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یادمان پروفسور وثوق: پروانگی آموز اگر طالب عشقی
در دوره شیوع ویروس كرونا چگونه از راه دور به كودكان محک كمک كنم؟
به بهانه بیستمین سالگرد روز محک و نیکوكاری: گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد
با »پیام همدلی محک« در غم تنها نمانیم
دست هایمان دور شده است، قلب هایمان نزدیک



محک در طول 28 سال فعالیت خود، همواره با تکیه بر دو اصل قدرشناسی و زیبایی شناسی، همسو با مناسبت های ملی و بین المللی 
مرتبط با حوزه فعالیت خود یا ذیربطانش تالش كرده است، تا ضمن گرامیداشت این مناسبت ها، نسبت به همه افراد، مؤسسات و 

سازمان هایی كه برای تأمین سالمتی و رفاه بیشتر هم میهنان عزیزمان می كوشند، ادای احترام كند.
نمونه هایی از این پیام ها كه مربوط به فروردین تا تیر ماه 1399 است را در این صفحه مشاهده می كنید. همچنین عالقه مندان 

می توانند با دنبال كردن وب سایت یا شبکه های اجتماعی محک تمامی پیام های مربوط به مناسبت های مختلف را مشاهده كنند.

روز زمین پاک - 2 اردیبهشت

روز جهانی خانواده - 26 اردیبهشت

روز معلم - 12 اردیبهشت

روز محک و نیکوكاری - 25 خرداد



مشاور: فرخ امیرفریار
مدیر داخلي: الهام انصاری

دبیر تحریریه: دنیا آقاباقری
تحریریه: شیما انتظاری، گلسا السادات بحری، زهرا سادات محمدی، 

شبنم معینی تبار
طراحی و صفحه آرایي: بهزاد انجالسی  

تصویرسازي: مهسا محمدیان، نرگس كاشف، غزاله آرسته مهر

این خبرنامه روي وب سایت محک قابل مشاهده و ذخیره كردن 
است. صورت های مالی و گزارش حســابرس مستقل نیز روی 

وب سایت محک قابل مشاهده است.
www.mahak-charity.org

@mahakcharity

تعدادي از عکاسان داوطلب محک در این خبرنامه هـمکاری 
داشته اند. هـمراهی ارزشمند ایشان را قدردانیم.

بانک های ملی، صادرات، رفاه،  تمامی دستگاه های خودپرداز 
كشاورزی، مسکن، حکمت ایرانیان و تجارت در سراسر كشور 

گزینه »كمک به محک« را دارند.

شماره حساب هاي محک
  بانک ملی اسکان: 0105058181001

  بانک سپه جاري طاليي: 1351800087201             
  بانک اقتصاد نوين: 135-818-4844444-1       

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

    بانک پاسارگاد: 263-810-4446444-1

شماره كارت بانک ملی      6037-9911-9950-0590

پرداخت از طریق كد تلفن همراه:       23540#*733*
و اپلیکیشن آپ

شناسنامه
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1پیام بنیانگذار
این روزها بی اختیار و مکرراً یاد روزهای ابتدایی بنیان نهادن محک می افتم. روزهایی که در بخشی از جامعه با ناباوری و تردید به لزوم مداخله 
جامعه مدنی در امور درمان بیماران مواجه بودیم، لیکن خوشبختانه بودند طیفی از جامعه که ایمان داشتند به ضرورت این حرکت و دعوت را 
لبیک گفتند و همه دست در دست یکدیگر، یکی از واحد های افتخار آفرین جامعه مدنی را خلق کردیم. چرا و چه تشابهی بین این دو موقعیت 

مرا به یاد آن روزها می اندازد؟ 
پس از آنکه عمیقاً به این سؤال اندیشیدم، مشکالت شکل گیری محک در روزهای نخستین در ذهنم شکل گرفت: 

1. سختی ایجاد باور بهبود کودک مبتال به سرطان در جامعه
2. عدم وجود سوابق و اطالعات کافی برای تصمیم گیری 

3. عدم اشراف مکفی نسبت به معضل در بین مسئوالن
4. اشتیاق پرشور بخشی از جامعه برای حمایت هرچه گسترده تر و فراگیرتر

5. نگرانی های خودم از توان پاسخگویی جامع به نیازهای شناخته و ناشناخته
گفتنی است همین تشابهات میان روزهای نخستین فعالیت محک با شرایط کنونی جامعه موجب دلگرمی و قوت قلبم شد در مقابل این بالی 

نفس گیر که جامعه جهانی را دچار شوک کرده است.
یادم آمد مردمی هستیم که در بحران و در نیاز و در وانفساها، اگر بدانیم که حجم بحران تا چه اندازه است و نسبت به اطالعات آگاه باشیم، 

قطعاً رفتارهای زیبا و اعجاب آمیز و معجزه گرانه ای داریم که جهان را به تعجب می اندازد و همین هم شد.
به این معنی که ما در محک شاهد اشتیاق صادقانه همکاران در سطوح درمانی، پشتیبانی، خیریه و حتی داوطلبان و یاوران برای حضور و 
همکاری در آن شرایط سخت بودیم. بدیهی است به لحاظ فرمان برداری مدنی و رعایت دستور خانه نشینی و پس از آن حفظ فاصله، بهره ور از 
حضور همه نشده ایم ولی با استفاده از روش هایی چون دورکاری و حضور آنالین تالش کردیم خللی در ارائه خدمات درمانی و حمایتی به کودکان 

مبتال به سرطان ایجاد نشود.
از سوی دیگر با کمال شگفتی شاهد تداوم حمایت مردم بودیم که محرکی شورانگیز برای همه دست اندرکاران محک بود. زیرا که برهانی بود 

بر مستجاب شدن دعای همیشگی ما یعنی مستدام بودن حمایت و اعتماد مردم عزیز میهن ما به محک. 

سعیده قدس



برای همه مردم كشورمان و جهان آرزوی سالمتی و آرامش داریم

پیام مدیرعامل محک 2

سال 1399 را در شرایطی آغاز کردیم که نه فقط ایران، بلکه جهان با 
چالشی پیش بینی نشده مواجه است؛ ویروسی همه گیر با آثار غیرمنتظره 
و ویرانگر که به سرعت در حال پخش در سرتاسر جهان است و در نحوه 

زندگی انسان ها تغییراتی زیربنایی را به وجود آورده است.
امروز با شیوع گسترده بیماری کرونا، جهان عدم قطعیت باالیی را 
تجربه می کند. متخصصان روندهای آینده را به درستی نمی دانند اما 
تعداد بی شماری از آنها در حوزه های مختلف دانش، اعتقاد دارند که 
روندهای گذشته و دوران پیش از شیوع این بیماری قابل بازگشت 
نخواهد بود؛ مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان محک 

نیز، از این قاعده مستنثی نیست.
همنوع  به  خدمت  واالی  انگیزه  از  که  است  سازمانی  محک، 
سرچشمه گرفته و در نزدیک به سه دهه فعالیت خود کوشیده است 
تحقق  مسیر  در  خود،  داوطلبان  و  کارکنان  نیکوکاران،  همراه  به  تا 
اهداف بشردوستانه فعالیت کند و همواره اولویتش ارزش های انساني 
باشد. ما در محک آموختیم که در زمان اخذ تصمیم ها، همه جوانب 
را در نظر بگیریم و آموخته ایم که  در روزهای سخت و بحرانی همه 

انسان ها به یک اندازه عزیزند و می بایست به آنها  توجه کنیم. 
   امروز هم که جهان و کشور ما با یک بحران عمومی سالمتی  روبرو 
شده است، ما نیز در محک  خود را مسئول می دانیم که مانند همیشه، 
کنیم؛  فکر  همه  مصلحت  به  سخت  روزهای  تصمیم گیری های  در 
کودکانمان، کارکنان،  نیکوکاران و اعضای خانواده بزرگ  محک و البته 
همه آحاد جامعه. اما بدیهی است که درمان کودک مبتال به سرطان در 
هر شرایطی می بایست ادامه پیدا کند. لذا تالش کردیم تا در این روزها 
اهدای  آنالین،  روش های  و  دور  راه  از  روش های کمک  توسعه  با  نیز 
کمک های نیکوکاران به کودکان مبتال به سرطان را تسهیل کنیم تا 

درمان این عزیزان ادامه پیدا کند.
طراحی وب سایت جدید محک که از ابتدای سال به روزرسانی شده 
است، یکی از اقداماتی است که برای تسهیل ارتباطات آنالین اعضای 
آنالین  پرداخت  ترتیب  بدین  است.  شده  ایجاد  محک  بزرگ  خانواده 
کمک های نیکوکارانه یاوران گرانقدر محک از راه دور و سفارش  آنالین 
تقویم، سررسید، محصوالت هنری و… در کوتاه ترین زمان ممکن میسر 

خواهد بود. 
ما در محک، به این امر واقفیم که با توجه به سرعت عمل در این تغییر، 
ممکن است استاندارهای بین المللی مورد نظر خانواده بزرگ محک در 
وب سایت جدید به طور کامل انجام نشده باشد اما برای گذر از روزهای 
پیش رو، سرعت بر کیفیت مطلوب ارجح بود. در این مسیر به دنبال 

بهبود مستمر با تکیه بر مشارکت و پیشنهادات شما هستیم چرا که:
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید    
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

از همه شما که در هر شرایطی اعم از بحران، ثبات، جنگ، صلح و 
تحریم همراه کودکان معصوم مبتال به سرطان هستید قدرداني و در 
برابر مهرتان ادای احترام مي کنیم. آرزو داریم سال 1399 برای همه 
هموطنان سال بازگشت سالمتی و آرامش باشد. به امید آنکه با همدلي 
را  سخت  روزهای  این  جهان  همه  و  کشورمان  جامعه،  ارکان  تمامي 

پشت سر بگذارد. 

