اند. در اين 
دني��ای بزرگ، هيچ كس حاضر نيس��ت از خواب و خوراک و 
اس��تراحت و تفريح اش به خاطر كس ديگری چش��م بپوشد، 
ام��ا تنها كس��ی كه بدون چشمداش��ت به خاطر م��ا از همه 

خواسته هايش می گذرد مادر است.
  اما در محك كه بر مبنای عشق مادری بنيان يافته هر روز، 

روز مادر است...
  ب��ه مناس��بت اين روز جش��نی با همي��اری بخش خدمات 
حمايتی در بخش های مختلف بيمارستان برگزار شد. صدای 
موس��يقی در راهروها پيچيده بود و م��ددكاران با كيك های 
رنگی به بخش ها وارد می  ش��دند. ك��ودكان محك كه از چند 

روز پيش با ذوق و ش��وق در حال و هوای گرفتن جشن برای 
م��ادران خود بودند، به م��ددكاران كمك می كردند. كودكان، 
مادران خ��ود را در آغوش می گرفتند،  آنها را می بوس��يدند و 

برايشان شيرين زبانی می كردند. 

  م��ادران محك اميدوار و پر از اس��تقامت، با عش��ق بی دريغ 
خود برای شكس��ت دادن بيماری س��رطان تالش می كنند تا 
عزيزترين داش��ته خود را كه فرزندش��ان اس��ت، در روزهای 
سخت برای رسيدن به روزهای خوب سالمتی همراهی كنند. 
مادرانی كه هر روز زير اين س��قف با چش��مان پر مهرش��ان، 
عش��ق مادری و با حضورشان گرمای اميد را به كودكان مبتال 

به سرطان هديه می دهند. 

در محک هر روز، روز مادر است
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اوليـن دوره جمع آوری قلک هـای كودک و نوجوان 
محک، روز دوشنبه 24 فروردين ماه با برگزاری جشن 
ياری به صـورت نمادين در يکی از مـدارس منطقه 2 

آموزش و پرورش تهران آغاز شد.

در اين جشن كه در دبيرسـتان و راهنمايی شهيدان 
رامشه و با شعار »همه با هم به ياری كودكان مبتال به 
سرطان می شـتابيم« برگزار شد، بنيانگذار و تعدادی 
از اعضـای هيأت مديـره محک، و جمعـی از مديران 
آمـوزش و پـرورش منطقـه و سـازمان دانش آموزی 

حضور داشـتند.

فرهنگ سـازی و ترويج كمک بـه هم نوع از اهداف 
محک

س��عيده قدس، بنيانگذار محك ضم��ن تاكيد بر ضرورت توجه 
نظام آموزشی به ترويج و نهادينه كردن مسئوليت اجتماعی در 
كودكان و نوجوانان گفت: »نيروی جوانی و انگيزه و نشاطی كه 
در دانش آموزان هس��ت با هدايت و رهبری صحيح می تواند به 
قدرت��ی تاثير گذار و كارآمد برای ارائه خدمات اجتماعی به هم 
نوعان تبديل شود. سازمان های مردم نهاد در كنار سازمان های 
رسمی ارائه دهنده خدمات اجتماعی می بايست در راستای اين 
فرهنگ س��ازی و آم��وزش هم افزايی كنند. ب��ه اميد آنكه اين 
تالش ه��ا منجر به باال بردن اعتماد به نفس و حس مس��ئوليت 
پذيری در بين جوانانی شود كه آينده ايران در دستان آنهاست.«

اخبار

جشن ياری كودكان محک در مدارس
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نقش مکمل سازمان های مردم نهاد در پاسخگويی 
به نيازهای اجتماعی

حسين طالب زاده، رئيس آموزش و پرورش منطقه 2 تهران 
ب��ه نياز كالن ش��هرها و جوامع در حال توس��عه به فعاليت 
سازمان های مردم نهاد اشاره كرد و گفت: »در جوامع كنونی 
نيازهايی در جامعه وجود دارد كه دولت به تنهايی نمی تواند 
پاسخگوی آنها باشد و سازمان های مردم نهاد می بايست در 
اين زمينه ها مس��ئوليت را بر عهده گيرند. موسس��ه خيريه 
محك به عنوان يك س��ازمان مردم نهاد پيش��رو، يك الگوی 

منطبق با استانداردهای جهانی در اين زمينه است.«
  محمد كاظم دهقانی مدير مس��ئول خبرگزاری پانا، ضمن 
تقدير از تالش يك سازمان مردم نهاد برای گسترش فرهنگ 
نوع دوس��تی در ميان ك��ودكان و نوجوانان با همراهی نظام 
آموزش��ی گفت: »بنيانگذار محك با نقش پيش��گام خود در 
زمينه كمك به هم نوع به همه ما مش��ق مس��ئوليت پذيری 
داده اند و در كنار س��اير نقش های ارزنده ای كه ايفا كرده اند 

نقش واالی معلمی را نيز دارند.«

ياوران كوچـک محک و مشـق كمک به هم نوع
در پاي�ان مراس�م قلك شك�ان به هم�راه هنرمن�دانی چون

روزب��ه نعمت الله��ی، داوود منف��رد و عباس ش��جاعی و با 
مش��اركت دانش آموزان برگزار ش��د و دانش آم��وزان نيز با 
اجرای س��رود و برنامه های هنری ش��ور و نشاط بيشتری به 

اين جشن دادند.
  محك از مهرماه 1393 با همكاری س��ازمان دانش آموزی 
كش��ور طرح توزيع قلك كودک و نوجوان در مدارس استان 
ته��ران را با هدف ترويج فرهنگ كم��ك به هم نوع در بين 

ياوران كوچك خود آغاز كرده است.

  قل��ك محك يكی از قديمی ترين و آس��ان ترين روش های 
كمك به كودكان مبتال به س��رطان اس��ت و قلك كودک و 
نوجوان محك روشی است كه كودكان و نوجوانان از طريق 
آن ب��ا دوس��تان كوچك خود در محك در مس��ير مبارزه با 

سرطان همراهی می كنند.

قلـک محـک يکـی از قديمی ترين و 
آسان ترين روش های كمک به كودكان 
مبتال به سرطان است و قلک كودک و 
نوجوان محک روشی است كه كودكان 
و نوجوانـان از طريـق آن با دوسـتان 
كوچـک خـود در محـک در مسـير 

مبارزه با سرطان همراهی می كنند.
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پزشکان  از  جمعی  حضور  با  صميمانه ای  گردهمايی 
ورودی سال 1356 دانشگاه تهران، رشته پزشکی كه هم 
دوره با رييس بيمارستان محک بودند، با هدف آشنايی با 
فعاليت های مؤسسه و بيمارستان محک، تبادل دانش و 
تجربه بين متخصصان و همچنين ارتقای كيفی خدمات 
به كودكان مبتال به سرطان در اين مركز فوق تخصصی، 

جمعه 28 فروردين در محک برگزار شد.

دستاوردهای محک ثمره همياری و اعتماد ياوران
دكت��ر ج��واد كرباس��ی زاده رئيس هيأت مدي��ره، ضمن خير 
مقدم به اس��اتيد و متخصصان گزارش��ی از عملكرد مؤسسه 
خيريه محك در س��ال 93 ارائه كرد و گفت: »محك در طی 

فعاليت خود در اين س��ال ها موفق به كس��ب تنديس نقره ای 
كيفي��ت)GIC( از مؤسس��ه بين المللی اس��تاندارد، دريافت 
جاي��زه طاليی مديريت پروژه انجمن بين المللی)IPMA( در 
 )GPM( س��ال 2014 و همچنين كسب نش��ان نقره جايزه
س��ال 2014 از انجمن بين المللی مديريت پروژه س��بز شده 
است كه همه  اين موفقيت ها مرهون كمك های سخاوتمندانه 
ياوران هميش��گی محك اس��ت. محك تا كنون توانسته است 
بيش از 23 هزار كودک مبتال به س��رطان را حمايت كند كه 
اين امر بدون همدل��ی، همياری و اعتماد نيكوكاران و ياوران 
مح��ك امكان پذير نبود. اميدواريم با ات��كا به دانش و تجربه 
ش��ما متخصصان، خدم��ات درمانی بيمارس��تان، به كودكان 

محك در باالترين سطح ممكن ارائه گردد.«

برگزاری گردهمايی پزشکان 
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ارزش افزوده برای خدمت به كودكان محک
آراس��ب احمديان مدير عامل، ضم��ن تقدير از برگزاری اين 
نشس��ت صميمانه به ارائ��ه گزارش فعاليت ه��ای محك در 
س��ال های گذش��ته پرداخت و گفت: »محك در س��ه حوزه 
خيريه، درمان و تحقيقات فعاليت می كند.  اين سازمان برای 
اينك��ه بتواند بهتري��ن و اثربخش ترين خدمات را به فرزندان 
خود ارائه دهد، دامنه هم��كاری بين تيم درمانی و حمايتی 
را ب��اال برده تا با بهره من��دی از تخصص های مختلف بهترين 
درم��ان و خدمات نوي��ن برای كودكان مبتال به س��رطان را 
ارائ��ه ده��د. همچنين محك با توجه به عملكرد سيس��تمی 
 در مديريت مؤسس��ه، در تالش اس��ت تا ارزش افزوده قابل 
توجهی بر روی كمك های مردمی، ايجاد نمايد و برای تحقق 
اي��ن هدف به طور مداوم به نيازس��نجی و برنامه ريزی برای 

پاسخ گويی آن می پردازد.«
  احمديان با اش��اره به اينكه محك به منظور حفظ بهداشت 
روان��ی، حف��ظ توان مال��ی و ايجاد ظرفي��ت اجتماعی برای 
ك��ودكان و خانواده های آنها ت��الش می كند افزود: »هر چند 
برنامه های عملياتی و س��اخت س��اختمان جديد محك كه 

  اخبار

 محک بـرای اينکه بتواند بهتريـن و اثربخش ترين 
خدمات را به فرزندان خود ارائه دهد، دامنه همکاری 
بين تيم درمانی و حمايتی را باال برده تا با بهره مندی 
از تخصص هـای مختلـف بهترين درمـان و خدمات 
نويـن برای كـودكان مبتال به سـرطان را ارائه دهد. 
همچنين با توجه به عملکرد سيسـتمی  در مديريت 
مؤسسه، در تالش است تا ارزش افزوده قابل توجهی 
بر روی كمک های مردمی، ايجاد نمايد و برای  تحقق 
اين هدف به طور مداوم به نيازسنجی و برنامه ريزی 

برای پاسخ گويی آن می پردازد.«
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قس��متی از آن به بخش های درمان��ی اختصاص دارد، هزينه 
زي��ادی را مي برد، اما منجر به توليد ارزش افزوده بس��ياری 
برای كودكان مبتال به س��رطان می شود كه در كنار دانش و 

تخصص امكان شكوفا شدن می يابد.«

استحکام پيوند دوستی و همياری برای كودكان محک
دكتر عظيم مهرور رئيس بيمارستان فوق تخصصی محك، با 
ابراز خوشحالی از حضور همشاگردی های قديمی خود در اين 
مراس��م گفت: » اميدواريم كه نشست امروز آغازی باشد برای 
اس��تحكام بيشتر پيوندی كه تا كنون داش��ته ايم. اميدوارم با 
همدلی و همياری بتوانيم شبكه ای از دوستی علمی و همياری 
معنوی را پايه ريزی كنيم كه بيماران و كودكانی كه نيازمند به 
درمان های پزش��كی و حمايت هستند از آن بهره ببرند. ما در 
بيمارس��تان محك تمام تالش و تخصص خود را برای تبديل 
شدن به يك مركز علمی كارآمد برای كودكان مبتال به سرطان 
به كار می بريم. با اميد اينكه دوس��تی و همياری ما از رشته ها 
و مس��ئوليت های مختلف در سطح كشور نمونه ای برای ديگر 
دوره                 ها و آيندگان ش��ود چرا كه جامعه پزشكی ما همواره به 

