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پيام بنيانگذار

پيام بنيانگذار
كار ما شايد اين باشد كه پي آواز حقيقت برويم
ريزگردها ،داعش ،خشكس��الي ،گرماي كره زمين ،نيترات
در آب آش��اميدني ،وايتكس در شير ،روغن پالم در همه مواد
غذايي ،ويروسهاي مقاوم و يا ناش��ناخته دغدغههايي بود كه
شب پس از خس��تگيها از كار روزانه در ساعات استراحت از
اخبار رسانهها شنيدم .همه اين شياطين ريز و درشت فضاي
ذهنم را چنان زهرآگين كرده بودند كه س��اعت  3نيمه شب
بود و هنوز خوابم نميبرد .كِي خوابم برد نميدانم ،اما ميدانم
كه با صداي ترنم باران بيدار شدم .باران روي سقف خانهام با
آهنگی آسماني ضرب گرفته بود.
چش��مانم را ب��از كرده ب��ودم ولي هنوز ب��اور نميكردم
بيدارم و باران با اين فراواني پوس��ت خشك شهر مرا طراوت
ميبخشد .برخاستم پرده را به كناري زدم و پنجره را گشودم
و ش��هد بوي باران مش��ام جانم را س��يراب كرد و آنسوتر هم
چيزي صدايم ميكرد .شاخه درخت گيالس همسايه بود كه
مي خواس��ت هـمه بدانند كه بارور است و شــكوفههايش با
بي صبري در انتظار روئيدند .ش��وق زندگي و زايـش در فضا
م��وج ميزد و جانم را لبـريز از س��رور كرد .بي اختيار هوس
سجدهام آمد .سجده براي شكر و سجده براي توبه.
شكر از ايزد منان ،از كائنات ،از آسمان ،از باران ،از زمين
و از زمان.

توب�ه از اينكه ديگر ذهن معصومم را اس��ير پنجه بيرحم
عوامل انقالب اطالعات نكنم و نگذارم كه اطالعاتي گاه هدفمند
و گاه صادقان��ه بار ذهن مرا بيامان س��نگين و غيرقابل هضم
كند ،ضمن اينكه ش��ايد دانس��تن آنها اصال و ابدا لزومي براي
من نداشته و كمكي به هيچيك از ابعاد زندگيم نميتواند باشد.
توبه از اينكه از نظم جهان نااميد باشم و بر اين باور باشم
كه ش��ياطين و متخلفين و راه گم ك��ردگان ميتوانند روند
ازلي طبيعت را كه مبتني بر نكويي ،زيبايي و عدالت ميباشد
تحت الشعاع قرار دهند.
در آن س��حرگاه زيبا با خداوند عهد كردم كه س��ال نو را
ب��ا قلبي پر از اميد ،ايم��ان و توكل آغاز نمايم .آرزو كردم كه
به همه م��ا مردم اين بوم توانايي روزاف��زون دهد تا همه در
كنار يكديگر دردها را از دل هم بزداييم و ما را به آرزويمان
برساند كه هر روز انسان بهتري از ديروز باشيم.
به قول سهراب :
كار ما نيست شناسايي (راز) گل سرخ
كار ما شايد اين است كه در افسون گل سرخ شناور باشيم
پشت دانايي اردو بزنيم ...
بار دانش را از دوش پرستو برداريم وبه زمين بگذاريم
روي پاي تر باران به بلندي محبت برويم
در به روي بشر و نور و گياه و حشره باز كنيم
كار ما شايد اين باشد كه ميان
گل نيلوفر و قرن پي آواز حقيقت بدويم

سال نو مبارك
سعیده قدس
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اخبار

 7دیماه روز کودکان بهبود یافته از سرطان
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ب�ه مناس�بت  7دی م�اه روز ک�ودکان بهب�ود یافته از
س�رطان نشس�ت خبری با حضور یاوران رس�انهای در
محک برگزار شد.

و ب��ا ارزشترین دلیلی اس��ت که گامه��ای تمامی اعضای
خان��واده بزرگ محک را در مس��یر همراهی ب��ا کودکان و
خانوادههایشان مستدام میکند.