آراسب احمدیان
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تعداد انسان هایی که عمری را صرف به دست آوردن دانشی کردند 
تا ثمره آن دانش را بی هیچ انتظار و چشمداشتی برای کمک به افراد 
دیگر به کار گیرند، انگشت شمار است. انسان هایی که باالترین سطح 
و  کم  مردم  درد  از  را  دردی  تا  گرفتند  کار  به  را  تخصصی  و  علمی 
از  یکی  وثوق  پروانه  پرفسور  زنده یاد  کنند؛  باز  کارشان  از  را  گره ای 
همین انسان هاست که با باور خود به ممکن بودن درمان سرطان، طب 

آنکولوژی اطفال را در ایران بنیان نهاد. 
آنکولوژي  و  خون  فوق تخصص  و  محک  امناي  هیأت  فقید  رئیس 
اطفال با مهري بي پایان، عزمي راسخ و سخت کوشي، لحظات ارزشمند 
حیات خود را داوطلبانه براي حمایت از کودکان این سرزمین صرف کرد.
دانشکده  از  خود  عمومي  دکتراي  اخذ  از  پس  فرزانه  پزشک  این 
آمریکا شد.  راهي  براي گذراندن دوره تخصصی  تهران  پزشکي  علوم 
در  تحصیل  به  ایلینوي  و  ماساچوست  کمبریج،  دانشگاه هاي  در 
را در دانشگاه  رشته خون و سرطان شناسي پرداخت. دوره تکمیلي 
جورج واشنگتن گذراند و پس از آن به عضویت هیأت علمي مرکز 
سرطان ام.دي.اندرسون در دانشگاه تگزاس آمریکا درآمد. وي با وجود 
پیشنهادات همکاري از مؤسسات پژوهشي معتبر آمریکا و کرسي هاي 
دانشگاه هاي تراز اول بین المللي، براي حمایت از کودکان سرزمین اش 
به ایران بازگشت و با عشق بي پایان خود معجزه اي از جنس امید در 

ایران آفرید تا باور داشته باشیم »سرطان درمان پذیر است«.
استاد فقید دانشگاه و عضو فرهنگستان علوم پزشکي ایران با راه اندازي 
بخش هماتولوژي و آنکولوژي اطفال در بیمارستان علي اصغر، بنیانگذار علم 
خون و آنکولوژی کودکان در ایران شناخته می شود. این استاد فرزانه از روز 
اول تأسیس بیمارستان فوق تخصصي سرطان کودکان محک تا آخرین روز 
از حیات خود به صورت داوطلبانه و بدون دریافت دستمزد به درمان کودکان 
مبتال به سرطان پرداخت و با حضور پر ارزش و تأثیرگذارش، فعالیت هاي 
تخصصي بیمارستان فوق تخصصي سرطان کودکان محک در ارائه خدمات 

درماني شایسته به کودکان و خانواده هایشان آغاز شد.
از این استاد گرانقدر بیش از صدها عنوان مقاله در نشریات علمي معتبر 

ایراني و خارجي منتشر شده است. پروفسور وثوق کودکان بي شماري از 
سراسر ایران و جهان را درمان کرد و متخصصان بسیاري را در حوزه خون 
و آنکولوژي کودکان پرورش داد که امروزه در زمره برترین پزشکان در 

ممتازترین مراکز درماني ایران و جهان به شمار مي روند.
پروفسور وثوق همواره به دانش روز و جدیدترین روش ها براي پروتکل هاي 
درماني و دارویي توجه داشت و مي کوشید تا مناسب ترین مسیر درمان را 
مناسب با شرایط بیماران به کار گیرد. هیأت مدیره محک به منظور پاسداشت 
این دغدغه و تبادل اطالعات با متخصصان برتر آنکولوژي، برگزاري کنگره 
بین المللي آنکولوژي کودکان* را در سال 1392 تصویب کرد و بر همین 
اساس این کنگره دوساالنه در سال هاي 1393 و 1395 و 1397 با حضور 
متخصصان ملي و بین المللي برگزار شده است. پروفسور پروانه وثوق، متولد 
اسفند ماه 1314 در شهرستان تفرش استان مرکزي بود و در سحرگاه 30 

اردیبهشت 1392 در سن 78 سالگي چشم از جهان فروبست. 
یادش گرامی

* این کنگره در سال 1399 به دلیل شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان، برگزار نشد.
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آغاز هر افسانه یک رؤیاست.
پایان هر افسانه ... افسانه پایان ندارد. سینه به سینه نقل می شود، 
دهان به دهان، نسل به نسل می گردد، نفس می کشد، زنده می ماند. 

افسانه بی مرگ است. 
افسانه بی پایان است.

افسانه رؤیایی است که به حقیقت پیوسته است. 
افسانه محک هم از یک رویا آغاز شد: رؤیای بنا کردن بیمارستانی 

فقط و فقط برای درمان کودکان مبتال به سرطان.
هیچ رؤیایی بدون بستر محقق نمی شود، پس محک بستر این رؤیا شد: 
بانو افسانه دبیری، رؤیای ساخت اولین و تنها بیمارستان فوق تخصصی 
سرطان اطفال در ایران را بر بستر مؤسسه ای بنا کرد که بانویی دیگر با 
با آگاهی از مشکالت کودکان مبتال به سرطان و برای حمایت از آنها و 

خانواده هایشان بنیان نهاد. 

توانمند مؤسسه خیریه  بر دوش  بیمارستان محک  رفیع  دیوارهای 
حمایت از کودکان مبتال به سرطان محک قد کشید و باال رفت. گردش 
روزگار نگذاشت بانو افسانه دبیری تعبیر رؤیایش را به چشم ببیند، ولی 
چه جای اندوه که رؤیابین با قلب خود دیده بود شکوفایی رؤیایش را 
که هر آجرش از نیکی، پایه اش قصد خیر و سقفش درمان کودک مبتال 

به سرطان بود.
محک  بیمارستان  افتتاح  و  رؤیا  آن  نشستن  ثمر  به  از  سال   13
می گذرد، روزی که »محک و نیکوکاری« نام گرفت تا در برابر اعتماد 
شما که تداوم بخش خیر زیر این سقف هستید، ادای احترام کنیم و 

یادمان نرود که:

بر آستان جانان گر سر توان نهادن        
گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد
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با »پیام همدلی محک« در غم تنها نمانیم

یاد عزیز از دست رفته  را به نجات زندگی كودكان مبتال به سرطان گره بزنیم

محک با بیش از 29 ساله سابقه حمایت از کودکان مبتال به سرطان 
و خانواده  ایشان آموخته است که در روزهای سخت هیچ کس نباید در 
غم تنها بماند. از آنجا که این سازمان پیش از این با نمادهای تبریک و 
تسلیت )استند تبریک و تسلیت( خود روشی نیکوکارانه برای همدلی 
به جامعه معرفی کرده بود، اکنون جایگزینی این روش را با توجه به 
دلیل  به  که  شرایطی  در  حال  می داند.  خود  مسئولیت  جامعه،  نیاز 
ضرورت فاصله گذاری اجتماعی و اهمیت سالمت جامعه، دست هایمان 
از هم دور شده و مراسم سوگواری به مانند گذشته برگزار نمی شود، 
افرادی که عزیزان خود را در روزهای شیوع ویروس کرونا از دست 
ناتمام می شوند. محک پیوند میان خانواده های  داده اند دچار سوگ 
سوگوار و دوستان ایشان را با روشی به نام »پیام همدلی« ایجاد کرده 

و راه حلی به منظور نزدیک تر شدن دل ها در نظر گرفته است. 

پیام همدلی خود را به ادامه یک زندگی پیوند بزنیم
ایجاد شده  بر بستر دیجیتال  از طریق »پیام همدلی محک« که 
است، در این روزهای سخت که دستانمان از هم دوره شده، می توانیم 
از راه دور همدلی خود را به دوستان و آشنایان سوگوار برسانیم و 
دل هایمان را نزدیک نگه داریم. همچنین ضمن حفظ سالمت خود 
و عزیزانمان، و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، بدون محدودیت زمان 
و مکان، اقدام خیر تأمین هزینه دارو و درمان برای کودکان مبتال به 

سرطان را تسلی بخش بازماندگان عزیز درگذشته خواهیم کرد.
سرطان  به  مبتال  کودکان  از  حمایت  خیریه  مؤسسه  مدیرعامل 
محک«  همدلی  »پیام  از  رونمایی  اینستاگرام  الیو  برنامه  در  محک 
در این باره گفت: »محک از 10 سال گذشته نمادهای همدردی را 
در اختیار نیکوکارانی قرار می دهد تا همدلی خود را با خانواده های 
به  خانواده سوگوار  به  تسلیت  روشی که ضمن  نشان دهند؛  داغدار 
تأمین هزینه دارو و درمان کودکان مبتال به سرطان منجر می شود.«

وی افزود: »شیوع بیماری همه گیر کرونا، بر بسیاری از عادات مردم 
تأثیر گذاشته که از آن جمله می توان به برگزاری مراسم عزاداری و 

ختم اشاره کرد که در تاریخ ما همواره برای تسلی و همدلی با افرادی 
که عزیزانشان را از دست داده اند وجود داشته است. برگزاری مراسم 
ترحیم و ختم در حال حاضر امکان پذیر نیست ولی آشنایان و عزیزان 
و  فرد درگذشته  به  را  فرد سوگوار همچنان می خواهند عالقه خود 
ابراز  از  طریق ارسال تاج گل، نمادهای تسلیت و کارت  او  خانواده 

کنند.«
ماه های گذشته پنجره  ادامه داد: »متأسفانه در  مدیرعامل محک 
سوگ و سوگواری باز مانده است و افراد دچار »سوگ ناتمام« شده اند. 
همدردی  نماد  می خواستند  هم  ایام  این  در  محک  بزرگ  خانواده 
محک برای عزیزانشان ارسال شود تا بگویند که همراه فرد نیکوکار 
هستند و کار خیری را به یاد فرد متوفی رقم زده اند. همین موضوع 
باعث شد تا محک به روشی برای پاسخگویی به این نیاز بیاندیشد 
که مانند همه راهکارهایی که جهان امروز به آن رسیده است، بر پایه 
»تکنولوژی اطالعات« است؛ »پیام همدلی محک« بر همین اساس 

شکل گرفته است.«
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محک حمایت از کودکان مبتال به سرطان را به مسئولیت خود در قبال 
جامعه پیوند می زند