دوستی همه سازمان ها و تخصص ها با هم نياز دارد.«

معرفـی بخش پيونـد و بخـش درد و مراقبت های 
تسکينی محک

دكت��ر امير عباس هدايتی فوق تخصص خون و آنك�ولوژی
با اش��اره به موفقيت های بخش پيوند محك، يادآور ش��د كه 
اولين پيوند س��لول های بنيادی برای رتينوبالس��تم در ايران 
و خاورميان��ه و اولين پيوند س��لول های بني��ادی برای درمان 
هپاتوبالس��تم در ايران در اين بخش تحقق يافته اس��ت. وی 
همچنين به ارائه گزارش در مورد عملكرد اين بخش در س��ه 
س��ال گذش��ته پرداخت و گفت: »بخش پيوند محك توانايی 
انج��ام تمامی ان��واع پيوند س��لول های بني��ادی از جمله مغز 
اس��تخوان، خون محيطی و بند ناف را دارد. با نزديك ش��دن 

به سومين سالگرد افتتاح بخش پيوند تعداد بيماران به 101 نفر 
می رس��د،61 مورد آن ها اتولوگ و 40 مورد آلوژن بوده اند كه در 
اي��ن ميان 33 مورد از برادر و 7 مورد از اقوام دورتر بوده اس��ت. 
اميدواريم كه بخش پيوند بيمارستان محك روز به روز همگام با 

دانش جهانی به ارائه خدمات درمانی به كودكان بپردازد.«
  دكتر فريد ابوالحس��ن قره داغی فلوش��يپ فوق تخصص درد، با 
تاكيد بر اينكه محك عالوه بر درمان كودكان مبتال به س��رطان 
به كيفيت زندگی آن ها نيز توجه داردگفت: »افتتاح بخش درد و 
مراقبت های تسكينی گامی تأثير گذار در راستای همين موضوع 
است.« دكتر قره داغی به معرفی كلينيك و بخش درد بيمارستان 
فوق تخصصی محك پرداخت و گزارش��ی از عملكرد اين بخش 

ارائه كرد و فعاليت های آينده آن را به طور مختصر توضيح داد.

دستان هنرمند روشندل بهبود يافته از سرطان
در اين مراسم نيما حافظيه فرزند بهبود يافته از سرطان كه توانسته 
بود به موفقيت های زيادی در زمينه موس��يقی و و تحصيل دست 
يابد به روی صحنه آمد و با دستان هنرمندش قطعات زيبايی را با 

پيانو اجرا كرد و با صدای دلنشين خود همراه موسيقی شد.
  در پايان گروه موس��يقی عرفان به اجرايی هنرمندانه پرداختند 
و بعد از آن پزشكان حاضر در اين مراسم به معرفی خود و شرح 
تخصص ش��ان پرداختند تا با مشخص ش��دن زمينه های ممكن 

برای همكاری همراه كودكان مبتال به سرطان باشند.
  محك هميش��ه در جستجوی دانش، مهارت، تخصص و تجربه 
از هرگوشه ی كشور و جهان است و تالش دارد با گردهم آوردن 
اين داش��ته ی ارزش��مند بهترين خدمات درمانی و رفاهی را به 
كودكان مبتال به س��رطان ارائه كند. اين سازمان قدردان ياوران 
نيك انديش��ی اس��ت كه در اين سال ها همواره در مسير اهداف 
خيرخواهانه همراه بوده اند. اميدواريم روزی از همه متخصصان، 
انديشمندان، هنرمندان و ياورانمان در سراسر جهان بخواهيم كه 
ما را همراهی كنند تا جش��ن بهبودی فرزندانمان را در روزی پر 

از شكوه بارور شدن اميدهايمان برگزار كنيم.
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و  كودک  هنرآموزان  ساالنه  نمايشگاه  نهمين 
نوجواِن ياور محک، 27 و 28 فروردين ماه، با عنوان
»پيغام دوسـتی« برگزار شد و تمامی عوايد آن كه
كودكان  به  بود  ريال  هزار   877 و  ميليون   433

مبتال به سرطان اهدا شد.
در اين نمايش��گاه آثار 67 كودک و نوجوان 6 تا 16 س��ال كه 
هنرآموزان تارا بهبهانی نقاش و پژوهش��گر هنر هستند، برای 
نهمين س��ال متوالی در ميان حضور گرم ياوران و همراهان به 
نمايش گذاش��ته ش��د تا آنها از كودكی رسم همياری و آداب 

نيك انديشی را بياموزند.
  ت��ارا بهبهانی پيرام��ون هدف برگزاری اين نمايش��گاه گفت: 
»هدف از اين نمايش��گاه اين اس��ت كه هنرآموزان نقاشی های 
خود را به هم سن  و  ساالنشان كه اميدوارانه با بيماری سرطان 
دس��ت و پنجه نرم می كنند هدي��ه دهند. همچنين كودكان و 
نوجوانان با حضور در موسسه با فعاليت های يك سازمان خيريه 

نيز آش��نا می شوند. خوشحالم كه كمكی در راه ترويج كارهای 
خيرخواهانه انجام داده ام و برای آموزش فعاليت های خيريه در 
اين محدوده سنی با نقاشی دريغ نخواهم كرد چرا كه اين گونه 

فعاليت ها در طوالنی مدت تاثيرات مثبتی خواهند گذاشت.«
  كودكان در كنار خانواده های خود شاهد به فروش رفتن آثار 
هنری شان برای كمك به دوستان كوچكشان در محك بودند. 
در پاي��ان لوح هايی به رس��م يادبود و قدردان��ی به هنرمندان 

كوچك اين نمايشگاه اهدا شد.
  ايجاد روش های كمك و برنامه های ويژه كودكان و نوجوانان 
يكی از فعاليت های محك اس��ت كه در راستای مشاركت هر 
چ��ه بيش��تر آنان در زمين��ه كمك به همن��وع و تمرين ارائه 

مشاركت اجتماعی انجام ميشود.
  محك ضمن تش��كر از هنرمندان، ياوران، والدين و كودكانی 
كه با نيك انديشی دغدغه حمايت از كودكان مبتال به سرطان 
را دارند اميدوار است با تالش تمامی همراهان، سرطان برای 

هميشه از دنيای كودكانمان محو شود.

نمايشگاه نقاشی
 هنرمندان كوچک ياور محک 
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حضور فريدون زندی

فريدون زندی بازيکن محبوب فوتبال، يکشـنبه 
13 ارديبهشت به ديدار كودكان مبتال به سرطان 

محک آمد.

ك��ودكان با او عكس يادگاری گرفتند، بازی های كامپيوتری 
و فوتبال بازی كردند و يك روز شاد و پر خاطره را گذراندند. 
احس��ان پسر 7 س��اله محك كه در بازی “گل كوچيك” به 
فري��دون زندی گل زده ب��ود از هيجان باال و پايين می پريد 
و هورا می كش��يد. نازنين 4 ساله اصرار داشت كه در تمامی 
بخش های بيمارس��تان محك با زندی همراه ش��ود و صالح 
فرزند گيالنی محك س��ريع با دوس��تانش در رشت تماس 

گرفت و گفت كه امروز چه كسی به ديدارش آمده است.

 اي��ن بازيك��ن با حضور در محك همچ��ون تمامی قهرمانان و 
انس��ان های موفق كه در روزهای تالش برای رسيدن به هدف، 
دغدغه های جامعه ای ك��ه در آن زندگی و فعاليت می كنند را 
از ي��اد نمی برند، روزی ش��اد را برای فرزن��دان محك رقم زد. 
كودكان مبتال به س��رطان قهرمان های كوچكی هستند كه با 
ديدن قهرمانان اين س��رزمين روحيه مبارزه شان باالتر می رود 
و همراه با ياورانی كه آنها را در مس��ير درمان تنها نمی گذارند 

سرطان را می ترسانند، نا اميد می كنند و شكست می دهند...
 

  محك قدردان تمامی انس��ان هايی اس��ت كه در كنار فعاليت 
حرف��ه ای و دغدغه های روزمره خود فرهنگ انسان دوس��تی را 
فرام��وش نمی كنند. باور داريم كه با تداوم حضور ش��ما روزی 

برای هميشه با سرطان خداحافظی می كنيم.
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14 ارديبهشـت مراسـمی به مناسـبت سـومين 
سـالگرد افتتاح بخش پيوند سـلول های بنيادی 
بيمارستان فوق تخصصی محک با حضور كودكانی 
كه در اين بخش پيوند شده اند و خانواده هايشان، 
يـاوران، هيات امنا و مديره، پزشـکان و كاركنان 

بيمارستان در محک برگزار شد.

به ثمر نشستن تالش انسان های عاشق با سالمتی كودكان
در ابت��دا س��عيده ق��دس، بنيانگ��ذار مح��ك، ضم��ن ابراز 
خوشحالی از ديدن چهره های شاد و سالمت كودكان گفت: 
»ديدن چهره های ش��ما در اين روز نشانگر  به ثمر نشستن 
تمام همت هايی اس��ت كه منجر به تأسيس و فعاليت بخش 
پيوند شد. اميدوارم با همت ياوران مسئول و پزشكان عاشق 

سومين سالگرد تأسيس بخش 
پيوند سلول های بنيادی محک

فعاليت های محك بتواند نويد بخش روزهای سالمتی و شادی 
برای شما و خانواده های عزيزتان باشد.«

  دكت��ر عظي��م مه��رور، رئي��س بيمارس��تان مح��ك، ضمن 
گرامی داش��ت ي��اد و خاطره پروفس��ور پروانه وث��وق و خاطر 
نش��ان كردن تالش های ايشان برای افتتاح بخش پيوند، گفت: 
»اميدوارم با فعاليت مستمر در زمينه های پژوهشی و آموزشی 
و ارتقا و به روز رس��انی مداوم دانش در بيمارستان محك، هر 
س��اله شاهد درمان و بهبود تعداد بيشتری از كودكان مبتال به 

سرطان باشيم.«
  س��پس گروه موسيقی ياوران محك با اجرای هنرمندانه  خود 
لحظه   های ش��ادتری را به اين جش��ن بخش��يدند. كودكان به 
هم��راه ياوری كه افتتاح بخش پيوند به همت ايش��ان ش��كل 
گرف��ت به روی صحنه آمدند، كيك جش��ن را بريدند و عكس 

يادگاری گرفتند. 
مدال قهرمانی بر سينه قهرمانان كوچک محک

در ادام��ه برنامه به ك��ودكان محك برای مب��ارزه قهرمانانه با 
بيماری س��رطان مدال های قهرمانی اهدا ش��د. در اين مراسم 
يك��ی از كودكان كه در اين بخش پيوند ش��ده ب��ود، متنی از 
خاط��رات خود در بيمارس��تان محك را ب��رای حاضران خواند 
و فيلم��ی از مراحل س��اخت، تجهي��ز و افتتاح بخ��ش پيوند 

سلول های بنيادی پخش شد. 
  در انتهای مراسم بهناز آسنگری مدير بخش خدمات حمايتی 
از خانواده های كودكان مبتال به س��رطان تش��كر كرد و گفت: 
»افتخار می كنيم كه خدمتگذار ش��ما عزيزان هستيم و از شما 

درس صبر و ايستادگی می گيريم.«
  مح��ك امي��د دارد ب��ا اتكا ب��ه دانش تخصص��ی، پژوهش و 
بهره من��دی از ب��ه روزتري��ن تجهيزات، س��طح كيفی و كمی 
باالت��ری از خدم��ات درمانی و رفاهی را به ك��ودكان مبتال به 

سرطان و خانواده هايشان ارائه كند. 
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شصت و هشتمين بازارچه خيريه محک با همياري 
بيش از 3500 نفـر از ياوران و همکاري بيش از 500 
داوطلب برگزار شد و صد در صد عوايد آن كه مبلغ 
5 ميليارد و 118 ميليون و 712 هزار و 50 ريال است 
صـرف هزينه های خدمـات درمانـی و حمايتی به 

كودكان مبتال به سرطان خواهد شد.