 7دی ماه تحقق باور همیشگی محک است که« :سرطان
پایان زندگی نیست »...و هزاران کودک بهبود یافته محک که
آرزویشان از بودن یا نبودن به چگونه زیستن در آینده تبدیل
شده اس��ت ،تداوم بخش امید و نش��انگر مشارکت اثر بخش
اعض��ای خانواده بزرگ حامیان کودکان مبتال به س��رطان در
محک ،هستند.

روز ک�ودکان بهب�ود یافته محک از زبان س�عیده
قدس بنیانگذار

در ای��ن روز  23س��ال مش��ارکت و عش��ق ش��ما در
قهرمان��ی کودکان مح��ک در مبارزه با س��رطان بزرگترین

روایت امید ،مبارزه و به ثمر نشستن عشقی از جنس مهر
مادری که زندگی آفرید:
در ابت��دای نشس��ت خب��ری مدیر رواب��ط عمومی و امور
بینالمل��ل ضمن خی��ر مقدم به حاض��ران از همراهی یاوران
رسانهای که محک را در زمینه اطالع رسانی شفاف و پاسخگو
در خصوص عملکرد و دستاوردهای این سازمان مردم نهاد به
یاوران همراهی میکنند؛ قدردانی کرد.

اخبار

س��پس س��عیده قدس بنیانگذار محک که مهر مادرانه او در
مس��یر درمان بیماری س��رطان فرزندش حمای��ت از تمامی
کودکان مبتال به س��رطان را به واسطه تأسیس محک بنیان
نهاد از عش��ق اولین محک گفت .عشقی از جنس مهر مادرانه
که از محدوده یک فرزند ،یک خانه و یک خانواده فراتر رفت
و به پای تمامی فرزندان مبتال به سرطان ریخته شد.
 7دی ماه سالروز تولد کیانا دختر سعیده قدس است که
اولین فرزند بهبود یافته از س��رطان محک است که باالترین
م��دارج تحصیلی را میگذراند .اما این روز اکنون دیگر روایت
امید ،مبارزه و به ثمر نشس��تن عش��قی است که باعث بنیان
یافتن محک ش��د و روز امید برای تمام��ی کودکان مبتال به
سرطان است.
س��عیده قدس با م��روری بر تاریخچه مح��ک گفت« :ما
در مح��ک روز  7دی را ب��ه عنوان روز کودکان بهبود یافته از
س��رطان جش��ن میگیریم تا به تمامی بیمارانی که به تازگی
با بیماری خود مواجه ش��دند ،تمامی بیمارانی که در مس��یر
درم��ان تالش میکنند ،ب��ه خانواده بیماران ،به پزش��کان و
تمام��ی متولیان حوزه حمایت از بیماران مبتال به س��رطان و
به تمامی جهان این پیام و باور را برس��انیم که سرطان پایانی
برای زندگی نیست .برای اینکه آرزوی کودکان مبتال سرطان
از بودن یا نبودن به چگونه زیستن در آینده بدل شود».

آگاهی رسانی در خصوص سرطان اطفال

پزش��کان فوق تخصص س��رطان از دس��تاوردها در زمینه
درمان و بهبود کودکان مبتال به سرطان میگویند:
محک همواره بر آن است تا در سایه آموزش و اطالع رسانی
این سازمان بیماری تعداد بیشتری از کودکان در مراحل اولیه
تشخیص دادهشود و با برنامهریزی و سرمایهگذاری در حوزه