مدیرعامل محک با بیان اینکه که تأمین هزینه سنگین دارو درمان 
محک  همیشگی  »همراهان  گفت:  است  سازمان  این  وظیفه  همواره 
می دانند که اگر دارو هم باشد، گران است و محک موظف است هزینه 
داروی بیش از 19 هزار کودک مبتال به سرطان در حال درمان را تأمین 
از »پیام همدلی محک« ضمن آنکه پنجره  با استفاده  امیدواریم  کند. 
سوگ که نیاز هر فرد سوگواری است، به شکلی منطقی بسته شود، مسیر 
کمک به کودک مبتال به سرطان و همدلی با عـزیزانمان به شـکل فعال 

باقی بماند و به ادامه یک زندگی کمک کنیم.«
وی گفت: »محک اعتقادی راسخ به مسئولیت اجتماعی سازمان ها 
دارد و از سوی دیگر خود نیز به عنوان سازمانی که منابع خود را از 
جامعه دریافت می کند، در قبال مردم جامعه مسئول است. به همین 
دلیل در آینده ای نه چندان دور حرکت جمعی را بر روی ظرفیت های 
به  تسلیت  و  کرونا  جانباختگان  به  احترام  ادای  برای  پلتفرم  این 

خانواده های آنان انجام خواهیم داد.«

اگر غم لشگر انگیزد
سوگ مفهومی روانشناختی است و افراد وابسته به فرد فوت شده در 
سازگاری بهینه با شرایط زندگی پس از مرگ  عزیزشان قرار دارند. در 
این شرایط براساس اینکه فرد فوت شده در اثر مرگ طبیعی، بیماری 
یا سانحه فوت کرده باشد به بازماندگان خدمات مشاوره ای روانشناختی 
که  می شود  بغرنج  چنان  سوگوار  فرد  شرایط  گاه،  اما  می شود.  ارائه 
روانپزشکان نیز برای حل مشکل او وارد عمل می شوند. دکتر محمد 
گفت:  محک  مدیره  و  امنا  هیأت  عضو  و  روانپزشک  اوحدی،  ابراهیم 
بارز شعر  به فرد متوفی مصداق  پیام همدلی محک  »برهمین اساس 
موالناست که هر سوی شمع و مشعله هر سوی بانگ و مشغله، کامشب 

جهان حامله زاید جهان جاودان«
و  آرامش  سوگوار  خانواده  برای  محک،  همدلی  »پیام  افزود:  وی 
تسکینی را به همراه دارد چرا که تأمین هزینه دارو و درمان کودکان 
مبتال به سرطان به آرامش خانواده در مسیر سخت درمان و رسیدن 
کودک به سالمتی همراه است و خیر سالمت کودک، در همه مراحل 
زندگی او، به متوفی می رسد. بنابراین می توانیم با یک اقدام همدالنه، 

دكتر محمد ابراهیم اوحدی - روانپزشک، عضو هیأت امنا و مدیرهدكتر آراسب احمدیان - مدیرعامل



کار مهمی در زمینه سالمت کودکان مبتال به سرطان انجام دهیم.«
اوحدی در ادامه گفت: »کرونا برای همه دنیا فاجعه است اما خانواده 
محک با همدلی خود از فضای مجازی اعالم می کند از طریق استفاده از 
پیام همدلی محک، دعای خیر خانواده کودکان مبتال به سرطان همراه 

متوفی است.«

در روزهای سخت هیچ کس نباید تنها بماند 
خصوص  در  محک  حمایتی  خدمات  واحد  مدیر  آسنگری،  بهناز 
به فقدان است و  تعریف سوگ گفت: »سوگ پاسخی طبیعی نسبت 
رنجی عاطفی را به فرد سوگوار تحمیل می کند. هرچه فقدان بزرگ تر 
باشد، سوگ نیز عمیق تر خواهد بود. هر از دست دادنی که برایمان به 
یک  کنیم ،  باور  را  آن  بتوانیم  دشواری  به  که  باشد  دردناک  اندازه ای 
از نظر ملینا اسمیت مهم ترین مسئله در  بود.  انسان سوگوار خواهیم 
چیزی  این  است.  همدلی  و  اجتماعی  حمایت  داشتن  سوگ،  از  گذر 

است که بیشتر نظریه پردازان به آن اشاره دارند.«
و  مردمی  تیم  های  فعالیت  محک،  حمایتی  خدمات  واحد  مدیر 

داوطلب را در هنگام پاندمی کرونا متمرکز بر رعایت اصول بهداشتی، 
تأمین نیازهای بیمارستانی و حل مسئله کمک معیشتی خانواده های 
توجه  آن  به  کمتر  است  ممکن  »آنچه  افزود:  و  دانست  دیده  آسیب 
روانی  بازسازی  و  حادثه  بدو  در  تخصصی  مداخالت  ضرورت  شود، 
آسیب دیدگان در طی زمان است. مداخله در بحران به صورت کوتاه 
مدت و بلندمدت می تواند از بروز مشکالت بعدی جلوگیری کند و به 

بازگشت به شرایط عادی زندگی کمک کند.«
آسنگری یکی از شایع ترین اختالالتی که بازماندگان بعد از بروز هر 
با آن مواجه می شوند را اختالل سوگ  گونه بالیای طبیعی و انسانی 
معرفی کرد و تأکید کرد: »محک 29 سال است که از کودکان مبتال به 
سرطان سراسر کشور حمایت می کند و با ارائه خدمات حمایتی نظیر 
مشاوره های روان شناسی و خدمات مددکاری اجتماعی به خانواده های 
کودکان مبتال به سرطان و همچنین خانواده هایی که متأسفانه فرزند 
خود را در این مسیر از دست می دهند تالش می کند. از دست دادن 
فرزند برای خانواده ها غیرقابل باور و سخت است و محک می داند که 
در غم نمی شود تنها ماند. در این شرایط سوگ به توان سوگ جاریست 
و روانشناس باید در تمام مراحل درمان فرزند و حتی پس از از دست 

دادن فرزند همراه خانواده شوند«
با  سوگ  کمیته  آنکه  بیان  با  محک  حمایتی  خدمات  واحد  مدیر 
کمک واحد روانشناسی به همین منظور تشکیل شده است افزود: »در 
این کمیته با توجه به اهمیت و ضرورت سوگ به صورت تخصصی به 
خانواده هایی که دچار فقدان فرزند خود شده اند کمک می شود تا آنها 
بتوانند با کمترین آسیب روانی به زندگی خود ادامه دهند. امیدواریم 
قبل  از  بیشتر   در کمیته سوگ  فعالیت هایمان  با گسترش  آینده  در 

بتوانیم به توانمندی خانواده ها پس از یک فقدان کمک کنیم.«

روایت این روزهای سوگ حال خوشی ندارد
مریم محمدعلی، سرپرست بخش روانشناسی محک، در این برنامه 
زنده گفت: »گذر از سوگ 5 مرحله انکار، خشم و عصبانیت، حسرت و 

چانه زنی، افسردگی و رسیدن به پذیرش را در برمی گیرد.«
این مراحل  بیان آنکه  با  از معرفی اجمالی مراحل سوگ،  وی پس 
برای همه افراد یکسان نیست و نمی توان انتظار داشت که هر فردی به 
صورت خطی از هر یک از این مراحل عبور کند اظهار کرد: »هر فردی 
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روایت خود را از سوگ دارد که این امر در پذیرش سوگ اهمیت بسیاری 
دارد. حال در شرایط موجود در کشور، باید بپذیریم روایت این روزهای 
سوگ حال خوشی ندارد. صحبت از سوگ بدون همدلی و سوگ بدون 
آغوش است. پس نیاز است تا روایت زیباتری متناسب با این روزگار 
کرونا شکسته  از  ایجاد شده  تابوی  و  اجتماعی  ترس  تا  ترسیم گردد 

شود.«
مراسم  در  که  همدلی  و  همبستگی  »حمایت،  گفت:  ادامه  در  وی 
به  که  است  ضروری  و  مهم  آنچنان  می گیریم  اطرافیان  از  سوگواری 
می کند.  انکار کمک  از  گذار  یعنی  اولیه سوگ  مرحله  از  عبور  در  ما 
از دست می دهند مجبورند  را  عزیزانشان  کرونا  دوران  در  که  کسانی 
که مراسمی را برگزار نکنند و این امر تأثیر روانی ناخوشایندی بر این 

افراد دارد.«
نکردن  برگزار  »با  داد:  ادامه  محک  روانشناسی  بخش  سرپرست 
خاکسپاری،  مراسم  در  حضور  عدم  و  شده  فوت  فرد  برای  مراسم 
بسیاری از افراد، حس جدا شدن از فرد فوت شده را پیدا نمی کنند و 
همین امر باعث می شود فرد از واقعیت ها فاصله بگیرد. عدم برگزاری 
و  نپذیرد  صورت  اجتماعی  روانی-  حمایت های  می شود  باعث  مراسم 
فرد احساس تنها و بی پشتوانه بودن کند، به همین دلیل ممکن است 
دچار حاالت افسردگی شود. به دلیل سوگواری و گریه و زاری نکردن، 
تخلیه روانی، عاطفی و هیجانی انجام نمی شود و فرد دچار یک بغض در 
گلو مانده و دل شکستگی می شود. در نهایت وقتی فردی فوت می کند، 
بازماندگان او با برگزاری مراسم و دادن خرج و خیرات احساس بهتری 
اثرات مثبت و ثواب این کار به روح  پیدا می کند زیرا حس می کنند 
متوفی می رسد، در دوران کرونا به دلیل اینکه برگزاری چنین مراسمی 
ممکن نیست، فرد بازمانده دچار احساس اضطراب، افسردگی و وسواس 

فکری می شود.«
محمدعلی گفت: »ما نام این نوع سوگ را “سوگ ناتمام” می گذاریم. 
سوگ ناتمام با انواع سوگ های معمولی که ما برای خاکسپاری ها حضور 
پیدا می کنیم، حتی سوگ ناشی از خودکشی یک فرد یا مفقود شدنش 

متفاوت است و یک دسته جدید محسوب می شود.«
وی ادامه داد: »با توجه به اهمیت دو مفهوم اصلی شامل روایت گری 
و بهره مندی از همدلی جمعی برای گذر از سوگواری، محک با سابقه 
نزدیک به سه دهه فعالیت خود در مواجهه با شادی ها و غم ها، شکست ها 

و پیروزی ها در جنگ با بیماری سرطان، سعی کرده است تا با استفاده 
از رویکرد نوین و متناسب با پاندمی کرونا هم به تغییر روایت گری از 
سوگ بپردازد و با حفظ همدلی افراد در پیشگیری و درمان سوگ در 

این روزگار گام بردارد.«

پیام به عزیزانت برای کودکان محک سالمتی میاره
محک امیدوار است با استفاده از »پیام همدلی محک« زمینه بهبود 
فاصله گذاری  حفظ  دلیل  به  که  سوگوارانی  روانی  و  روحی  شرایط 
ندارند،  را  عزیزانشان  همدلی  و  مراسم  برگزاری  امکان  اجتماعی 
فراهم کند چرا که این اقدام به تأمین هزینه دارو و درمان کودکان 
دسترسی  منظور  به  نیکوکاران  است.  خورده  پیوند  سرطان  به  مبتال 
یا  کرده  مراجعه  به سایت محک  می توانند  »پیام همدلی محک«  به 
عدد 50 را به شماره 200023540 پیامک کنند. همچنین راه تماس 
23540 برای پاسخگویی به سواالت نیکوکاران در دسترس است. پیام 
نیکوکاران به عزیزان سوگوار خود بر بستر ایمیل، پیامک یا واتس آپ 

ارسال می شود.