ايـن بازار با حمايـت مالی شـركت های پاک آيين 
پروشات)پاليز(، پارس حيات، پارس كارگو، سينره، 

بيمه كارآفرين، فرمند، نوريکاپتيک برگزار شد.

پيش به سوي تابستان
 غرفه ه��ا و حال و هوای ش��صت و هش��تمين بازار محك 
تابس��تاني بود. پروانه هاي رنگي در س��رتا س��ر بازار ديده 
می ش��د و فروش وس��ايل الزم ب��رای تفريحات تابس��تاني 

گرماي ش��ور و ش��وق تابس��تان را به همراه داش��ت.
  ياوران كوچك محك در كنار پدر و مادر خود روزي شاد 
را در استخر ماسه اي گذراندند و با ذوق بسيار عروسك های 
ِگلي ش��ان را رنگ  كردند. غرفه هاي نوش��يدنی های سنتی، 
غذاه��ای خانگ��ی و بين الملل، ميوه هاي تابس��تاني، كافی 
ش��اپ، گل و گياه، زي��ورآالت، صنايع دس��تي، لباس و... 
ميزب��ان همراهان محك ب��ود كه در گروه های خانوادگی و 
دوس��تی برای همراهی با كودكان مبتال به س��رطان آمده 
ند. در اين بازار در گراميداش��ت ياد و خاطره زنده ياد  بود

شصت و هشتمين بازارچه خيريه محک
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پروفس��ور وثوق المان پروانه در دس��ت داش��تند.
 بادكنک آرزوها با يک دنيا عشق به آسمان پرواز كرد
در اين دو روز تابلو نقاش��ي شده كودكان محك، پيراهن امضا 
ش��ده اعضاي تيم ملي فوتبال اي��ران، پيراهن مهدی مهدوي 
كي��ا و مدال طالي يك مخترع نوج��وان به صورت نمادين با 

مشاركت ياوران به فروش دسته جمعی گذاشته شد.
  از اتفاقات به يادماندني اين بازار مش��اركت دسته جمعي 
بادكنك آرزوها بود. مش��اركت و اهدايی ها هر لحظه بيشتر 
می شد و ياوران با چش��مانی مشتاق شاهد به ثمر نشستن 
حضورش��ان بودند. در آخر همه با هم بادكنك آرزوها را به 
آس��مان س��پردند و آرزو كردند كه بزرگ ترين آرزوی اين 
جمع كه بهبودی و سالمتی كودكان مبتال به سرطان است 

برآورده ش��ود.

  همراهان��ی چون مس��عود فروتن، مصطفی رحماندوس��ت، 
روزبه نعمت اللهي، اميد حاجيلي و بسياری ديگر چهره های 
محبوب با حضور در بازار محك كودكان مبتال به س��رطان را 

همراهي كردند.
 تداوم حضور نيکوكاران، تداوم اميد را ممکن می سازد

از همه همراهانی كه در اين دو روز و در تمامی روزها ما را در 
كمك به كودكان مبتال به سرطان برای دستيابی به سالمتی 
و بهب��ودی همراهي می كنند، سپاس��گزاريم و در برابر تمام 
انسان هاي نيك انديشي كه با حضور پر مهر خود لبخند اميد 
را بر لبان كودكان محك می نش��انند، ادای احترام می كنيم. 
ايمان داريم كه همراه شما همراهان عزيز مي توانيم سرطان 
را شكس��ت دهيم و همراه با خانواده ب��زرگ محك بهبودي 

كودكانمان را جشن بگيريم.



30

اخباراخبار

مراسـم روزی با محک جمعه 22 خرداد به مناسبت 
روز محک و نيکوكاری، هشـتمين سـالگرد افتتاح 
بيمارسـتان فوق تخصصی سـرطان كودكان محک 
و گراميداشـت ياد و خاطره بانو افسـانه دبيری كه 
ساخت بيمارسـتان با نيت انسان دوستانه وی آغاز 
شـد، با حضور جمعی از ياوران گرانقـدر و با هدف 
تقبـل هزينه های درمانی و دارويی كودكان مبتال به 
سرطان در سالن آمفی تئاتر اين مؤسسه برگزار شد.

رويای شيرين
دكتر جواد كرباسی زاده رييس هيأت مديره ضمن قدردانی از 
حضور ياوران در اين مراس��م برخی از مهم ترين دستاوردهای 
محك در طول س��ال های فعاليت اين مؤسسه را عنوان كرد. 

دريافت مقام مشورتی از شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان 
ملل متحد)ECOSOC(، درياف��ت تنديس نقره ای كيفيت 
)GIC( از مؤسس��ه بين الملل��ی اس��تاندارد “جی.آی.س��ی، 
درياف��ت گواهينامه NGO Benchmarking از ش��ركت 
بازرسی بين المللی SGS به عنوان اولين سازمان غير دولتی 
در خاورميان��ه و كس��ب رتبه دهم در شش��مين مميزی اين 
ش��ركت در سال 2012 در بين 265 س��ازمان غيردولتی در 
جه��ان، دريافت جاي��زه طاليی مديريت پ��روژه انجمن بين 
المللی IPMA در س��ال 2014 و همچنين دريافت نش��ان 
نقره جايزه GPM سال 2014 از انجمن بين المللی مديريت 
پروژه سبز از جمله مواردی بود كه ايشان بدان اشاره كردند. 
دكتر كرباس��ی زاده گفت: »16سال پيش ساخت بيمارستان 
فوق تخصصی برای كودكان مبتال به س��رطان در پی رويای 
شيرين بانو افسانه دبيری)كرباسی زاده( آغاز شد و با همراهی 
هزاران انسان عاش��ق اكنون اين بيمارستان 8 سال است كه 

مراسـم روز محک  و نيـکوكـاری برگزاری گردهمايی پزشکان در محک 
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تنها با مش��اركت های مردمی با در اختيار داشتن به روزترين 
تجهيزات پزشكی و يكی از بهترين تيم های تخصصی باالترين 
س��طح كيفی خدمات درمانی را به كودكان مبتال به سرطان 
ارائه می كند. در اين لحظه 8 س��ال اس��ت ك��ه اين رويا به 
حقيقت پيوس��ته و چنين اتفاقی مرهون همكاری و همياری 
ياوران و خّيرين عزيز اس��ت. اميد داريم با پايبندی به چهار 
اصل بنيادين محك يعنی شفافيت، پاسخگويی، قدرشناسی 
و زيبايی شناس��ی و تداوم همت ش��ما ي��اوران همراه در راه 
توسعه مسير درمان كودک مبتال به سرطان پيشرو باشيم.«

خوشبختی كودكان محک خوشبختی ما را می سازد
مهندس عباس نصيری حامی مالی اين مراس��م، با اشاره به 
اينكه انسان ها زمانی می توانند به خوشبختی حقيقی برسند 
ك��ه به يكديگر مهر بورزند گفت: »محك جايی اس��ت كه ما 
با ندای درونمان به اين جا می آييم و خوش��بختی و سالمتی 
كودكان مبتال به س��رطان را جويا می ش��ويم تا خودمان به 
خوش��بختی برس��يم. با همراهی محك اين سازمان را آنقدر 
توانمند سازيم تا همچون هميشه درد فرزندانمان را بشنود، 
آنها را در آغوش گيرد، برای مبارزه با س��رطان توانمندشان 

كند و آنها را قهرمان اين مبارزه سخت سازد.«

با مشاركت ياوران می توان اميدوارانه به آينده محک 
نگاه كرد

آراس��ب احمديان مدير عامل، ضمن خي��ر مقدم و قدردانی 
از حضور همراهان هميش��گی محك به ارائه گزارش عملكرد 

مؤسسه در سال 1393 پرداخت.
  گزارش مديرعامل با اش��اره به آمارهای جهانی و ملی ابتال 
به س��رطان اطفال آغاز شد و اش��اره گرديد كه براساس آمار 
منتشر شده از سویWHO  در سال 2006 ميالدی، در هر 
س��ال صد و شصت هزار مورد جديد ابتال به سرطان در افراد 
كمتر از 15 س��ال ثبت می ش��ود و در آمريكا از هر صد هزار 
نفر از افراد زير 15 سال، 15 نفر به سرطان مبتال می باشند. 
همچنين بر اس��اس مقاله منتشر شده در ژورنال هماتولوژی 
و آنكول��وژی كودكان اين نرخ در ايران حدود 32 نفر در هر 
صد هزار نفر می باشد. بر اساس آمار عملكرد مؤسسه خيريه 
محك، در دوره ده س��اله 1393-1384، نرخ ميانگين رشد 
س��االنه موارد جديد ابتال، معادل 9% ب��وده كه تعداد موارد 
جديد ابتال در س��ال 1393 به 2075 مورد رسيده است. بر 
اس��اس همين نرخ رشد، تعداد كل كودكان تحت حمايت با 
ميانگين رش��د س��االنه 12% به 13583 نفر در سال 1393 
رسيده اس��ت. همچنين ميانگين هزينه درمان هر كودک با 
نرخ رش��د ميانگين 31% از 4/4 ميليون ريال در سال 1384 

به بالغ بر 39 ميليون ريال در سال 1393 رسيده است.
  احمديان گفت:  »مؤسسه خيريه محك به عنوان يك سازمان 
مردم نهاد، غيرانتفاعی و غيرسياسی كه در سه حوزه حمايت 
درمان و تحقيقات علمی بر سرطان اطفال تمركز نموده است 
ب��ا اتكا ب��ه جلب مش��اركت های مردمی و بر اس��اس رويكرد 
سيستمی در طول نزديك به ربع قرن فعاليت خود همواره بر 
توليد ارزش افزوده ب��ر روی كمك های اهدايی خيرين تأكيد 
نموده و ايجاد بيمارستان فوق تخصصی سرطان كودكان محك 
و استقرار سيستم های كارآمد حمايتی)مددكاری-روانشناسی( 
و هدايت پروژه های تحقيقاتی مرتبط با س��رطان كودكان به 

بـا همراهی هزاران انسـان عاشـق اكنون اين 
بيمارستان 8 سال است كه تنها با مشاركت های 
مردمـی بـا در اختيـار داشـتن به روزتريـن 
تجهيزات پزشـکی و يکـی از بهترين تيم های 
تخصصی باالترين سطح كيفی خدمات درمانی 

را به كودكان مبتال به سرطان ارائه می كند. 
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جای پرداخت كمك های اعانه ای نتايج اين نگاه سيستمی بوده 
است. در طول سال 1393 مؤسسه خيريه محك با جذب بالغ 
بر 127 ميليارد توم��ان كمك های اهدايی، 53 ميليارد تومان 
برای حمايت درمان كودكان مبتال به س��رطان در بالغ بر 32 
بيمارس��تان دانش��گاهی در سراسر كش��ور و همچنين درمان 
كودكان در بيمارس��تان فوق تخصص��ی محك هزينه نموده و 
13/5 ميلي��ارد تومان برای سيس��تم های ارتب��اط با خيرين و 
سيس��تم های توليد منابع هزينه نموده است. 7 ميليارد تومان 
هزينه های پشتيبانی سازمان بوده و 10 ميليارد تومان نيز برای 