آموزش پیشگیرانه و اطالعرسانی میکوشد تا در کاهش نرخ
ابتال به س��رطان اطفال در ایران مشارکت نماید .از این رو با
بهره مندی از دانش و تخصص و تجربه پزشکان فوق تخصص
خ��ون و آنکولوژی و صاحب نظران در حوزه درمان و حمایت
از کودکان مبتال به س��رطان میکوش��د با ارائه به روز ترین
اطالعات و آگاهیها در حوزه عالیم بیماری س��رطان و آنچه
والدین میبایس��ت به آن توجه ویژه داشته باشند این اهداف
را تحقق بخشد.
پروفسور مردآویژ آل بویه فوق تخصص خون و آنکولوژی
و عضو هیأت امنای محک ضمن مروری بر روند تاثیر گذاری
حض��ور ی��اوران و در نتیجه خدمات مح��ک ،ارتقای دانش و
تجربه پزش��کی و برگ��زاری کنفرانسهای معتب��ر علمی در
س��طح بین الملل و آموزش مداوم و مس��تمر بر روی آمار و
ارقام بهبودی بیماران مبتال به س��رطان تصریح کرد« :نتایج
درمان��ی و آمار طول عمر و بهبود کودکان مبتال به س��رطان
در ایران بس��یار نزدیک ب��ه معتبرترین مراک��ز حوزه درمان
س��رطان کودک در جهان است و از این جهت محک همگام
محکجهان حرکت میکند».
کوچک روز
استانداردهای
با
پلیسهای
دکتر عظیم مهرور رئیس بیمارستان فوق تخصصی سرطان
کودکان محک و فوق تخصص خون و آنکولوژی کودک ضمن
ارائه گزارش عملکرد اجمالی از فعالیتهای این بیمارستان در
روز کودکان بهبود یافته از س��رطان گفت« :بیمارستان محک
ب��ه عنوان یک پایگاه جامع فوق تخصصی در زمینه س��رطان
اطف��ال تمامی امکانات و خدمات تش��خیصی و درمانی مورد
نیاز در س��رطان کودک را زیر یک س��قف مهیا کرده است و
ب��ه روز تری��ن تجهیزات و دانش پزش��کی را در این زمینه به
کار میگی��رد .به طور مثال بخش پیوند س��لولهای بنیادی،
بخش رادیوتراپی و آی س��ی یو بیمارس��تان محک با رویکرد

7

اخبار

فوق تخصص��ی درمانهای منحصر به فردی را در س��ـطح
کش��ور در حوزه کودکان مبتال به ســرطان ارائه می دهند.
وج��ود این امکانات در کن��ار کار تیمی در حوزه حمایت از
کودک مبتال به س��رطان اس��ت که ش��اخص ترین ویژگی
این مرکز جامع فوق تخصصی درمانی اس��ت .امروزه درمان
نوین س��رطان ک��ودک درمانی منحصر به پزش��ک و بیمار
نیس��ت .یک تیم متش��کل از زمینه ه��ای مختلف تخصص
همچون روانشناس��ی ،روانپزش��کی ،مددکاری ،پرستاری و
خدمات حمایتی پش��توانه حمایت همه جانبه و موثر است
تا ضام��ن درمان موثرتر و بهبودی کودکان باش��د» رئیس
بیمارس��تان محک با امید به بهره مندی پایدار و روز افزون
این س��ـازمان از مـش��ارکتهای مردمی و انواع کمکهای
بش��ر دوستانه اعم از نقدی ،کاال ،خدمات و دانش فنی آرزو
کرد که در سالهای آینده  7دی ماه را برای تعداد بیشتری
از فرزن��دان محک و حتی روزی برای تمامی کودکان مبتال
به سرطان جشن بگیریم.

به س��رطان و ضامن خدمات بهتر به آنها باشد نحوه فعالیت
خود را به طور داوطلبانه در معرض س��نجش اس��تانداردها و
چارچوبه��ای بین الملل��ی قرار میدهد .در آس��تانه  7دی
ماه روز کودکان بهبود یافته از س��رطان محک دریافت نشان
نقره جایزه (GPM (Green Project Management
از انجم��ن بی��ن المللی مدیریت پروژه س��بز ،ک��ه حاکی از
توس��عه پایدار فعالیتها اس��ت موجب دلگرمی این سازمان
و یاوران��ش در تضمی��ن گام برداش��تن در مس��یر مدیریت
پایدار منابع و رون��د فعالیتها برای درمان و بهبود فرزندان
محک اس��ت .جایزه  GPMبه همراه نش��ان زرین مدیریت
پ��روژه بینالمللی  IPMAدر س��ال  2014که چندی پیش
به محک اهدا ش��د ،ما را نس��بت به مسیر درست تعهد خود
به کودکان مبتال به س��رطان و خانوادههایش��ان از یک سو و
تعهد به نیکوکاران و ی��اوران مطمئنتر و امیدوارتر میکند.
س��ازمانهای غیر دولتی در ابعاد سازمانهای بزرگ در سیر
فعالیت خود ناش��ناختههای زیادی دارند و از طریق کنترل
خود با استانداردهای بینالمللی میتوانند اطمینان یابند که
مسیر درستی را طی میکنند».