مریم محمدعلی - سرپرست بخش روانشناسی



دست هایمان دور شده، قلب هایمان نزدیک

پــرونده
در روزهای شیوع ویروس کرونا به خاطر حفظ سالمتی خود و عزیزان مان، فاصله اجتماعی را رعایت کنیم و از هم دور بمانیم. کودکان محک 
اما سال هاست که این فاصله اجتماعی را رعایت می کنند تا هر چه زودتر به سالمتی برسند. آنها آموخته اند با وجود دوری از عزیزانشان، قهرمانانه 
برای شکست سرطان تالش کنند. مثل این روزها که کرونا به همه ما یاد داده است که با وجود دور شدن دست هایمان، قلب هایمان را به عزیزان مان 

نزدیک ترکنیم؛ از هم دوریم اما به امید گذشتن این روزهای سخت، قوی می مانیم.
محک که همواره نسبت به سالمتی جامعه دغدغه داشته است، در این مدت هم برای کنترل این بیماری تالش کرد تا با ایجاد فاصله اجتماعی 
برای کودکان مبتال به سرطان، نیکوکاران، داوطلبان و کارکنان، سالمتی آنها  را حفظ کند. در این پرونده از خبرنامه با ما همراه باشید تا با این 

فعالیت ها بیشتر آشنا شوید.

محک به عنوان نخستین سازمان مردم نهاد در ایران همراه اقدام جهانی فاصله گذاری اجتماعی شد و با تغییر لوگو سازمان خود اهداف، اقدامات و دغدغه های خود را به آن پیوند زد.



مراجعه  بر  مبني  سرطان  به  مبتال  کودکان  خانواده  تماس  طي 
کودکان به بیمارستان ها برای ادامه درمان و یا چکاپ، دستورالعمل 
دستورات  همچنین  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 

پزشکان انکولوژیست ها به اطالع آنان رسانده شد.
تجهیزات و بسته های بهداشتی مقابله با کرونا در تهران و برخی از 
شهرستان ها که در وضعیت قرمز هستند ارسال شده است، همچنین مواد 
غذایی به کودکان مبتال به سرطان و خانواده ایشان از ابتدای اردیبهشت 

ماه اهدا شد.

ارائه خدمات مشاوره و روان شناسی

از روش های علمی و  با بهره مندی  تا  روان شناسان تالش مي کنند 
استاندارد، بحران روانی ایجاد شده در کودک مبتال به سرطان و خانواده 
ایشان را کنترل کنند. حال با وجود شیوع ویروس کرونا، ضرورت ارائه 
خدمات مشاوره و روان شناسی به کودکان محک و خانواده ایشان بیش 
از پیش ضروری است. بر همین اساس روانشناسان محک براساس نیاز 
خانواده ها با بیماران بستری در بخش های خون و آنکولوژی کودک در 
سراسر کشور تماس تلفنی گرفته و مشاوره های الزم در زمینه ارزیابی 
اولیه، آموزش روانشناختی، اضطراب، افسردگی، فرزندپروری، مداخالت 

در حوزه بیمار، ارجاع به روانپزشک و غیره را انجام می دهند.
همچنین ارسال مجازی ویدئوی آموزش کاردستی و قصه گویی که 
توسط داوطلبان محک در زیر مجموعه بخش روانشناسی تهیه شده،  
به کودکان مبتال به سرطان به منظور حفظ کیفیت زندگی ایشان در 

دوره درمان توسط واحد روان شناسی محک صورت می گیرد. 

تو این روزها برای كودكان مبتال به سرطان چی كار كردیم؟

کرونا، مدتی است ما را از هم دور کرده؛ مدتی است عزیزان مان را 
ندیده ایم و دلتنگشان هستیم و آرزو داریم بدون نگرانی از خانه بیرون 
برویم. اما دغدغه آنهایی که در این شرایط بیمار دارند، مثاًل خانواده ای 
که کودکش مبتال به سرطان است، فرق دارد. کودکان کوچک محک 
و هم شرایط  درمان سرطان  درگیر  روزها هم  این  خانواده هایشان  و 
ناشی از شیوع ویروس کرونا هستند. آنها عالوه بر آنکه واهمه بیشتری 
دارند،  به کرونا  دارد  ایمنی ضعیفی  فرزندشان که سیستم  ابتالی  از 

نمی توانند در خانه بمانند و روند درمان را نیمه کاره رها کنند.
دغدغه دارو، درمان و هزینه های آن هم قصه همیشگی است که 
از  نیکوکاران،  واسطه همراهی  به  کرده  از سال 1370 سعی  محک 

دوش خانواده ها بردارد چرا که سرطان جز درد، هزینه هم دارد. 
درمان  که  کند  راحت  را  خانواده ها  خیال  تا  است  موظف  محک 
بنابراین  نمی شود.  متوقف  شرایطی  هیچ  در  سرطان جگرگوشه شان 
فاصله گذاری  رعایت  و  بهداشتی  موازین  به  خود  دانستن  متعهد  با 
اجتماعی، دلگرم به حضور نیکوکاران ایران زمین، به روش های زیر از 

کودکان مبتال به سرطان سراسر ایران حمایت می کند. 

همراهی هر روز مددكاران اجتماعی با خانواده ها

برای کاهش رفت و آمدهای غیرضروری و تسهیل در پیگیری های 
مربوط به پرداخت هزینه های درمانی و غیردرمانی، ارسال مدارک از 
طریق پست و پرداخت هزینه توسط محک، سریع ترین و کارآمدترین  
روش  برای خانواده کودکان مبتال به سرطان شناخته شد. لذا بررسی 
روزانه مدارک ارسالی از سوی خانواده های کودکان مبتال به سرطان از 
جمله اقداماتی است که توسط کارشناسان این واحد صورت می گیرد. 
از دیگر اقدامات واحد مددکاری اجتماعی در این زمینه عبارتند از:

برای کودکانی که به تازگی بیماری آنها تشخیص داده شده است، 
و  اجتماعی  پیام رسان  در  پزشکی  مدارک  ارسال  با  محک  پرونده 

گفتگوی تلفنی مددکاران اجتماعی با ایشان، تشکیل می شود.
نسخه داروی مورد نیاز کودکان از طریق پیام رسان های اجتماعی 

دریافت و پس از تهیه برای ایشان ارسال می شود.
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تسهیل اقامت خانواده هاي ساكن شهرستان در تهران

اقامتگاه های )دارآباد و ستارخان( محک تا پایان اسفند ماه فعال 
بوده است و روزانه در دو نوبت ضدعفونی می شد. اما از ابتدای سال 
جاری، جهت حفظ سالمتی بیمارانی که از شهرستان جهت درمان به 
محک مراجعه می کنند، اسکان ایشان در هتل های مورد تائید محک 
صورت می گیرد. اتاق ها در بسیاری موارد به شکل سوئیت تهیه شده 
است تا امکان پخت و پز برای خانواده وجود داشته باشد، در غیر این 
صورت در هنگام مراجعه خانواده به محک برای کار درمان، عالوه بر 

دریافت ناهار، شام نیز از بیمارستان محک دریافت می کنند.

تو این روزها برای كودكان بستری در بیمارستان 
محک چه كار كردیم؟ 

از همان نخستین روزهای شیوع ویروس کرونا و نگرانی برای حفظ 
سالمت تک تک اعضای جامعه، تعدادی از کودکان مبتال به سرطان به 
بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک می آمدند تا اقدامات 
پنجم  یک  محک  بیمارستان  ببرند.  پیش  را  خود  درمان  با  مرتبط 
ظرفیت درمان سرطان کودک را به خود اختصاص داده پس توجه به 
اصول بهداشتی برای ارائه خدمات به کودکانی که با ضعف سیستم 
ایمنی بدن به آنجا مراجعه می کنند بسیاری ضروریست. اما کارهایی 

که تا کنون در بیمارستان محک کردیم:
رعایت استانداردها و قوانین در مبارزه با شیوع ویروس از ایزوله سازی 
بازدید و رفت و آمدهای غیرضروری  تا محدودیت  فضاهای بستری 
از جمله اقدامات در این زمینه بوده است. به همین منظور در هفته 
امکان حضور  با یک همراه  تنها  بیمار  ویروس کرونا، هر  اول شیوع 
در بیمارستان را داشت و مالقات یک نفر در روز به صورت محدود 

امکان پذیر بود. اما با گسترش شیوع ویروس کرونا، مالقات های روزانه 
محدود و در نهایت ممنوع شد. البته این روزها امکان مالقات یک نفر 
در روز برای هر کودک و همراه او فراهم شده است تا بتواند راحت تر 

روزهای سخت درمان را پشت سر بگذارد.
ورود بیمار به بیمارستان و مؤسسه محک تنها از یک در امکان پذیر 
است و درجه حرارت بدن و سطح اکسیژن همه مراجعان کنترل می شود.
حفظ  منظور  به  و  کارکنان  کودکان  خانواده  به  مراقبتی  آموزش 

سالمتی ایشان ارائه می شود.
همکاري محک با متخصصان عفوني اطفال گسترش یافته است تا 
از مشاوره هاي تخصصی ایشان برای سالمت کودکان مبتال به سرطان 

بهره مند شویم.
ارائه ماسک و دستکش به بیماران و همراهان  ضدعفونی محیط، 

آنها از دیگر اقدامات صورت گرفته در بیمارستان محک است.
روزانه 2 نوبت بیمارستان محک ضدعفونی می شود.