احداث ساختمان شماره 2 محك تخصيص يافته است.
  ع��الوه بر اين موارد مبلغی در حدود 44 ميليارد تومان برای 
توس��عه آتی محك در حوزه های خدم��ات حمايتی به منظور 
يكسان س��ازی خدمات حمايتی )مددكاری و روانشناسی( در 
كل كشور و توسعه جغرافيايی فعاليت محك به منظور پوشش 
كامل نيازهای كودكان مبتال به سرطان تخصيص يافته است. 
اين موارد در چارچوب طرح توسعه 10 ساله مؤسسه محك در 
حال برنامه ريزی و تدوين است. امروز توسعه اين سازمان پس 
از نزدي��ك ربع قرن فعاليت و همچون روزهای آغازين فعاليت 

محك برگرفته از اين مفهوم است كه: 

ما بدان مقصد عالی نتوانيم رسيد   
 هم مگر لطف شما پيش نهد گامی چند

قصه ای زيبا بسازيم
دكتر علی محمد گودرزی مش��اور مدير عامل ش��ركت ملی 
صناي��ع پتروش��يمی و رئيس ش��ورای راهبردی مس��ئوليت 
اجتماع��ی با اهدای يك جلد ش��اهنامه ب��ه بنيانگذار محك 
عنوان كرد كه فرهنگ نيكی و نيكوكاری از ديرباز در فرهنگ 
كهن ايران نهادينه شده كه نمونه های آن در شاهنامه حكيم 

ابوالقاسم فردوسی قابل بررسی است.
  س��عيده ق��دس بنيانگذار محك نيز گف��ت: »حضور ياوراِن 
كودكان مبتال به س��رطان  قصه ای زيبا برای نس��ل های بعد 

از ما می س��ازد ك��ه اميد داريم ش��اهنامه ای ملموس از نيكی 
مردمان عصر و روزگار ما باشد.« 

حضور گرم هنرمندان
درخ�شانی،  مجي�د  س�ري�ر،  محمد  چك�ناواريان،  لوري�س 
مراسم  اين  در  حاضر  هنرمندان  از  و...  آريا  معتمد  فاطمه 
روزهای  در  كه  محك  هنردرمانی  داوطلبان  گروه  بودند. 
هفته به اجراهای هنرمندانه موسيقی به عنوان مكمل فرآيند 
حمايتی  خدمات  بخش  روانشناسی  خدمات  و  روان درمانی 
برای كودكان محك می پردازند، قطعاتی برای مهمانان اجرا 

كردند.

 ما قدردان ياورانمان هستيم
اميد داريم با همكاری شما تلخی دارو را به شيرينی سالمتی و 
كودكی و تيزی سوزن را به نرمی هستی تبديل كنيم و تعداد 
بيش��تری از كودكان محك را به سوی خانه هايشان، به سوی 

زندگی سرشار از سالمتی روانه كنيم.

با اتکا به جلب مشاركت های مردمی و بر اساس 
رويکرد سيسـتمی در طول نزديک به ربع قرن 
فعاليت خـود همواره بر توليـد ارزش افزوده بر 
روی كمک هـای اهدايـی خيرين تأكيـد نموده 
و ايجـاد بيمارسـتان فـوق تخصصی سـرطان 
كودكان محک و اسـتقرار سيسـتم های كارآمد 
حمايتی)مـددكاری - روانشناسـی( و هدايـت 
پروژه های تحقيقاتی مرتبط با سـرطان كودكان 
به جـای پرداخت كمک های اعانـه ای نتايج اين 

نگاه سيستمی بوده است. 

اخبار
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قصـه ليـال

ليال در 14 س��الگي مبتال به سرطان هوچكين شد. ليال يكي از 
كودكانی اس��ت كه در بخش پيوند بيمارس��تان فوق تخصصی 
محك، پيوند ش��ده و امروز ليسانس مهندسي كامپوتر دارد. ليال 
قطع درمان ش��ده و در زمينه رش��ته تخصصي اش در ش��هرش 
مهاباد كار مي كند. در جشن سومين سالگرد تاسيس بخش پيوند 
سلول های بنيادی محك، ليال با لباس محلي كردي اش به اينجا 
آمده بود تا به همگي ما بگويد: در محك عشق حد و مرزي ندارد...

قصه ليال را بخوانيم:
  من مبتال به سرطان بودم. اينكه مي گويم بودم، حرف ساده اي 
نيس��ت. اين يعني من 2 سال ش��يمي درماني شدم، چند ماه 
راديوتراپي رفتم و يك بار پيوند انجام دادم تا حاال بتوانم اينجا 

بايستم و بگويم: من مبتال به سرطان بودم...
  هر وقت كه در بيمارس��تان بس��تري مي ش��دم، مادرم كنارم 
مي ماند و هر بار كه بس��تري مي ش��دم با خودش از خانه يك 
گل��دان كوچِك پر از خاک و يك آبپ��اش قرمز رنگ مي آورد. 
كيسه اي بذر گل يا بذر سبزي مي خريد و روز اولي كه بستري 

مي شدم گلدان كوچكش را پشت پنجره رو به تپه هاي دارآباد 
مي گذاشت و بذر را مي كاشت و مي گفت: ››هر روز با هم بِِهش 
آب مي ديم و باهاش حرف مي زنيم تا سبز بشه. تا جوونه بزنه.‹‹ 
اواخر زمستان كه بستري مي شدم “شب بوي الوان” مي كاشت. 
اوايل پاييز بستري ش��دم، كوكب كاشت. گاهي بذرها را 3 روز 
قبل از بستري شدنم در آب ولرم خيس مي كرد. مرداد ماه بذر 
تربچه كاشت و بعد از دوره شيمي درماني تربچه هاي نقلي قرمز 
را به خانه برديم و با شامي كه بابا پخته بود خورديم. وقتي يك 
س��ال نوروز قرار بود در بيمارس��تان باشم و بد اخالق بودم بذر 
بنفشه هاي مامان سرحالم كرد. داستان بذرها و انتظار من براي 
سبز شدنشان و اينكه اين بار مامان چه بذري را انتخاب مي كند 
شده بود تكه اي جدانشدني از روزهاي جنگيدن من با سرطان. 
اما يك زمستان، ماجرا متفاوت شد. قرار بود چند روز ديگر در 
بيمارستان بس��تري شوم. اين بار قرار بود به بخش پيوند بروم. 
ولي هرچه منتظر ماندم ديدم مامان در فكر خريدن بذر و گلدان 
نيست. دلخور بودم چون مي دانستم بخش پيوند ايزوله است و 
فهميدم اين بار از بذر و جوانه و گلي كه جلوي چش��م هاي من 
و مامان از خاک س��ر بزند خبري نيس��ت. روز بستري رسيد. با 
بغض در حاليكه دس��ت هاي مامان در دستم بود وارد اتاقم در 
بخش پيوند ش��دم و ديدم جاي گل��دان و آب پاش كوچكمان 
پش��ت پنجره خالي اس��ت. در اين فكرها بودم كه مامان گفت: 
››اين بار هم بذر مي كاريم‹‹ باورم نمي ش��د. چش��م هايم را دور 
ت��ا دور اتاق چرخاندم و چيزي نديدم. مامان بغلم كرد و گفت: 
››اي��ن بار بذر را در وجود تو مي كاريم. اين بار گلدان من تويي. 
سلول هايي كه پزشكانت در پيوند در تو خواهند كاشت بذرِ اين 
بارِ ماست. بذرِ زندگي. آنقدر به آفتاب نگاه مي كنم تا بذر اميدم 

در تو جوانه بزند.‹‹
  و اين بذر درمن جوانه زد. من پيوند ش��دم. يك ماه در بخش 
سلول هاي بنيادي محك بودم و روز آخر محك برايم جشن سبز 
شدن گرفت. من بذر اميدي بودم كه در بخش پيوند جوانه زدم...
ليال فرزند محک
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گفتگو با دكتر جواد كرباسی زاده
عضو هيأت امنا و رييس هيأت مديره محک

می گويد آغاز آش��نايی اش با محك با يك اتفاق غم انگيز بوده 
كه مسير زندگی او و فرزندانش را تغيير داد. اما خوشحال است 
ك��ه حاصل آن برای كودكان مبتال به س��رطان و خانواده های 
آنها شادی آور شد و روزهايی پر اميدتر را رقم زد. انسان هايی 
كه از س��ختی، غم و ناهمواری زندگی ش��ان، زيبايی و شادی 
برای ديگران می آفرينند نقش��ی جاودانه در هس��تی بر جای 

می گذارند.
  دكتر جواد كرباس��ی زاده رئي��س هيأت مديره محك و بانی 
ساخت س��اختمان بيمارستان فوق تخصصی سرطان كودكان 
مح��ك از ش��روع آش��نايی اش با مح��ك و آنچ��ه او را همراه 

هميشگی اين مؤسسه خيريه كرده است می گويد:

لطفـا شـرحی از زندگـی و سـوابق تحصيلی  خـود را 
بفرماييد.

من در س��ال 1323 هجری شمسی در شهر اصفهان به دنيا 
آم��دم. تحصيالت ابتداي��ی و دوره متوس��طه را در اصفهان 
گذراندم و در سال 1348 در رشته الكتروتكنيك از دانشگاه 
پلی تكنيك تهران فارغ التحصيل شدم. در سال 1353 برای 
ادامه تحصيل به فرانس��ه رفتم. س��ال 1354 فوق ليس��انس 
مهندس��ی برق، سال 1355 فوق ليسانس تخصصی در رشته 
انتقال و س��ال 1356 مدرک دكترای تخصصی را در رش��ته 
الكتروتكنيك از دانش��گاه گرونوبل فرانسه دريافت كردم. در 
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س��ال 1349 ازدواج كردم كه حاصل اين ازدواج دو دختر و 
يك پسر است.

بعد از پايان تحصيل فعاليت كاری خود را كجا و چگونه 
آغاز كرديد؟

در س��ال 1356 بعد از اتمام تحصيالت به ايران برگش��تم و 
ضمن تدريس در مؤسسه عالی تكنيكوم نفيسی )از مجموعه 
دانش��گاه خواجه نصيرالدين طوسی(، همكاری خود را با يك 
ش��ركت فرانسوی كه سازنده نيروگاه اتمی  در شهر دارخوين 
بود به عنوان مدير بخش مهندسی آغاز كردم و اين همكاری 
تا سال 1358  ادامه داشت. از سال 1358 نمايندگی شركت 
اش��نايدر الكتريك فرانسه را تا س��ال 1359 داشتم و بعد از 
آن با همكاری همين شركت مشاركت برای توليد تجهيزات 
الكتريكی، در حوزه توزيع برق در داخل ايران را آغاز كردم

كه اين همكاری تا امروز ادامه دارد. 

چگونه با محک آشنا شديد؟
آش��نايی من با محك با يك داستان غم انگيز شروع شد. در 
اولين روزهای فروردين سال 1377 حادثه ای در خانواده ما
روند زندگی ما را به كلی تغيير داد. در آن زمان همس��ر من 
خانم افس��انه دبيری مبتال به بيماری س��رطان شد و اين امر 
موجب طوالنی تر ش��دن اقامت من در فرانس��ه ش��د. بعد از 
معالجات اوليه همس��رم زمانی كه كمی  بهبودی حاصل شد

در پاييز همان سال به دنبال رويای شيرينی كه افسانه ديده 

بود، از عالقه خود برای ساخت بيمارستانی برای بيماران مبتال 
به س��رطان با من صحبت كرد. در آن زمان ما هنوز محك را 
نمی ش��ناختيم. من اين هدف را تحس��ين كردم، البته همين 
تصميم در ذهن من از چند هفته قبل ش��كل گرفته بود ولی 
به علت بيماری حاد همس��رم جرأت گفتن آن را نداش��تم تا 
مبادا همس��رم تصور كند كه در مرحله ب��دی از بيماری قرار 
دارد. اما بيان شدن اين مسئله از طرف خود او برای من بسيار 

خوشايند بود. 

اوليـن اقدامی كه برای تحقـق رويای همسـرتان انجام 
داديد چه بود؟

در اولين قدم با دوست بسيار عزيزم زنده ياد مجتبی كاشانی
كه قبل از آن ما با ايش��ان در خيري��ه جامعه ياوری فرهنگی 
همراه بوديم تماس گرفتم و او را در جريان گذاشتم. همسرم، 
يكی از پايه گ��ذاران و همراهان فعال جامعه ياوری بود كه در 
زمينه مدرس��ه س��ازی در نقاط محروم ايران فعاليت می كرد. 
آق��ای كاش��انی به من اط��الع داد كه مؤسس��ه ای در ايران با 
ن��ام محك وج��ود دارد كه توجه خود را ب��ر درمان و حمايت 
كودكان مبتال به س��رطان متمركز كرده اس��ت. آقای كاشانی 
همچني��ن گفت كه اين مؤسس��ه اخيراً زمين��ی را در منطقه 
دارآب��اد خريداری ك��رده و در صدد تأمين مناب��ع مالی برای 

ساخت و بهره برداری از آن است.
  بعد از گفت و گو با آقای كاشانی بالفاصله به ايران آمدم. در 
ابتدا با وزارت بهداش��ت تماس گرفتم. بعد از حدود شش ماه 
با سركار خانم سعيده قدس كه بنيانگذار محك هستند ديدار 
كردم و  با ايشان آشنا شدم. آن روز خانم قدس اهداف محك 
را ب��رای من تش��ريح و از من دعوت كرد تا در جلس��ه هيأت 
مديره محك ش��ركت كنم. در آن جلس��ه من با اهداف محك 
بيش��تر آشنا ش��دم. فضايی كه ديدم بسيار سازنده و شايستة 
تحسين بود. پس از بازديد از زمينی كه محك خريداری كرده 
بود، تصميم من و همس��رم مبنی بر س��اخت بيمارس��تان در 

می گويـد آغاز آشـنايی اش با محک بـا يک اتفاق 
غم انگيـز بوده كه مسـير زندگـی او و فرزندانش 
را تغييـر داد. اما خوشـحال اسـت كـه حاصل آن 
برای كودكان مبتال به سـرطان و خانواده های آنها 

شادی آور شد و روزهايی پر اميدتر را رقم زد. 
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هم��ان زمين به مرحله اجرا درآمد و در اس��فند همان س��ال 
كلنگ ساخت بيمارستان زده شد. الزم می دانم از كوشش های 
مهن��دس پرويز خاكپور و مهندس حس��ن ماهوتچيان كه در 
س��رعت بخش��يدن به اين پروژه به عنوان مشاور و مجری در 

طول دو سال و نيم همكاری نمودند سپاسگزاری كنم.

در جلسـه ای كه با هيأت مديره وقت محک برای اولين 
بار داشـتيد، چه ديديد كه به شما اعتماد برای حضور و 
سـرمايه گذاری و انجام خواسـته همسرتان در محک را 

داد؟ در واقع چرا با محک همراه شديد؟ 
قبل از اينكه به جلسه اول با هيأت مديره محك بروم، با وزارت 
بهداش��ت و ش��هردار وقت تماس گرفتم كه اي��ن روند تقريباً 
شش ماه طول كش��يد. درخواست كردم زمينی در اختيار ما 
بگذارند تا بيمارس��تانی بس��ازيم. رييس وقت انستيتو كانسر 
ايران به من گفت كه مؤسسه خوشنامی  به نام “محك” وجود 
دارد ك��ه زمينی دارند و اين بهترين گزينه برای خواس��ته تو 
است. بنابراين اين پيش زمينه را داشتم كه مؤسسه معتبری 
به نام محك وجود دارد. مالقات من با س��ركار خانم قدس و 
هيأت مديره محترم اين پيش زمينه را تقويت كرد. در هيأت 
مديره وقت با ش��خصيت های فرهيخته ای مانند دكتر آل بويه 
ك��ه در آن زمان رياس��ت هي��أت مديره را بر عهده داش��تند 
مهندس پورفالح، خانم قدس، دكتر ش��يبانی و زنده ياد آقای 
مه آبادی آش��نا شدم. انسجام، همدلی و همكاری صميمانه ای 
كه داش��تند، نش��ان دهنده تصميم قاطع آنها برای س��اخت 
بيمارس��تان برای كودكان مبتال به سرطان بود. از آنجايی هم 
كه رابط ما مجتبی كاش��انی بود و ايشان برای اعضای هيأت 
مديره وقت و من ش��ناخته شده بود اعتماد الزم بين ما ايجاد 
ش��د، خود من هم از مراجع مختلف فعاليت محك را پيگيری 
كرده بودم و محك از خيريه های مورد اعتماد بود، و خرسندم 

كه اين روند تا كنون ادامه دارد. 

كار ساخت بيمارستان چگونه آغاز شد و چه خاطره ای 
از آن دوران داريد؟

كار ساخت بيمارستان از همان اسفند سال 1378شروع شد 
و در مدت 2 سال و نيم به اتمام رسيد. تمام تالش من اين 
بود تا زمانی كه همس��رم زنده است، اين بيمارستان ساخته 
ش��ود. متاس��فانه بخت ياری نكرد. اما شش ماه قبل از آنكه 
افس��انه ما را ترک كند مس��افرتی به ايران داشت. آن زمان 
در طبقه اول س��اختمان بيمارستان محك برنامه ای را برای 
آش��نايی برخی دوستان با پروژه برگزار كرديم. در آن برنامه 

افسانه اين شعر را از موالنا خواند: 
ای خدا اين وصل را هجران مكن
سرخوشان وصل را ناالن مكن 
بر درختی كاشيان مرغ توست
شاخ َمشَكن مرغ را پَّران مكن
نيست در عالم ز هجران تلخ تر

هرچه خواهی كن وليكن آن مكن
  در آن زم��ان آقايان ش��جريان و عثمان محمدپرس��ت هم 
از مهمان��ان برنام��ه بودند كه همين ش��عر را بداهه نوازی و 
اجرا كردن��د. اين خاطره، يادگار ارزنده ای برای ش��روع كار 
اين بيمارستان در ذهن همه باقی گذاشت. اين بود داستان 
آشنايی من با محك، گرچه با غم شروع شد اما خوشحالم كه 
حاصل آن برای كودكان مبتال به س��رطان و خانواده هايشان 

شادی آور شد.

حضور شما در محک چه تاثيری بر شخص شما داشته 
و شما در اين همراهی چه چيزهايی به دست آورده ايد؟
محك مس��ير زندگی من را به س��مت واالتری هدايت كرد. 
درست اس��ت كه با بيماری افس��انه خانواده ما وارد مرحله 
تازه ای از زندگی ش��د، ولی حضور در محك و مش��اركت در 
برنامه ه��ای مديريتی و اجرايی آن مس��ير زندگی ام را تغيير 
داد. برای من اين باعث افتخار اس��ت كه امروز به عنوان يك 
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داوطلب در محك مش��غول كار هستم. در يك مقطع زمانی 
من كليه فعاليت های حرف��ه ای فردی ام را ترک كردم، چون 
مشغله محك و زمانی كه می طلبيد در آن حضور داشته باشم 
برايم بس��يار مهم تر بود. خوشحالم كه امروز به كمك ياوران 
عزي��ز، كاركنان گرامی  اعم از داوطلب و موظف، هيأت مديره 
محترم، هيأت امنای فرهيخته و همه افرادی كه دل ش��ان در 
گرو عشق است، محك در حوزه محبوبيت و توسعه روزافزون 
و پايدار قرار گرفته اس��ت. حفظ اين محبوبيت با حاشيه امن 

قابل قبول از برنامه های اصلی هيأت امنا و مديره می باشد.

احسـاس فرزندان شما نسبت به محک چيست و چقدر 
با آن درگير هستند؟

خيل��ی زياد درگير هس��تند. دختر دوم من كه در س��ازمان 
ملل به عنوان مدير واحد محيط زيس��ت گلوبال كامپكت كار 
می كند، هر دوسال در همايش بين المللی CSR كه به ابتكار 
محك در س��طح بين المللی برگزار می ش��ود شركت می كند. 
پس��رم نيز در حد توان خ��ود در زمين��ه فعاليت های محك 
اطالع رس��انی می كند و دختر اول من كه در پاريس زندگی 
می كند هم هر موقع به ايران می آيد، همراه محك اس��ت. به 
نوع��ی فرزندان من، محك را با تكه ای از خاطرات مادرش��ان 

عجين می دانند. 

وظايف اصلی و دغدغه های هيأت مديره محک چيست؟
وظيفه اصل��ی هيأت مديره نظارت بر اجرای كليه برنامه های 
س��ازمان و تحقق اهداف مندرج در اساسنامه و اجرايی كردن 
سياست های كالنی كه در هيأت امناء مورد بررسی و تصويب 
ق��رار می گيرد، نظارت بر تدوين برنامه اس��تراتژيك، برنامه و 
بودجه، برنامه های توس��عه ای محك و حفاظت از ارزش های 
سازمان است. اعتمادی كه امروز محك كسب كرده، محصول 
همين ارزش هايی است كه در آن نهادينه شده و اين ارزش ها 

به هيچ قيمتی قابل چشم پوشی نيست. 

صول حاكم بر محک از ديدگاه هيأت مديره چيست؟
وقتی اس��م فرد يا مؤسسه ای آورده می ش��ود، ارزش هايی در 
پش��ت آن نهفته اس��ت. در خص��وص افراد اي��ن ارزش ها در 
ارزش های فردی، خانوادگی، دوس��تی و ش��غلی نهادينه شده 
اس��ت. مجموعه اين چهار ارزش هويت و شخصيت فرد را در 
جامعه می س��ازد و زمانی كه اسم فرد برده می شود اين هويت 
در حافظ��ه مخاطب ملكه ذهن او می ش��ود. ارزش های حاكم 
بر محك كه عبارتند از ش��فافيت، پاس��خگويی، قدرشناسی و 
زيبايی شناس��ی عناصر تشكيل دهنده هويت محك می باشند. 
وظيف��ه هي��أت مديره حفظ اين ارزش ها اس��ت ت��ا محك از 
بزرگترين س��رمايه كه اعتماد ياوران است بهره مند باشد و با 

آسودگی خاطر به خدمات خود ادامه دهد.