فعالیت اتاق های بازی در بیمارستان متوقف و از حضور داوطلبان 
در بخش های مختلف درمانی و اداری جلوگیری به عمل آمد. 

تو این روزها برای نیکوكارانمان چه كار كردیم؟  
 

و  خود  سالمت  برای  ما  همه  و  شده  سخت  روزها  این  در  زندگی 
و  روز  هر  محک  در  که  سال هاست  ما  اما  می جنگیم.  عزیزانمان 
سالمتی  روزهای  به  رسیدن  برای  را  کودکانمان  مبارزه  ساعت،  هر 
شکست  زود  خیلی  درمان،  و  دارو  بدون  که  مبارزه ای  می بینیم؛ 
 می خورد. پس ما خانواده محک، در این روزهای سخت شیوع کرونا 
برای تأمین دارو و درمان کودکانمان باید تالش بیشتری کنیم؛ چرا 
که نه تنها سرطان با آمدن کرونا خداحافظی نمی کند، بلکه حرکت 
در این مسیر را با هزینه های سنگینش، سخت تر و سخت تر می سازد. 
گذراندن این روزها، تنها با دلگرمی حضور نیکوکاران است که ممکن 
با  همراهی  در  تسهیل  و  ایشان  سالمتی  حفظ  برای  پس  می شود. 
محک، با حفظ فاصله گذاری اجتماعی، اقدامات جدید برای روش های 
کمک از راه دور انجام دادیم. همچنین در پاسخ به درخواست هایی 
که از طرف نیکوکاران مطرح شده تالش کردیم روش های کمک قبلی 
را با حفظ فاصله گذاری اجتماعی و موازین بهداشتی و آداب و شیوه 

11پرونده: دست هایمان دور شده، قلب هایمان نزدیک



تو این روزها برای داوطلبان و كاركنان چی كار كردیم؟

کرونا با اینکه همه رو از هم دور کرد ولی از  طرفی خیلی خانواده ها را 
به لحاظ احساسی به یکدیگر نزدیک تر کرد؛ خانواده ها با وجود اینکه از 
هم دورند اما با هم تماس تصویری می گیرند و بیشتر از گذشته از حال 
و روز همدیگر باخبر می شوند. همه اعضای خانواده تمام تالششان رو 

می کنند تا این روزهایی که از همدیگه دورند به سالمتی بگذرد. 
را  خانواده اش  اعضای  از  مراقبت  خانواده ها  همه  مثل  هم  محک 
کودکان،  برای  که  اقداماتی  به  نسبت  اینجا  تا  وظیفه خود می داند. 
نیکوکاران و جامعه انجام داده است آگاه شدید. اما داوطلبان و پرسنل 
محک از مهم ترین ذیربطان این سازمان هستند که تالش شد تا با 
حفظ فاصله گذاری اجتماعی از دانش، تخصص و تجربه این گروه از 

افراد بهره مند شد:
از 2 هفته آخر اسفند به صورت دورکاری  فعالیت پرسنل محک 
فروردین  در  و  پرسنل  با حضور حداقلی  ماه  اسفند  در  تعریف شد. 
ماه بدون حضور پرسنل مؤسسه و صرفاً از طریق دورکاری فعالیت ها 
صورت  به  که  فعالیت هایی  نیز  حاضر  حال  در  می گرفت.  صورت 

دورکاری قابل انجام است، از این طریق انجام می شود.
حضور داوطلبان در بیمارستان و مؤسسه محک و همچنین سایر 
بیمارستان های دارای بخش خون و آنکولوژی کودک به منظور حفظ 

سالمت ایشان در ابتدای شیوع ویروس کرونا متوقف شد.
از داوطلبان به منظور حفظ کیفیت زندگی  در حال حاضر برخی 
برای  ایجاد فضای شاد  و  به سرطان در دوران درمان  کودکان مبتال 
ایشان، زیر نظر روانشناسان محک فایل های صوتی و تصویری قصه گویی، 
آموزش کاردستی و بازی تهیه می کنند. این فایل ها به صورت دیجیتال 
برای قهرمانان کوچک محک از سوی واحد روانشناسی ارسال می شود.

فعالیت کادر غیردرمانی در بیمارستان محک متوقف شد و آنها در 
ساختمان طرح توسعه محک مستقر شدند.

داوطلبان  به  ضدعفونی  مواد  و  ماسک  شامل  بهداشتی  تجهیزات 
فعال و کارکنان حاضر توزیع می شود.

در  حاضر  داوطلبان  و  کارکنان  میان  در  اجتماعی  فاصله گذاری 
مؤسسه رعایت می شود.

غربالگری کارکنان طبق پروتکل های استاندارد صورت می پذیرد.

جدید فعال کنیم.
محک 26 دفتر و باجه جلب مشارکت در تهران و کرج دارد که 
آنجا  به  سرطان  به  مبتال  کودکان  به  کمک  برای  گرامی  نیکوکاران 
تعطیل  کرونا  ویروس  شیوع  ابتدای  در  دفاتر  این  می کنند.  مراجعه 
شدند اما در حال حاضر به درخواست نیکوکاران، تمامی دفاتر محک 

با رعایت همه تمهیدات بهداشتی دوباره فعالند.
برای   حفظ سالمتی نیکوکاران،   جمع آوری و توزیع قلک های محک 
در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا متوقف شد که در حال حاضر 
این امکان هم به خواست همراهان همیشگی محک، با شیوه متفاوت 

و رعایت اصول بهداشتی فراهم شده است.
سایت محک به روزرسانی شد تا دسترسی نیکوکاران به آن راحت تر 
شود و بتوانند با ایجاد حساب کاربری در سایت و تسهیل پرداخت 

آنالین از قهرمانان کوچک محک حمایت کنند.
کمک از طریق کدهای USSD و اپلیکیشن های پرداخت همچون 

»آپ« گسترش یافت.

توزیع نمادهای همدردی و تبریک با شیوع ویروس کرونا متوقف 
در  در حال حاضر  جایگزین شد.  نیکوکاران  برای  دیجیتال  روش  و 

صورت نیاز نیکوکار، استند برای ایشان ارسال می شود.
فروش آنالین محصوالت محک در وبسایت ممکن شد.

روش جدید حمایت از کودکان مبتال به سرطان با نام »پیام همدلی 
محک« تعریف شد. 

تو این روزها برای داوطلبان و كاركنان محک چی 
كار كردیم؟
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محک به عنوان سازمانی که همواره دغدغه حفظ سالمت جامعه 
اقدام  ایران همراه  در  نخستین سازمان مردم نهاد  عنوان  به  دارد،  را 
خود  سازمان  لوگو  تغییر  با  و  شد  اجتماعی  فاصله گذاری  جهانی 
اهداف، اقدامات و دغدغه های خود را به آن پیوند زد. این اقدام که 
بحران جهانی  این  به  نسبت  آگاهی جامعه  باالبردن  زمینه  می تواند 
مفهوم  معرفی  و  جهان  مطرح  برندهای  لوگو  تغییر  با  ببرد،  باال  را 
فاصله گذاری اجتماعی انجام شده است. محک نیز به عنوان سازمانی 
که همواره دغدغه حفظ سالمت جامعه را دارد، به عنوان نخستین 
سازمان مردم نهاد در ایران همراه این اقدام جهانی شد و با تغییر لوگو 
با کرونا  اقدامات و دغدغه هایش را در روزهای مبارزه  خود، اهداف، 

به آن پیوند زد.

نشانه محک نشان دهنده همدلی و همبستگی میان آحاد 
جامعه است

ایرج میرزا علیخانی، عضو هیأت مؤسس 
طراح  و  ایران  گرافیک  طراحان  انجمن 
اقدام شرکت ها و سازمان ها  این  گرافیک، 
بردن  باال  منظور  به  هنرمندانه  تالشی  را 
ارزش برند، مطابق با شرایط روز دنیا تلقی 
کرد و گفت: »نشانه محک نماد همبستگی 
و همدلی میان انسان هاست و معنای همدلی و همبستگی در شرایط 
امروز کشور باید به شکلی دیگر نشان داده شود. محک نیز متناسب 
با این شرایط سعی در ترویج معنای جدید این دو واژه با نشانه خود 

را دارد.«
زمان  در  مردم نهاد  سازمان های  نقش  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
بروز بحران ها و مشکالت اجتماعی افزود: »همه  ما می دانیم محک 
آرامش  حفظ  و  سرطان  به  مبتال  کودکان  سالمتی  برای  دیرباز  از 
خانواده های آنها با بیماری سرطان مبارزه می کند. بدیهی است که 
این خیریه خود را در برابر حفظ سالمت جامعه مسئول می داند و 

در این روزها وظایف خود را  برای جلوگیری از گسترش این بحران، 
متفاوت  گونه ای  به  خصوص  این  در  فرهنگ سازی  و  آگاهی رسانی 

طراحی کرده است.
 