در آخريـن برنامه روزی با محک، شـما بـه روند تحول 
عملکرد محک در 5 دوره پنج ساله فعاليت، شامل دوره 
راه اندازی و اسـتقرار محک، دوره آغاز توسعه فيزيکی، 
دوره آغاز تفکر سيسـتمی، دوره استقرار و پياده سازی 
سيسـتم های سـازمان و در نهايت دوره توسـعه كيفی 
پايدار اشاره كرديد. چه زيرساخت و چه عاملی می تواند 
اين مسـير را همچنان ادامه دهد و در واقع عاملی كه در 
اين مقطع زمانی می تواند موجب ارتقای خدمات و تداوم 

فعاليت ها بشود چيست؟
ما در حال حاضر در دوره توسعه كيفی و كمی محك هستيم. 
امروز ب��ا حمايت های م��ردم و توانايی ه��ای كاركنان محك، 
مؤسسه برنامه های توسعه ای خود را به گونه ای انجام می دهد 
ك��ه از لحاظ علمی و عملی يكی از 10 س��ازمان برتر در دنيا 
باش��د. بنابراين در بررسی اينكه چه عواملی می توانند ما را به 
آن نقط��ه برس��اند بايد عرض كنم ك��ه آن عوامل اول اعتماد 
مردم و دوم قبول مسئوليت از طرف كاركنان محك مطابق با 

يك سازمان خيريه  می باشد. 
  اينك��ه كاركنان كاماًل واقف باش��ند كه در محيطی با اهداف 
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متماي��ز كار می كنند و عش��قی كه می توانند نث��ار كنند چه 
اثرات و نتايجی در بر خواهد داشت. بنابراين در مؤسسه ای كه 
می خواهد پويا باشد، تمام تالش سيستم های منابع انسانی بر 
روی حفظ و آموزش مستمر كاركنان متمركز است. در مقابل 
كاركنان هم می بايس��ت جوابگوی اين نگرش س��ازمان باشند 
تا با هم به س��مت ارتقای خدمات حركت كنيم و چش��م انداز 
بيس��ت و پنج سال آينده محك را ترسيم كنيم. وظيفه ما اين 
است كه در مدت كوتاه باقی مانده از دوره خدمت هيأت مديره 
فعلی و همچنين در هيأت مديره بعدی چش��م انداز بيس��ت و 
پنج س��اله آينده محك را با توجه به دنيایIT  و سيستم های 
مدرن كه وجود دارد و نيز توسعه و توانمند سازی كاركنان كه 

سرمايه های سازمان هستند تدوين كنيم. 
  س��ازمان هايی كه در مس��ير تعالی حركت می كنند از منابع 
انس��انی به عنوان س��رمايه های انس��انی نام می برند و با هدف 
حفظ، توانمندس��ازی و ظرفيت س��ازی بيش��تر ب��ر اين حوزه 
متمركز می ش��وند. متناس��ب با اين نگرش انتظارات سازمان 
را با ش��يوه ای كارآمد به كاركنان منتق��ل می كنند تا هر روز 
مس��ئوالنه و اثربخش تر فعاليت كنند. اين امر مهم در سازمان 
خيري��ه ای همچ��ون محك كه تم��ام توجه خ��ود را متمركز 
پيمودن مسير تعالی برای حمايت از كودكان مبتال به سرطان 

كرده است اهميتی دوچندان دارد.

جايگاه محک را در عرصه بين الملل چگونه می بينيد؟
امروز محك تبديل به يك س��ازمان فرا ملی ش��ده اس��ت. ما 
در خارج از كش��ور ش��اهد هس��تيم كه محك ب��ه عنوان يك 
مؤسس��ه مردم نهاد اعتماد ساز ش��ناخته شده است. محك در 
آمريكا مؤسس��ه همكاری دارد به نام ISCC كه هر س��ال با 
برنامه ريزی ه��ای متن��وع به جل��ب كمك ه��ای مردمی برای 
كودكان مبتال به سرطان می پردازد. محك در كشور های ديگر 

همچون آلمان، كانادا و فرانسه نيز شناخته شده است. 
مؤسس��ة خيريه محك تا كنون در طول 24 سال فعاليت خود 

موفق به اخذ مقام مش��ورتی ش��ورای اقتص��ادی، اجتماعی 
س��ازمان مل��ل متح��د )ECOSCO( و درياف��ت گواهينامه 
NGO Benchmarking از ش��ركت بازرسی بين المللی 
SGS ش��ده اس��ت. در س��ال 2011 محك موفق به دريافت 
تندي��س نقره ای كيفيت از مؤسس��ه بين المللی اس��تاندارد 
GIC شد. محك در س��ال 2014 نيز در ميان 263 سازمان 
مردم نه��اد از سراس��ر جهان موفق به كس��ب رتب��ه دهم در 
ششمين مميزی شركت بازرسی بين المللی SGS شد. محك 
در سال 2014 موفق به كسب جايزه زرين انجمن بين المللی 
مديريت پروژه IPMA در پروژه های بشر دوستانه شد و در 
همان س��ال نيز موفق به كسب جايزه نقره GPM از انجمن 
بين المللی مديريت پروژه س��بز شد. همچنين سالهاست كه 
محك با س��ازمانهای بين المللی مش��ابه در زمينه س��رطان 
ك��ودكان همكاری می كند. نمايندگان محك همه س��اله در 
گردهمايی های ساالنه اين سازمانها از جمله موسسه گوستاو 
روسی فرانسه )IGR(، شركت كرده و اقدام به مبادله تجربه 
و اطالع��ات در زمينه س��رطان كودكان نموده ان��د. از ديگر 
مؤسس��ات بين الملل��ی كه محك ب��ا آنها هم��كاری می كند 
می توان به كنفدراسيون بين المللی خانواده كودكان مبتال به 
سرطان اشاره كرد كه محك از سال 2013 به عنوان نماينده 
منطقه خاورميانه در آن شركت كرد و وظيفه توسعه رويكرد 
حمايت از كودكان مبتال به سرطان در منطقه خاورميانه را بر 

سـازمان هايی كه در مسـير تعالی حركت می كنند 
از منابع انسـانی بـه عنوان سـرمايه های انسـانی 
نـام می برنـد و بـا هـدف حفـظ، توانمندسـازی و 
ظرفيت سازی بيشتر بر اين حوزه متمركز می شوند. 
متناسـب با ايـن نگـرش انتظـارات سـازمان را با 
شـيوه ای كارآمد به كاركنـان منتقل می كنند تا هر 

روز مسئوالنه و اثربخش تر فعاليت كنند.  
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عهده دارد. همچنين می توان به همكاری با شبكه بين المللی 
معالجه و تحقيق��ات س��رطان )INCTR(، مركز تحقيقات 
س��رطان كودک )St. Jude(، موسس��ه حماي��ت از كودكان 
مبتال به لوسمی در تركيه )LOSEV( و اتحاديه بين المللی 
مبارزه با سرطان )UICC( اشاره كرد. مؤسسه خيريه محك 
در چارچوب همكاری با موسس��ه گوستاوروس��ی فرانسه نيز، 
دو كنگ��ره بين المللی تحت عناوي��ن “تاثيرمعالجه ديرهنگام 
س��رطان كودک” در س��ال 2008 مي��الدی و “راهبردهای 
مناس��ب ب��رای درمان س��رطان ك��ودكان” در آوريل 2009 

ميالدی برگزار كرده است.

سخنی با ياوران؟
صميمان��ه از طرف خ��ودم و هيأت مدي��ره از كمك های بی 
دريغی كه به محك می كنند و اعتمادی كه به اين مؤسس��ه 
دارند س��پاس گزاری می كنم. اگر كمك های مردمی، حضور و 
وجود آنها نبود محك نمی توانست به جايگاه امروز خود برسد. 
اين ياوران و مخاطبان ما هس��تند كه محك را س��اخته اند و 
ما وظيفه داريم اين دس��تاورد مبتنی بر نيك انديش��ی را به 

بهترين شكل ممكن نگهداری كنيم. 

سخنی با كاركنان و داوطلبان؟
ما كاركن��ان خوب، معتقد و متعهدی داريم، پزش��كان عالی 
مقام و پرس��تارانی كه وقت و دانش خود را در اختيار محك 
می گذارن��د و همچني��ن داوطلبان عزيزی ك��ه وقت خود را 
عاشقانه به محك اهدا می كنند. بی شك مديريت جامع مدير 
عامل محترم و مديران دلس��وز خيريه و بيمارس��تان هم در 
عملكرد كارآمد بسيار مؤثر است. اميدوارم كه در كل مؤسسه 
محك، هم درحوزه بيمارس��تان و ه��م در حوزه خيريه افراد 
ب��ه جايگاهی كه در آن كار می كنند واقف بوده و ما با كمك 
ارزش��مند آنها بتوانيم محك را هرچه بيشتر و بهتر به جامعه 

معرفی نماييم.

نام محک در وهله اول برای شما يادآور چيست؟
محك فارغ از س��اختار و سازمان، امروز به يك انديشه تبديل 
ش��ده اس��ت. انديش��ه وااليی كه خدمت به همنوع را ترويج 
می نمايد و توجه خود را معطوف به بيماری س��رطان كودكان 
در سطح ملی و بين المللی و در حوزه های امور خيريه، درمان 
و تحقيقات نموده اس��ت. همان طور كه قبال هم توضيح دادم 
وقتی به فرد يا مؤسسه ای فكر می كنيد هويت آن بالفاصله در 
نظر شما نقش می بندد و ملكة ذهن می گردد. وقتی از محك 
صحبت می ش��ود اين تصوير به ذهن می آيد كه مؤسس��ه ای 
اس��ت خوش��نام و قابل اعتماد كه كمك های مردمی را جمع 
آوری ك��رده و آنه��ا را در عين ش��فافيت تبدي��ل به خدمات 
درمانی و حمايت های جانبی برای كودكان مبتال به س��رطان 

می نمايد.

آرزوی شـما برای محک در آستانه بيست و پنج سالگی 
اين مؤسسه چيست؟

آرزوی من اين است كه روند مهم اعتماد به محك در جامعه 
ادامه داش��ته باش��د. كاركنان محك جايگاه تأثيرگذار خود را 
بشناس��ند و بدانند كجا در حال خدمت هستند. آرزو دارم كه 
بيس��ت و پنج س��ال ديگر محك يكی از بزرگترين مؤسسات 

خيريه دنيا و افتخاری برای كشور ايران و مردم اش باشد.

محـک فارغ از سـاختار و سـازمان، امـروز به يک 
انديشـه تبديـل شـده اسـت. انديشـه وااليی كه 
خدمت بـه همنوع را ترويـج می نمايد و توجه خود 
را معطوف به بيماری سرطان كودكان در سطح ملی 
و بيـن المللی و در حوزه هـای امور خيريه، درمان و 

تحقيقات نموده است. 

با پیشکسوتان
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18خرداد روز جهانی تومور مغزی است.
بر اساس بيانيه چشم انداز، محك بر آن است كه: »در ساية آموزش 
و اطالع رسانی اين سازمان بيماری تعداد بيشتری از كودكان در 
مراحل اوليه تشخيص داده  شود.« همچنين در بيانيه مأموريت 
اين سازمان آمده است: »محك با برنامه ريزی و سرمايه گذاری در 
حوزه آموزش پيشگيرانه و اطالع رسانی می كوشد در كاهش نرخ 

ابتال به سرطان اطفال در ايران مشاركت نمايد.«
  بر همين اساس به مناسبت روز جهانی تومور مغزی، با تكيه بر 
دانش پزشكان بيمارستان فوق تخصصی سرطان كودكان محك 
تالش ش��د تا با آگاهي بخش��ي و معرفی اين نوع از سرطان، به 
والدين و افراد جامعه در راس��تای تشخيص زود هنگام سرطان 

كودكان گام برداريم.

بديهی اس��ت كه تشخيص سرطان كودک در مراحل اوليه ابتال 
می تواند منجر به درمان های كم هزينه  و مؤثرتر شود.

  نكته مهم اينكه عالئم ذكر شده در ذيل عالئم عمومی بيماری 
بوده كه وجود اين موارد الزاماً به معنی ابتال به اين بيماری نيست 
ول��ی آگاهی از آن مفيد بوده و مراجعه به پزش��ك متخصص و 

انجام مراحل تشخيصی، ضروری است.
  تومور مغزی: تومور مغزي عبارت از رشد يك توده يا مجموعه 
سلول هاي غيرطبيعي در مغز يا بافت هاي نزديك به مغز)نخاع( 
است. تومورهاي مغزي انواع مختلفي دارند و مي توانند از طبيعت 
غيرسرطاني )خوش خيم( و يا سرطاني )بدخيم( برخودار باشند. 
را  خود  رشد  مغز،  در  ابتدا  از  است  ممكن  مغزي  تومور هاي 
آغاز كرده )تومورهاي اوليه( و يا ناشي از مهاجرت سلول هاي 
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سرطاني از ساير قسمت هاي بدن به مغز باشند. )تومورهاي ثانويه 
يا متاستاز مغزي(. عالئم اوليه تومورهاي مغزي بسيار متفاوت بوده 
و وابسته به نوع توده، سرعت رشد، اندازه توده و محل آن است. 
برخي از اين عالئم عبارتند از سردرد، تهوع و استفراغ، اختالل 
بينايي، اختالل در حس اندام ها، اختالل در تعادل و راه رفتن، 
اختالل تكلم، اختالل شنوايي، تغيير در رفتار فرد ،تشنج و اختالل 
هوشياري. درمان تومور هاي مغزي با توجه به اندازه و محل تومور 
با استفاده از يك يا تركيبي از اين روش ها انجام مي پذيرد: جراحي 
)خارج ساختن تومور(، پرتودرماني )از بين بردن سلول هاي تومور 
مغزي با استفاده از اشعه X يا پروتون( و شيمي درماني )از بين 
بردن سلول هاي سرطاني با استفاده از تزريق داروهاي ضدسرطان 
در خون(. از آنجايي كه تومورهاي مغزي مي توانند مراكز كنترل 
كننده حركات بدن و گفتار را تحت تاثير قرار دهند، درمان اين 
تومورها نيز مي تواند با عوارض مختلفي همراه باشند كه توسط 
روش هايي چون گفتار درماني، فيزيوتراپي، توان بخشي و حمايت 

تحصيلي در كودكان سنين مدرسه اصالح مي شوند.

در بيمارستان فوق تخصصی محک:
بيمارستان فوق تخصصي سرطان كودكان محك با برخورداري از 
تيم كار آزموده آنكولوژي كودكان، بخش تشخيصی آزمايشگاه و 
ژنتيك سلولی، بخش پيوند، بخش درد و مراقبت های تسكينی، 
بخش پرتودرمانی و مركز تحقيقات كه مجهز به دستگاه هاي نوين 
و پيشرفته و همچنين با همكاري جراحان با تجربه مغز و اعصاب 
از سال 1386، كودكان مبتال به تومور مغزي را تحت درمان قرار 

داده است.
  اعضاي تيم پزشكي و جراحان همكار بيمارستان محك با به روز 
رساني روش هاي درمان و تجهيزات بيمارستاني و افزايش هرچه 
بيشتر حمايت هاي پس از درمان، در راه مبارزه با تومورهاي مغزي 

كودكان گام برمي دارند.
دكتر عظيم مهرور - فوق تخصص خون و آنکولوژی كودكان
رئيس بيمارستان فوق تخصصی محک



ديدار محك با كانون هموفيلی ايران

ارتباط با كانون هموفيلی ايران:
نشانی: تهران، خيابان وصال شيرازی، كوچه عباس شفيعی, پالک 3

تلفن: 66408605 ، 66408533  خط مستقيم: 66419416                           
Info@hemophilia.org.ir :نمابر: 66498558    ايميل

ارتباط با انجمن ام اس ايران
نشانی: خيابان انقالب، خيابان وصال شيرازی نرسيده به چهارراه 

طالقانی، كوچه محمد شمس، پالک 35
تلفن:9- 66953907 و 8 -66951187

نمابر: 66499514           

ساختمان شماره 2: نشانی: خيابان مالصدرا، خيابان شيخ بهايی 
شمالی، خيابان كوليوند، نبش شبنم، پالک 40 

تلفن: 88216502  و 88216514 
info@iranms.ir                                             :ايميل
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مح��ك در كنار مأموريت اصلی خ��ود كه حمايت همه جانبه از 
كودكان مبتال به س��رطان اس��ت، برای تحقق يكی از مهم ترين 
اهدافش يعنی گس��ترش فرهنگ كمك به هم نوع، عالقه مند به 
ادای احترام و آموختن از س��اير سازمان های مردم نهاد و آگاهی 
از تجارب ارزش��مند آنها است. در راس��تای اين هدف مديران و 
كارشناس��ان محك در مناس��بت های ملی و بين المللی مرتبط 
با فعاليت  خيريه به ديدار مؤسس��ات ش��اخص می روند تا ضمن 
آشنايی با فعاليت  آنان و فراهم شدن امكان همكاری  مشترک، به 
يادگيری از تجارب آنان بپردازد. از اين رو مديران و كارشناسان 
مح��ك در تاريخ ه��ای 28 فروردين )روز جهان��ی هموفيلی(، 8 
خ��رداد )روز جهانی ام اس(، 12 آذر )روز جهانی معلوالن( و 18 
ارديبهشت )روز جهانی تاالسمی( به ديدار كانون هموفيلی ايران، 
انجمن ام اس ايران، مؤسسه خيريه رعد و انجمن تاالسمی ايران 
رفتند. از اين ش��ماره به مروری كوتاه بر فعاليت مؤسس��اتی كه 

محك به ديدار آنها می رود می پردازيم:
كانون هموفيلی ايران 

كانون هموفيلی ايران از سال 1346 شمسی با هدف ارتقاء سطح 
كيفيت زندگی بيماران هموفيلی و ساير اختالالت انعقادی ارثی 
از طريق ارائه حمايت های دارويی، درمانی، اجتماعی، آموزش��ی، 
پيشگيری، حقوقی و همچنين حمايت از پژوهش و توسعه فعاليت 
می نمايد. اين كانون عضو ملی فدراسيون جهانی هموفيلی است.

انجمن ام اس ايران
فعاليت هاي انجمن ام اس را مي توان تش��كيل و تكميل بانك 
اطالعاتی مبتاليان ام اس، اطالع رسانی به بيماران و همه آحاد 
جامعه جهت از بين بردن انديشه های نادرست در خصوص اين 
بيم��اری و انجام پروژه های تحقيقاتی برای دس��تيابی به علت 
بيماری و درمان آن برشمرد. اين انجمن عالوه بر فراهم كردن 
ش��رايط براي تهيه داروهاي اين بيماري به مش��اوره و حمايت 
رواني و همچنين توانبخش��ي بيماران مي پردازد. اين انجمن از 

سال 1378 فعاليت رسمی خود را آغاز كرده است.



ديدار محك با انجمن ام اس ايران

ديدار محك با موسسه خيريه رعد

ديدار محك با انجمن تاالسمی ايران

ارتباط با انجمن تاالسمی ايران
نشانی: ميدان وليعصر، ابتدای بلوار كشاورز، پالک 22 طبقه چهارم
تلفن : 89- 88918588                            نمابر: 88932737
info@iranianthalassemi.com                          :ايميل

ارتباط با موسسه خيريه رعد
نشانی: تهران،  شهرک غرب،  فاز دو، هرمزان، پيروزان جنوبی،  شماره 74
تلفن:88082266                               نمابر: 88076326  

info@raad-charity.org                                  :ايميل
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موسسه خيريه رعد
مجتمع آموزش��ی نيكوكاری رعد در س��ال 1363 ب��ا هدف ارائه 
خدمات آموزش��ي و حمايتي به معلولين جسمي – حركتي جهت 
اتكاء بيش��تر به خويش��تن و حض��ور موثر و فع��ال در اجتماع به 
عنوان يك س��ازمان مردم نهاد )NGO( تأس��يس ش��د. در كنار 
آموزش و مش��اوره ش��غلي و كار يابي، خدمات توان بخشي شامل 
فيزيوتراپي، كاردرماني، گفتاردرماني و مش��اوره نيز به كارآموزان 
ارائه مي ش��ود. همچنين واحد مددكاري در جهت حل مش��كالت 

توان يابان فعاليت مي نمايد.

انجمن تاالسمی ايران
انجمن تاالسمي ايران در س��ال 1368 به وسيله تعدادي از والدين 
فرزندان مبتال به تاالسمي و پزشكان تأسيس شده است و اكنون بيش 
از 20 هزار عضو دارد. اين انجمن با هدف افزايش آگاهي و اطالعات 
عموم جامعه در زمينه پيشگيري و درمان تاالسمي، برگزاري كارگاه 
براي متخصصان و كادر درمانگر تاالسمي، پيگيري مشكالت دارويي 
و درماني، پرداخت هزينه هاي درماني و ارتقاء سطح كيفيت زندگی 

بيماران مبتال به تاالسمي تأسيس شده و فعاليت مي كند.
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چـرا من نه؟

چرا من نه؟
داستاني تفکر برانگيز و واقعي از تالشي براي زنده ماندن.

 ويدا ميمند )ناصر( 
ترجمه: فرنگيس ميرهادي.

رشت: سهام، 1393. 161 ص. 100000 ريال

معرفی کتاب

كت��اب »چرا من نه؟« نوش��ته دكت��ر ويدا ميمند داس��تان 
رويارويي وی با بيماري سرطان است. نويسنده در اين كتاب 
ب��ا لحني س��اده و روان از دوران س��خت بيماري اش صحبت 
كرده و روي س��خن اش بيش��تر با زنان است. ميمند كه خود 
دكت��رای كايروپراكتيك دارد، به زنان��ی كه مخاطب كتابش 
هستند هش��دار می دهد كه بايد برای حفظ سالمتی، بيشتر 
مراقب شرايط جس��مانی و بهداشت خود باشند، غذاي سالم 

بخورند و عاليم جس��مانی را جدی بگيرن��د. همچنين او به 
خوانندگانش می گويد كه اگر به سرطان مبتال شدند، چگونه 

اميدوارانه بايستند و با آن مبارزه كنند. 
  بيم��اري از جمله پديده هايي اس��ت كه حتي اگر پزش��ك 
باش��ي و به تبع آن با انواع بيماري ها آش��نا باش��ی، وقتی به 
طور مس��تقيم با آن درگير ش��وي و تجربيات عيني به دست 
آوري، از تعاري��ف علم��ی و نظري با آنچه تص��ور مي كردي 
بسيار متفاوت خواهد بود. در اين كتاب، پزشكي كه هيچ گاه 
فكرش را هم نمي كرد به بيماري س��رطان مبتال ش��ود، بعد 
از ط��ي كردن مراحل مبارزه با بيم��اری تجربيات خود را به 

خواننده گان ارائه مي كند.
  در فصل ه��اي كت��اب مراحل مختلفي كه وي��دا ميمند در 
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مواجه��ه ب��ا بيماري س��رطان  گذرانده، به ش��كلي س��اده و 
صميمان��ه م��رور می ش��ود. او در ابتدا با عالئ��م عجيبي در 
بدنش روبرو مي ش��ود ولي تصور بيماري س��رطان را از خود 
دور می كن��د و به همين دليل معاينات پزش��كی را به تعويق 
می اندازد تا اينكه در ديدار با دوس��ت اش توس��ط او نس��بت 
به اهميت عاليم  بدنش آگاه می ش��ود و ب��راي آگاهي اقدام 
مي كند و با ناباوری مي فهمد به س��رطان س��ينه مبتال شده 
اس��ت. او در ابتدا بسيار افس��رده و نا اميد است اما كم كم با 
همراهی همس��رش واقعيت را می پذي��رد، و به كمك نيروي 
مثبت ذهنی و اميد به بهبودی، مراحل درمان را طی می كند 

و سرطان را مغلوب مي كند.
  نويسنده راز پيروزي اش بر سرطان را مثبت انديشي، تداوم 
در درمان، تغذيه سالم و عشق و اميدبخشی همسرش مي داند 
و به دليل عالقه ای كه به اگاهي رس��اندن و كمك كردن به 
ساير افراد مبتال به س��رطان دارد، به فكر تأسيس يك بنياد 
خيريه می افتد. وی در ابتدا با پختن و فروش شيريني اولين 
قدم ها را بر می دارد و با برگزاری بازارچه های خيريه در منزل 
خود و گرد هم آوردن دوستان و همسايگان عوايدی را برای 

كمك به زنان مبتال به سرطان سينه جمع آوری می كند. 
از اشكاالت كتاب، پراكندگی و عدم انسجام در برخی فصول 
آن اس��ت. اين امر در برخی موارد باعث ابهام و س��ردرگمی 
خواننده  براي تعقيب خط روايی داس��تان مي ش��ود. از جمله 
سرنوش��ت بنياد خيريه ذكر شده در كتاب و فعاليت های آن 

مشخص نمی شود و مبهم باقی می ماند.
  در يك نگاه كلی مي توان گفت هر چند ويدا ميمند در كتاب 
»چ��را من نه؟« از ترس ها، ن��ا اميدي ها، بهت و ضعف هايش 
بسيار س��خن گفته اما با توصيف روندی كه به مبارزه با آنها 
پرداخت��ه، خوانن��ده را اميدوار می كند كه ه��ر كدام از ما به 
عنوان افرادی كه ش��ايد ضعف و مشكالت بسياري در وجود 
خود داريم، می توانيم با سخت ترين دردها و مشكالت زندگی 

مبارزه كنيم،  بايستيم و حتی پيروز مبارزه باشيم. 