دعوت »فریدون فربود« از برندهای ایرانی برای همراهی با محک

فریدون فربود دبیر جشنواره بین المللی 
اقدام گفت:  این  برای صلح« درباره  »هنر 
»محک به عنوان اولین سازمان مردم نهاد 
ایران به این اقدام جهانی پیوسته است و 
در این روزها تالش کرده مرتبط با وظایف 
به  آگاهی رسانی  مسئولیت  خود،  ذاتی 
عموم جامعه را دنبال کند. تغییر لوگو و تعیین شعار »دستامون دور 
شده، قلبامون نزدیک« اقدام درخور توجهی است که از سوی محک 
با وجهه هنری  انجام شده است. از دیدگاه من این بازطراحی لوگو 

لوگوی اولیه تطابق کامل دارد.«
تجلی  برای  جایگاه  مناسب ترین  نشان  و  »لوگو  کرد:  تأکید  فربود 
دغدغه ها، اهداف و پیام یک سازمان است. در حال حاضر که حفظ 
از  پیشگیری  برای  راه ها  مؤثرترین  از  یکی  اجتماعی  فاصله گذاری 
توانسته  اقدام  این  با  می رود، محک  به شمار  کرونا  ویروس  به  ابتال 
به درستی در انتقال این مفهوم به جامعه عمل کند. دغدغه محک 
برای فرهنگ سازی و آگاهی رسانی به جامعه تنها به این مورد محدود 
نمی شود و در سال های گذشته نیز شاهد تالش های این سازمان برای 
ارتقا و تغییر فرهنگ جامعه درباره بیماری سرطان کودک و توسعه 

روش های حمایتی از ایشان بوده ایم.«
جهانی  اقدام  به  محک  »پیوستن  کرد:  تصربح  پایان  در  وی 
را در کنار  این مؤسسه  نام  تنها  نه  بار دیگر  اجتماعی  فاصله گذاری 
سازمان ها و شرکت های مطرح جهانی قرار می دهد، بلکه انعکاس این 
بازتاب  کشورمان  در  مدنی  جامعه  فعالیت  تا  می شود  باعث  موضوع 

بین المللی پیدا کند.«
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تغییر لوگوی محک مترادف با مسئولیت اجتماعی برندها 
تلقی می شود

گرافیست  و  نقاش  مشهدی زاده،  روزبه 
مطرح کشورمان، با اشاره به قرار گرفتن نام 
و لوگوی محک در کنار برندهای بین المللی 
تصریح  کمپین  این  اجرای  راستای  در 
یک  لوگوی  و  برند  امروز  دنیای  »در  کرد: 
آن محسوب از سرمایه های  سازمان جزئی 
می شوند و این موضوع به اندازه ای برای آن مجموعه اهمیت دارد که 
حاضر نیستند آن را به آسانی تغییر دهند. ولی در اجرای کمپین جهانی 
فاصله گذاری اجتماعی دیدیم که برندهای مطرح و محبوب، برای ایجاد 
حساسیت در جامعه نسبت به رعایت فاصله گذاری اجتماعی در پیشگیری 
از بیماری کرونا دست به این اقدام زدند و لوگوی خود را تغییر دادند. این 
فعالیت جسورانه از سوی برند محبوب محک پیام اهمیت سالمتی همه 

افراد جامعه برای این مؤسسه را به ما منتقل می کند.«
وی اذعان داشت: »محک در پیوستن به این کمپین مسئولیت اصلی 
خود را که حمایت از کودکان مبتال به سرطان سرزمین مان بوده است 
فراموش نکرده و با تعیین شعار »دستامون دور شده، قلبامون نزدیک« 
سعی کرده جامعه را نیز برای حمایت از کودکان مبتال به سرطان که 
در امروز در شرایط سخت تری هم نسبت به گذشته هستند، ترغیب 
کند. زیرا مخاطبان این مؤسسه در همراهی خود طی 29 سال گذشته 
به خوبی دانسته اند که درمان سرطان کودکان در هر شرایط اقتصادی و 

اجتماعی می بایست ادامه داشته باشد و نمی تواند متوقف شود.«

بیایید همدلی و اتحاد را با شیو های نو تعریف كنیم

دانشگاه،  مدرس  و  نقاش  بهبهانی،  تارا 
هنرجویان  آثار  گذشته  سال   13 در  که 
به  مبتال  کودکان  از  برای حمایت  را  خود 
بود  گذاشته  نمایش  به  محک  در  سرطان 
ضمن حمایت از این اقدام محک، با اشاره 
به تغییر لوگوی شرکت ها و برند های بزرگ 

در جهان پس از شیوع ویروس کرونا و اجرای کمپین جهانی فاصله گذاری 
اجتماعی گفت: »ویروس کرونا پس از شیوع، روابط اجتماعی، عاطفی 
و زندگی روزانه تمامی انسان ها را تحت تأثیر خود قرار داد. در عادت ها 
و روزمرگی ها انقالبی کرد و  متأسفانه باعث شد افراد زیادی، این روز ها 
را روی تخت بیمارستان سپری کنند و از طرف دیگر بر اهمیت کادر 
درمانی تمامی بیمارستان ها صحه گذاشت. در این میان این آشفتگی ها 
توجه یک برند معتبر چون محک، به سالمت و آگاهی رسانی به مردم و 

همراهی آن با این جریان، از اهمیت زیادی برخوردار است.«
وی افزود: »محک نیز به عنوان یک سازمان مردم نهاد شناخته شده 
و معتبر در میان اقشار مختلف جامعه، در راستای عمل به مسئولیت 
اجتماعی، با  طراحی لوگوی جدید خود که ترکیب بندی دلنشینی 
دارد  و به نظر من بیشتر اهداف و رسالت محک را بازنمایی می کند، 
کرد.  تثبیت  شرایط  این  در  نیکوکاران  با  را  خود  عاطفی  ارتباط 
کمک  توقف  عدم  مؤسسه  این  اصلی  دغدغه  می دانیم  که  همانطور 
به سرطان در هر شرایطی و حفظ سالمت  و درمان کودکان مبتال 
بنابراین دیدن لوگوی جدید محک به ما یادآور  مردم جامعه است. 
می شود که در این روز های سخت می توان با وجود رعایت فاصله ها و 
ایجاد حس مسئولیت پذیری در برابر سالمتی خود و دیگران واژه های 

همدلی و اتحاد را با شیو های نو تعریف کرد.«
بهبهانی ادامه داد: »محک از جمله خیریه هایی است که هم سو با 
شرایط جامعه، با اطالع رسانی های خود و ایجاد حس مسئولیت پذیری 
در افراد رسالت خود را ادا می کند، که خود دلیلی است بر آنکه همه ما 

بحران را با امید بیشتری نسبت به آینده پشت سر بگذاریم.«
بهبهانی در پایان با اشاره به تغییر روابط انسانی و عاطفی با شیوع 
ویروس کرونا و همچنین تغییر ماهیت فعالیت های اجتماعی بیان کرد: 
»امروز محک با طیف عظیمی از افراد جامعه و نیکوکاران در ارتباط 
است. این مؤسسه در خصوص دعوت به همبستگی در روز های شیوع 
کرونا عملکرد خوبی داشته و مسئولیت اصلی خود را نیز با وجود تمامی 
مشکالت فراموش نکرده است. هرچند مفهوم اتحاد تغییر کرده است 
این روزها می توانیم  با حفظ فاصله اجتماعی در  باور دارم   ولی من 
عشق و محبت  خود را به مؤسساتی چون محک ابراز کنیم و با تالش و 
رعایت پروتکل ها برای حفظ سالمتی خود و همنوعان مان برای ساختن 

روز های بهتر تالش کنیم.«
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تغییر لوگوی محک، بار دیگر گویای همراهی این مؤسسه به 
روز، با مردم است 

طراح  و  مدرس  امین  الهی«،  »اونیش 
باره  این  در  کشورمان  نام آشنای   گرافیک 
در  که  انسانی  مهم  اتفاق  هر  »در  گفت: 
شرکت ها،  معموالً  می دهد  رخ  جهان 
دغدغه های  که  افرادی  و  مجموعه ها 
به دست  دارند  انسان دوستانه  و  اجتماعی 

کار می شوند و واکنش هایی مرتبط با موضوع نشان می دهند. در زمان 
شیوع ویروس کرونا تغییر تصویری در نشانه شرکت های بزرگ به صورت 
فاصله گذاری در آنها، به عنوان نمادی از همراهی با جامعه بود. متأسفانه 
در ایران کمتر شرکت یا ارگان نام آشنایی دست به چنین کاری زد و 
تنها معدود شرکت هایی به صورت محدود و یا توسط طراحان گرافیک 
به عنوان دستمایه طنز، تغییراتی در بعضی نشانه ها انجام داده اند.  یکی 
از سازمان هایی که به صورت مشخص و با اعالم همگانی دست به این 
حرکت نمادین زد، محک بود که به عقیده من این نشان از نوع تفکر و 

همچنین همراه بودن با مردم و به روز بودن این سازمان دارد.«
فاصله گذاری  محوریت  با  لوگو  تغییر  بر  عالوه  »محک  افزود:  وی 
ارائه  از نشانه سازمانش  نیز  اجتماعی، پیشنهادهای تصویری دیگری 
کرد که بر پایه شعار همدلی و نزدیکی دل ها و حمایت همیشگی از 
بچه های محک بود. این اقدام به نظر من وجه تمایز تغییر نشانه محک با 
دیگر اقدامات بین المللی در تغییر نشانه هاست. دقیقاً این نکته متفاوتی 
بود که از این اتفاق جهانی، به عنوان نمادهای بصری یکپارچه برای 
ارائه شعار و پیام جدیدش استفاده کرد که عالوه بر خاص بودن، به 
سرعت تمامی مفاهیم را به ذهن بیننده منتقل می کند. اینکه محک 
توانست ایده های بصری متفاوتی را صرفاً با تغییر و اضافه کردن عناصر 
تصویری در لوگو تولید و طراحی کند، بخش جذاب و به یاد ماندنی 
این روزهای محک است اما فکر می کنم در کنار سه نشانه ای که منتشر 
شد می بایست یک نشانه به صورت کامال خالص و فقط با استفاده از 
المان های موجود در لوگوی اصلی؛ و نه با حذف یا اضافه کردن عناصر 
تصویری دیگر، طراحی و منتشر می کرد تا با کمترین تغییرات در نشانه؛  

فاصله گذاری اجتماعی را تبلیغ کند.«

تغییر لوگو و شعار جدید محک در راستای اهداف این 
مؤسسه طراحی شده است

 
مجری  و  نویسنده  ضابطیان  منصور 
با  »همراهی  گفت:  کشورمان  نام آشنای 
جریان های جهانی در واکنش به بحران ها 
از مهم ترین ویژگی های سازمان های  یکی 
برابر  در  را  خود  که  است  هوشمند 
مشکالت جامعه مسئول می دانند. کمپین 
فاصله گذاری اجتماعی یکی از همین جریان هایی است که با پیشرویی  