»چرا من نه؟« داستان مبارزه يكی از ما با يكی از سخت ترين 
بيماری های اين زمان يعنی سرطان است و اين باور هميشگی 

همراهان محك را يادآوری می كند كه:
 » سرطان پايان زندگی نيست...«

گزيده اي از كتاب
“می دانس��تم كه شيمی درمانی تمام خواهد شد و من نيروی 
جس��مانی ام را بازخواهم يافت. برای عالج س��رطانم، ش��يمی 
درمانی را مرحله ای ضروری تش��خيص می دادم. در مقايس��ه 
با بوته ه��ای زيبای گل رز در باغ، اگر آنها را حس��ابی با مواد 
ش��يميايی حش��ره كش سم پاش��ی نمی كردند، در اثر حمله 
حش��رات از بين می رفتند. درمان ش��يميايی اي��ن فرصت را 
برای آنها فراهم می آورد تا دوباره ش��كوفه بدهند. درست مثل 
ش��يمی درمانی برای من كه فرصت��ی را فراهم می كرد تا بار 
ديگر شكوفا بشوم. بس��يار خوب، برای بهتر شدن، نگرشم در 
ح��ال تغيير ب��ود. قرار نبود تلخی و منف��ی بافی، جزو درمانم 

باشد. بنابراين سعی كردم مثبت باقی بمانم.”
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سؤاالت متداول

سواالت متداولاخبار

  آيا امکان پرداخت كمک از طريق شماره كارت وجود دارد؟
كارت  ش��ماره  طري��ق  از  مح��ك  ب��ه  كم��ك  ام��كان 
مل��ي6037991199500590 به نام مؤسس��ه خيريه محك 
فراهم ش��ده است. الزم به توضيح است اين كارت فقط امكان 

واريز را ميسر مي كند و امكان برداشت ندارد.
  بـراي دريافت شناسـه عضويت محک چـه اقدامي بايد 

صورت گيرد؟
با ش��ماره تماس 23540 -021بخش ارتباط با ياوران، شماره 

شناسه خود را دريافت داريد.
  چگونـه می توانيم در محـک فعاليت داوطلبانه داشـته 

باشيم؟ 
با شماره 23501232 يا 23501442 بخش داوطلبان محك 

تماس بگيريد.
  مي خواهـم ماهانـه مبلغی به طور مسـتقيم از حسـاب 
بانکي ام كسـر و به حسـاب محک واريز شـود، لطفًا من را 

راهنمايي كنيد.
با بانكی كه در آن حساب داريد تماس گرفته و در صورت وجود 
اين امكان در خدمات بانِك شما آن را فعال نماييد. خواهشمند 
اس��ت پس از هر نوبت واريز وجه مح��ك را از طريق تماس با 
ش��ماره 23540 مطلع فرماييد تا كمك شما در سيستم های 

محك ثبت شود.
  آيا محک در شهرستان ها دفتر جلب مشاركت دارد؟

دفاتر جلب مش��اركت محك تنها در استان هاي تهران و البرز 
فعال هستند. جهت آشنايي با روش هاي غيرحضوري كمك به 
محك مي توانيد با شماره 23540 -021بخش ارتباط با ياوران 

تماس گرفته  و از روش هاي كمك به كودكان مبتال به سرطان 
مطلع شويد.

  آيا جمع آوری درهای بطری پالسـتيکی كه در شبکه هاي 
اجتماعي تبليغ مي شود ارتباطی با محک دارد؟

همانگونه كه درسايت رسمي محك نيز درج شده، اين كمپين با 
عنوان “ جمع آوري درهاي بطري پالستيكي” ارتباطي با مؤسسه 
خيريه محك ندارد. محك اين حركت ارزشمند كه توسط بانوي 
جواني در شهر تبريز با پيوستن به يك كمپين جهاني كه هدف 
آن جم��ع آوري در بطري برای تأمين هزينه هاي خريد صندلي 
چرخدار براي معلولين نيازمند بوده است را تحسين مي كند و 
يادآور مي ش��ود كه آثار مادي و معنوي چنين اقدام ارزشمندي 
را تنه��ا متعلق به گروه فوق دانس��ته و ضمن احترام به حقوق 
معن��وی اين اقدام از تمامی نيكوكاران و خّيرين دعوت می كند 
كه درهای بطري پالستيكی جمع آوری شده و كمك های خود 
در اي��ن خصوص را به مراكزی كه توس��ط ُمبدِع اين حركت از 
طريق رس��انه ها و شبكه های اجتماعی اعالم شده، اهدا كنند تا 

اين اقدام از هدف اصلی خود، منحرف نشود.
  آيا كاركنان محک به جز دفاتر جلب مشاركت و روش های 
كمک اعالم شـده در سـايت، اقدام به جمع آوري كمک هاي 

مردمي درسطح معابر و مراكزعمومي نيز مي نمايند؟
مح��ك تنها از طريق راه هاي اعالم ش��ده از طريق وب س��ايت 
مؤسس��ه و دفات��ر و باجه هاي اس��تان تهران و الب��رز اقدام به 
جم��ع آوري كمك هاي مردمي مي نماي��د و هيچگونه فعاليتي 
درخص��وص جمع آوري كمك از طري��ق حضور كاركنان خود 

درسطح معابر و مكان های عمومی ندارد.

از ياوران درخواست مي شود درصورت مشاهده افراديکه 
با روش فوق به  نام موسسـه خيريه محک اقدام به جمع 
آوري كمک مي كنند، مراتب را جهت پيگيري به مراجع 

ذيربط قانونی اطالع دهيد.
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تماس با مــا

تماس با مــا

شماره حساب هاي محک :
  بانك سپه جاري طالیي : 1351800087201             

  بانك تجارت : 72826000        
  بانك كشاورزي : 15437386

  بانك صادرات)سپهر( : 0104440444000
  بانك ملت)جام( : 14942748/19 

تمامی دس��تگاه های خودپرداز بانك های ملی، 
صادرات، كش��اورزی، مس��کن و رفاه در سراسر 
كشور گزینه “ كمك به محك “ را دارا می باشند.

دفتر تجريش:دفتر ستارخان:

دفتر چيذر:

تـهران

کـرج

دفتر باستان:دفتر شرق:

باجه سردارجنگل:          باجه صادقيه:          باجه لواسانی:          

باجه پيروزی:          

پيشخوان جالل آل احمد:پيشخوان گلستان:

دفتر كرج - طالقانیدفتر كرج - دانشکده

پيشخوان مركز خريد انديشه:

پيشخوان سمرقند:پيشخوان برج نگار:

باجه هروی:          

باجه بهمن:          باجه آزادگان:          

دفتر برج ملت: دفتر مركزی:

مح��ك پذي��رای كمک هـای نقـدی و غيرنقدی 
ي��اوران در كلي��ه دفات��ر و كمـک های نقـدی در 
باج��ه ها و پيش��خوان های اين مؤسس��ه می باش��د.

وي��ال،  ته��ران  س��ه راه  س��تارخان،  خياب��ان 
)خياب��ان چه��ارم(،  خياب��ان ش��يد صفوي��ان 
پالک 55     تلفن: 66554081 - 66504136

 مي��دان تجريش، اول خيابان دربند، پ��الک 9
تلفن: 22749819    

 ميدان چي�ذر، پايي��ن تر از ف��روشگاه ش��هروند، 
نبش خ�يابان خ��راساني، پ��الک 28، ساختمان 

برايا، طبقه 3، واحد 11       
تلفن: 22201312

ف�لكه اول تهرانپارس، درب ش��مالي مركز خريد 
                 A9 سپيد، واحد

تلفن: 77720048

خيابان جمهوري، خيابان آذربايجان، نبش خيابان 
باستان، پالک 401  

تلفن: 66901900 - 66901969

خيابان ش��هيد لواس��اني )فرمانيه سابق(، بين 
كام��رانيه و س��ه راه  دزاش��يب، مي��دان ميوه 

و تره بار لواساني  

خيابان س��تارخان، پش���ت برق آلس��ت���وم، 
نرسيده به فلكه اول صادقيه، خيابان 24 متري 

خسرو، مي���دان ميوه و تره بار  صادقيه

بلوار سردارجنگل، تقاط����ع ميرزابابايي، مي���دان 
ميوه و تره بار سردار جنگل

اتوبان افس��ريه )جنوب به شمال(، جنب ايستگاه 
مترو شهيد كالهدوز، ميدان ميوه و تره بار  پيروزي

 ش��هرک قدس )غرب(، ف��از1، خ��يابان ايران 
زمين، مركز خريد گلستان

زير پل ج���الل آل احم��د، مي�دان ميوه و تره بار 
جالل)قزل قل�عه(، سالن شماره 1

خيابان دانش��كده، جنب مدرس��ه دهخدا، طبقه 
ف���وقاني بانك تجارت

تل��فن: 32220177 - 026  و 32255955 - 026

چهار راه طالق��انی، نرسيده به پل آزادگان، قبل از 
برج يادمان، نبش خيابان مدنی، ساختمان طوبی، 
طبقه 6 واحد11       تل��فن: 34498537 - 026

س��ه�روردي ش���مالي، خيابان ش���هيد ق�ندي 
)پالي�زي(  م�ركز خريد انديشه، طبقه منفي2

خ�يابان وليعصر، باالت��ر از مي�دان ون���ك، برج 
ن���گار، طب���قه همكف تجاري  

تلفن: 88641406

جنت آباد جنوبی، پاساژ سمرقند، درب جنت

ميدان ه��روی، بلوار گلزار، ميدان مي��وه وتره بار 
هروی

ميدان رس��الت، خيابان هن���گام، بلوار دالوران، 
مي�دان ميوه و تره بار آزادگان

ميدان بهمن، خي�ابان دش��ت آزادگان، جنب 
فرهنگسراي بهمن، ميدان ميوه و تره بار بهمن

خيابان وليعصر، روبروي پارک ملت، نبش كوچه 
ان�صاري )صداقت(، برج م����لت، طب���قه همكف 

تجاري، شماره 36         
تل�فن: 4- 22037473

ميدان اقدس��يه، ابتدای بزرگراه ارتش، بلوار شهيد 
مژدی، بلوار محك، موسس��ه خيريه و بيمارستان 

فوق تخصصی سرطان كودكان محك
تلفن: 23540 - 23501000



نسخه ديجيتال را بخوانيد تا:

• درختان كمتري براي تهيه كاغذ قطع شوند.
• كاغذ كمتري مصرف شود و پسماندهاي كاغذي كاهش يابند.

• هزينه هاي توليد و توزيع خبرنامه كاغذی صرف درمان كودكان مبتال به 
سرطان شود.

خبرنامه بر روي سايت محک قابل 
مشاهده و ذخيره كردن است.

نسخه های چاپی خبرنامه منحصراً 
در دفاتر محک توزيع می شود. 