محک در ایران برای اولین بار در حوزه خیریه اجرا شد.«
با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد تغییرات لوگوی  ضابطیان 
اجتماعی  فاصله گذاری  جهانی  کمپین  راستای  در  محک  مؤسسه 
با تغییرات بصری، خود را به حق  افزود: »ضمن اینکه لوگو محک 
در این اقدام بین المللی که توسط برندهای معتبر در کل دنیا مورد 
توجه قرار گرفته است، سهیم می کند، با شعار »دستامون دور شده، 
با اهداف و دغدغه های سازمانش توانسته  قلبامون نزدیک« مرتبط 
منتقل  جامعه  به  سخت  روزهای  این  در  درستی  به  را  خود  پیام 

کند.«
خصوص  در  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  هنرمند  این 
بحران ها  با  رویارویی  در  مردم  نهاد  سازمان های  فعالیت  اثربخشی 
به  وابستگی  دلیل  به  سازمان ها  این  فعالیت  »اساساً  کرد:  عنوان 
مردم از میزان اثربخشی باال و به تبع آن لزوم آگاهی رسانی عمومی 
حسن  از  مردم نهاد  سازمان های  اگر  حال  عین  در  است.  برخوردار 
با  ارتباط  در  آنها  پیام  باشند،  برخوردار  نیز  مردم  اعتماد  و  اعتبار 
اهداف و دغدغه هایشان می تواند بسیار ترغیب کننده و مهم ارزیابی 
نگاه  مطلوب،  عملکرد  واسطه  به  موفق  نهادهای  و  سازمان ها  شود. 
و  تغییر  نیازمند  همواره  خود  ذیربطان  تمام  به  توجه  و  همه جانبه 
و  اهداف  تأمین  راستای  در  خود  برند  هویت  المان های  بازآفرینی 
افراد جامعه  اخیر که سالمتی  بحران  در  دغدغه های خود هستند. 
این  امیدوارم  روبه روست،  خطر   و  تهدید  با  گسترده  صورت  به 
از  ارزنده ای  عملکرد  بتوانند  جهان  همه  و  کشورمان  در  سازمان ها 

خود در اذهان ثبت کنند.«
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فاصله گذاری  با  که  سال هاست  محک  کوچک  فرزندان  زندگی 
اجتماعی عجین شده است چرا که ضعف سیستم ایمنی بدن کودکان 
میکروبی  و  ویروس  کوچک ترین  برابر  در  را  آنها  سرطان،  به  مبتال 
مسیر  در  پیروزی  برای  محک  کوچک  قهرمانان  می سازد.  ضربه پذیر 
مبارزه با سرطان سخت مبارزه می کنند و اکنون که شرایط برایشان 
سخت تر شده است، تالش می شود با حفظ فاصله اجتماعی درمان آنها 
متوقف نشود. به امید آنکه با همدلي تمامي ارکان جامعه، کشورمان و 

همه جهان این روزهای سخت را با سالمتی سپری کنند.
شرایط حاکم بر جهان در دوران کرونا و پس از آن، ضرورت همراهی 
با تغییرات را ایجاب می کند. محک نیز در این مدت تالش کرده است 
به عنوان سازمانی مردم نهاد که منابع خود را از همراهی نیکوکاران 
با تغییرات تطبیق و بهترین تصمیم را اخذ  را  تأمین می کند، خود 
کند. بر همین اساس از همان لحظه آگاهی نسبت به شیوع ویروس 
کرونا، دست اندرکاران این سازمان لحظه ای از پا ننشستند و با رصد 
اخبار به دنبال استراتژی مدبرانه در راستای ارائه خدمات شایسته تر 
به کودکان مبتال به سرطان سرزمین مان هستند؛ آینده پژوهی را در 
استقبال  به  هم  و  شود  درمان  امروزمان  درد  هم  تا  گرفته اند  پیش 
راهکاری برای فردایی نه چندان دور برویم چرا که باور داریم که باید 

کاری کرد تا غصه سرآید.
این روزها، جهان ما، مملکت ما و شهر ما با درد سالمت عمومی 
با درد مضاعف سرطان کودکان. همه چیز  ما،  و سازمان  روبروست 
تغییر کرده اما ما ایرانیان ثابت کرده ایم از دل تغییر است که معجزه 

می آفرینیم:

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر             
آری شود ولیک به خون جگر شود

از دل تغییر است كه معجزه می آفرینیم

پرونده: دست هایمان دور شده، قلب هایمان نزدیک
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تو این روزها که به خاطر شیوع ویروس کرونا مجبوریم بیشتر در 
کودکانمان  از  و  شویم  کار  به  دست  است  بهتر  بمانیم،  خانه هایمان 
سر  پشت  را  روز  طوالنی  ساعت های  کردن،  آشپزی  با  تا  بخواهیم 
بگذارند. دستور پخت غذای زیر که واحد تغذیه بیمارستان محک در 
اختیارمان گذاشته، بسیار راحت است و کودکان می توانند با همراهی 

یک بزرگ تر، آن را آماده کنند. 

كوكو جوانه و سیب زمینی 

سیب زمینی متوسط 4 عدد
مرغ یا سویا 1 فنجان پخته

پیاز 2 عدد متوسط
تخم مرغ 3 عدد

جوانه ماش یا عدس 2 قاشق غذاخوری
نمک نصف قاشق چای خوری

روغن زیتون یا روغن معمولی 2 قاشق مرباخوری

طرز تهیه:
سیب زمینی ها را پخته و رنده کنید. تخم مرغ ها را به خوبی هم زده 
و مرغ ریش ریش شده و پخته یا سویا پخته شده را به آن اضافه کنید. 
سپس پیاز رنده شده و جوانه را داخل مواد بریزید و در نهایت همه آنها را 
با سیب زمینی های رنده شده مخلوط کنید. 15 دقیقه مخلوط را رها کنید 
تا حسابی جا بیفتد. سپس کف ماهیتابه را چرب کرده و مخلوط مواد را 
در آن پهن کنید. این غذا را می توانید بر روی اجاق گاز یا فر با دمای 180 

درجه به مدت 45 دقیقه بپزید. نوش جان

آشپزی در روزهای فاصله گذاری اجتماعی
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اگر شما خواننده عزیز چهارمین دهه عمر خود را می گذرانید، »الفی 
یقه  لباس  با  کوچک  پسری  آشناست؛  شخصیتی  شما  برای  اتکینز« 
اسکی، چشمانی درشت و چند تار مو بر سر گرد و بزرگش که با پدرش 
و دوست خیالی اش در خانه ای کوچک زندگی می کند. در سال های میانه 
دهه شصت، الفی اتکینز قهرمان سریال انیمیشنی بود که بر خالف دیگر 
سریال های کودکان به دنبال مادرش نمی گشت، مشغول فرار از آدم های بد 

نبود و هر چند کم، اما اندوه هم داشت.
پنجاه سال پیش از این خانم گونیال بریستروم، نویسنده و تصویرگر، 
کتابی نوشت که شخصیت اول آن پسری چهار ساله به نام الفی بود. الفی 
به سرعت تبدیل به شخصیتی جهانی شد و کتاب هایش به تمامی زبان های 

زنده جهان ترجمه شد.
الفی اتکینز با پدرش در آپارتمانی کوچک زندگی می کند. دنیای الفی، 
دنیای شادی ها، امیدها و ترس های کودکی است که جهان بیرون برایش 
پر از ناشناخته هاست. مشکالت الفی مشکالتی است که هر کودکی در هر 
کجای جهان با آن روبروست: ترس از محله جدید، مشکل در پیدا کردن 

دوست، ترس از تاریکی و غیره.
کودکان با خواندن کتاب های الفی اتکینز درس های مهمی می آموزند؛ 
آنها یاد می گیرند که دعوا کار خوبی نیست ولی هر کودکی باید در برابر 
حرف زور بایستد و حقش را بگیرد و طبیعت چه اندازه در زندگی انسان ها 

اهمیت دارد.
مجموعه کتاب های الفی اتکینز را نشر آفرینش گر، مخصوص رده سنی 
سه تا نه سال منتشر کرده است. سفر در دنیای رنگارنگ الفی اتکینز را برای 

فرزندان کوچکمان از دست ندهید. 

معرفی كتاب؛ دنیای رنگارنگ الفی اتکینز



از همان نخستین روزهای شکل  گیری محک، تالش برای 
مبتال  کودکان  از  حمایت  برای  مردمی  کمک های  جلب 
برگزاری  طریق  از  محک  داوطلبان  و  شد  آغاز  سرطان  به 
بازارچه های خیریه و برنامه هاي هنري به جمع آوری کمک های 
مردمی  می پرداختند. 30 سال پیش که محک ساختمانی در 
منطقه چیذر و با یک خط تلفن بود، شاید می شد به حمایت 
از قهرمانانی پرداخت که روزهای سخت مبارزه با سرطان را 
می گذراندند، اما امروز، با گسترش حمایت از همه کودکان 
و  دولتی  بیمارستان های  در  سرزمین مان  سرطان  به  مبتال 
راه های  کودک،  آنکولوژی  و  خون  بخش  دارای  دانشگاهی 

جلب مشارکت نیز گسترش یافته است.
راه  دو  »از  می خوانیم:  محک   77 زمستان  خبرنامه  در 
نمایشگاه،  بازار،   .1 می کنیم  جذب  را  مردمی  کمک ها 
همانگونه  اما  عضوگیری«  و  تبلیغات  طریق  از   .2 کنسرت 
که در یادداشت مدیرعامل این شماره خواندید، محک برای 
حمایت از همه فرزندانش راه های جلب مشارکت را روز به روز 
گسترش می دهد و با بروزرسانی سایت خود، تالش می کند 
تا هر چه شایسته تر امکان همراهی شما با کودکان مبتال به 

سرطان را فراهم کند.
روش های  به  می توانند  روزها  این  زمین  ایران  نیکوکاران 
قلک،  عضویت،  کنند:  حمایت  محک  فرزندان  از  متفاوت 
درمان یاری، خرید اقالم هنری، مشارکت در تأمین هزینه دارو 
و درمان، حمایت از پروژه های درمانی محک، حمایت مالی در 
خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان محک، مشارکت 
محک،  حمایت  تحت  کودکان  نیاز  مورد  کاالی  تأمین  در 
حمایت مالی از برنامه ها و رویدادهای محک، حمایت مالی در 
تولید محصوالت چاپی محک و در نهایت تهیه نماد تبریک و 

تسلیت، از جمله روش های کمک شما به محک است. 
پس با محک همراه باشید تا بتواند به همه کودکان مبتال 
به سرطان سراسر ایران را در مسیر ارائه خدمات درمانی و 

حمایتی متعهد بماند. 

افزایش راه های جلب مشاركت، ضروری است
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پرسش های متداول 20
چگونه می توانم در محک فعالیت داوطلبانه داشته باشم؟

تمامی افراد باالی 18 سال می توانند در محک به فعالیت داوطلبانه بپردازند و وقت، تجربه، دانش و تخصص ارزشمند خود را به کودکان مبتال 
به سرطان هدیه کنند. اما در شرایط شیوع ویروس کرونا،فعالیت  داوطلبان ارتباط با کودک متوقف شده است و فعالیت در مؤسسه از ساعت 8:30 

تا 14 امکان پذیر است. همچنین برخی فعالیت های تخصصی به صورت غیرحضوری توسط داوطلبان انجام می شود.
در دوره شیوع ویروس كرونا چگونه می توانم از راه دور به محک كمک كنم؟

شما می توانید کمک های نقدی خودتان را به شماره حساب یا کارت های محک که در فهرست آمده است واریز کنید. همچنین با مراجعه به 
سایت محک، در قسمت پرداخت آنالین با انتخاب سه گزینه درمانیاری، عضویت و پرداخت عمومی در تأمین هزینه های دارو و درمان کودکان 

محک مشارکت کنید. گزینه نیکوکاری در اپلیکیشن آپ نیز روشی دیگر برای نجات زندگی کودکان محک است.
شرایط اهدای مو در محک به چه صورت می باشد؟

به توصیه پزشکان محک، براي حفظ موارد بهداشتي و مسائل مربوط به سالمت کودکان و با توجه به پایین بودن سیستم ایمنی بدن آنها در 
طول درمان، اهداي کاله گیس طبیعی به آنها صورت نمي گیرد. اما در صورت نیاز خانواده و کودک، هزینه خرید کاله  گیس مصنوعی که مورد تائید 

پزشکان باشد توسط محک تأمین می شود. شما می توانید برای مشارکت در تأمین این هزینه با شماره 23540 - 021 تماس بگیرید.
مشاهده سوابق پرداختی در پروفایل كاربری نیکوكاران در سایت چگونه است؟

نیکوکاران می توانند در وب سایت محک در قسمت »ثبت نام/ ورود« با اطالعات شماره همراه، نام و نام خانوادگی، حساب کاربری خود را ایجاد 
کنند. کد احراز هویت برای ایشان پیامک می شود که با وارد کردن این کد حساب کاربری شان فعال می شود. پس از ایجاد حساب کاربری در 
قسمت »پرداخت های من« کمک های آنالینی که پس از ورود به حساب کابری خود پرداخت می کنند، قابل مشاهده است. الزم به توضیح است 
در حال حاضر کمک های حضوری شما نیکوکاران گرامی در دفاتر و باجه های محک و کمک های قبل از ایجاد حساب کاربری و یا کمک های از 

طریق شماره گیری کدهای دستوری در این قسمت نمایش داده نمی شود.
با ایجاد حساب کاربری در وب سایت محک، می توانید تاریخچه کمک های خود برای تأمین هزینه دارو و درمان کودکان مبتال به سرطان تحت 
حمایت محک را مشاهده کنید. پرداخت هایی شامل عضویت، درمانیاری و کمک آنالین و همچنین سفارش قلک در این حساب قابل پیگیری 

است. با داشتن حساب کاربری می توانید در نجات جان قهرمان های کوچک محک سهیم باشیم.
شناسه عضویت در پروفایل كاربری نیکوكاران در سایت چیست؟

کد شناسه نیکوکاران در محک به عنوان شناسه عضویت آنها شناخته می شود. جزئیات پرداخت نیکوکاران در سایت در این شناسه ثبت و ذخیره 
می شود و نیکوکاران می توانند پیشینه حمایت خود از کودکان مبتال به سرطان را در این قسمت مشاهده کنند.

در شرایط موجود در جامعه، تحویل قلک محک به چه صورت انجام می پذیرد؟
با شروع شیوع ویروس کرونا، فعالیت واحد قلک به منظور حفظ سالمت نیکوکاران و موزعین متوقف شد.تا راهکارهای متناسب با شرایط و 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی اتخاذ شود. این اقدام پس از مدتی بنا به درخواست  نیکوکاران، با حفظ پروتکل های بهداشتی آغاز شد. به همین 
منظو به روال گذشته مراجعه به آدرس  نیکوکار توسط موزعین با هماهنگی قبلی انجام می شود. موزعین ملزم به استفاده از ماسک و دستکش بوده 
و جهت رعایت الزامات بهداشتی گشایش و شمارش وجوه در محل انجام نمی شود و قلک پلمپ می شود. این قلک ها در هاب دپو شده تا پس از 2 
الی 3 هفته در اتاق قلک تحت کنترل دوربین گشایش صورت پذیرد. شمارش وجوه قلک ها در این اتاق توسط پرسنل و داوطلبان با پوشش گان، 
ماسک و دستکش انجام می شود. جهت آگاهی از مبلغ موجود در قلک، وجه شمارش شده به صورت پیامک ارسال می شود و در صورت تمایل 

نسخه اصلی ارسال می گردد. الزم به ذکر است در زمان تحویل قلک خالی به نیکوکار، قلک با مایع ضدعفونی سطوح اسپری می شود.
با آرزوی سالمتی برای همه



21نشانی دفاتر و باجه ها
1. شمال تهران:

دفتر مرکزی: انتهاي اقدسیه، ابتداي بزرگراه ارتش، بلوار شهید َمژدي )اوشان(، 
خیابان پروفسور وثوق، بلوار محک، مؤسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی 

سرطان کودکان محک     
تلفن: 23540 

دفتر کتابی: خیابان شریعتی، جنب بزرگراه همت، خیابان گل  نبی، پالک 23     
تلفن: 26412441

نبش کوچه شهید  ملت،  پارک  روبه روي  ولي عصر،  خیابان  ملت:  برج  دفتر 
انصاری )صداقت(، برج ملت، طبقه همکف تجاری، واحد 36     

تلفن: 22037474
دفتر تجریش: میدان قدس، ابتدای خیابان دربند، پالک 9     

تلفن: 22749819
دفتر چیذر: میدان چیذر، نبش خیابان خراسانی، پالک 28، ساختمان برایا، 

طبقه سوم، واحد 11     تلفن: 22201312
پیشخوان برج نگار: خیابان ولی عصر، کمی باالتر از میدان ونک، برج نگار، 

طبقه همکف تجاری
تلفن: 88641406

باجه لواسانی: خیابان شهید لواسانی )فرمانیه سابق(، خیابان آقایی، میدان 
میوه و تره بار لواسانی

پیشخوان سانا سنتر: بلوار اندرزگو، مرکز خرید سانا، طبقه همکف جنوبی، 
جنب پله برقی

2. شرق تهران:

     A9 دفتر شرق: فلکه اول تهران پارس، درب شمالی مرکز خرید سپید، واحد
تلفن: 77720048

دفتر مدنی: چهارراه نظام آباد، خیابان مدنی جنوبی، بعد از بیمارستان امام 
حسین، جنب کوچه نور، پالک 227     تلفن: 77544143

باجه آزادگان: میدان رسالت، بلوار هنگام، بلوار دالوران، پارکینگ میدان میوه و تره بار
باجه هروی: میدان هروی، بلوار پناهی نیا )گلزار(، میدان میوه و تره بار هروی

اتوبان افسریه )جنوب به شمال(، جنب ایستگاه مترو شهید  باجه پیروزی: 
کالهدوز، میدان میوه و تره بار پیروزی

3. غرب تهران:

دفتر ستارخان: ستارخان، سه راه تهران ویال، خیابان شهید حمید صفویان 

)خیابان چهارم(، پالک 55     تلفن: 66554081 
بین  آذربایجان،  خیابان  جمهوری،  خیابان  جمهوری،  میدان  باستان:  دفتر 

خیابان گلشن و خیابان باستان، پالک 401     تلفن: 66901900
پیشخوان جالل آل احمد: بزرگراه جالل آل احمد، ابتدای اتوبان کردستان، 

میدان میوه و تره بار جالل )قزل قلعه(، سالن شماره 1
پیشخوان سمرقند: جنت آباد جنوبی، مرکز تجاری سمرقند، درب جنت، طبقه 

همکف B، جنب دستگاه خود پرداز بانک اقتصاد نوین
پیشخوان کوروش: اتوبان ستاری شمال، نبش خیابان پیامبر مرکزی، مجتمع 

تجاری کوروش، طبقه B2، راهروی منتهی به پارکینگ
خرید  مرکز  زمین،  ایران  خیابان   ،1 فاز  غرب،  شهرک  گلستان:  پیشخوان 

گلستان، طبقه اول، هسته مرکزی
باجه سردار جنگل: بلوار سردار جنگل، تقاطع میرزا بابایی، پارکینگ میدان 

میوه و تره بار سردار جنگل
باجه صادقیه: خیابان ستارخان، نرسیده به فلکه اول صادقیه، خیابان 24 متری 

خسرو شمالی، میدان میوه و تره بار صادقیه

4. جنوب تهران:

باجه بهمن: تهران، میدان بهمن، خیابان دشت آزادگان، جنب فرهنگسرای 
بهمن، میدان میوه و تره بار بهمن 

پیشخوان شهرری: شهر ری، بعد از میدان نماز، میدان شهید غیبی، سالن 
اصلی میدان میوه و تره بار شهید غیبی

5. مركز تهران:

دفتر سعدی: خیابان سعدی، چهارراه مخبرالدوله، کوچه رفاهی، پالک 21    
تلفن: 33530029 

استان البرز:

دفتر کرج یک: کرج، خیابان دانشکده، جنب دبیرستان دهخدا، ابتدای کوچه 
اوجانی، طبقه فوقانی بانک تجارت    

تلفن: 32220177-026
دفتر کرج دو: کرج، چهارراه طالقانی، نرسیده به پل آزادگان، نبش خیابان 

مدنی، ساختمان طوبی، طبقه 6، واحد11     
تلفن: 34498537-026