پس از دریافت نش��ان طالی انجمن بینالمللی مدیریت
پروژه  IPMAس��ال  ،2014خبر خوش دریافت نش��ان نقره
جایزه  GPMدر س��ال  2014از انجمن بین المللی مدیریت
پروژه سبز در روز کودکان بهبود یافته از سرطان.

احمدی��ان اف��زود« :پروژهای که موفق به دریافت نش��ان
نقره  GPMشد ،از دیدگاه انجمن بین المللی مدیریت پروژه
سبز همزیستی موافقت آمیزی با اصول توسعه پایدار داشته
و در تطاب��ق با اصول ده گان��ه معاهده جهانی GOLOBAL
 COMPACTو اهداف توس��عه هزاره س��ازمان ملل متحد
بوده است».

اخ�ذ اس�تانداردهای بینالملل�ی تضمی�ن کننده
خدمات به کودکان محک

آراسب احمدیان مدیر عامل محک گفت« :مؤسسه خیریه
حمایت از کودکان مبتال به سرطان محک همواره تالش دارد
تا باالترین سطح کمی و کیفی خدمات را به کــودکان مبتال
به س��رطان ارائه نماید .محک همواره ب��ا هدف ارائه بهترین
خدمات درمانی و رفاهی که منجر به بهبودی کودکان مبتال
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مدی��ر عامل محک ضمن تاکید بر نقش س��ازمان های
مردم نه��اد در اینکه کمک های مردم��ی را از حالت اعانه
خارج ک��رده و در یک فرآیند سیس��تمی با نیازس��نجی و

اخبار

برنام��ه ریزی بر روی ای��ن کمک ها ارزش اف��زوده ایجاد
کنند ،نقش��ی در رساندن این پیام به جامعه که کمکهای
ش��ما در موسس��ه خیریه محک به خدم��ات اثر بخش در
چارچوب اس��تانداردهای بی��ن المللی تبدیل ش��ده و این
منابع مالی به درس��تی به حمایت ه��ای درمانی کارآمد و
پایدار به کودکان مبتال به سرطان تبدیل میشود ارزشمند
دانس��ت .محک با به سنجش گذاش��تن داوطلبانه فعالیت
خود در اس��تانداردهای روز دنیا ارتقای این خدمات را که
وظیفه این س��ازمان در قبال کودکان مبتال به س��رطان و
یاوران است انجام می دهد.

سرطان پایان کودکی نیست....

آرین  8ساله که برایمان سازهای مختلف مینواخت ،نیکوی
 12س��اله که لوحهای تقدیراش را برایمان هدیه آورده بود،
رس��ول که پس از بهبود یافتگی نیز هنوز دلش میخواست
روی پایه س��رمها در راهروهای بیمارستان با چشمانی پر از
هیجان با دوستانش مسابقه سرم سواری بدهد ،کیارش که
تازه وارد دبیرستان شده و میخواهد در آینده فضانورد شود،
مری��م که اگرچه بعد از درمان چش��مهایش دیگر نمیبیند
اما در زمینه تدریس به روش��ندالن گامهای اس��تواراش را
آغاز کرده ،یاس��من که قهرمان مسابقات تکواندوی شهرش
شده و در وجود تمامی کودکان بهبود یافته محک و تمامی
فرزندان در حال درمان محک که امید را همواره همراه خود
دارند بارور می بینند .مهرتان مانا.

ادای احترام به اعتماد و نیک اندیش��ی انسانهایی که با
حضورشان سرطان دیگر پایان کودکی نیست...
در  7دی روز کودکان بهبود یافته از س��رطان از تک تک
ش��ما اعضا خانواده بزرگ محک که  23سال همراه فرزندان
این خانواده بودهاید سپاسگزاریم و در برابر اعتماد و نیکیتان
ادای احترام میکنیم.
ب��ا ت��داوم حضور ش��ما یاورانی که در زندگ��ی روزمره
فکر کردن و همراهی با انس��انهای دیگر را از یاد نمیبرید،
سرطان دیگر پایان کودکی نیست.
امروز در روز کودکان بهبود یافته از سرطان محک حاصل
عشق شما را در حضور امیررضای  20ساله که آمده بود و از
موفقیتهایش در رشته معماری در دانشگاه میگفت ،سعید
 24ساله که از دستاوردهایش در حوزه کاری اش میگفت،
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اخبار

روزي با محك برای س�اختن
خانه عشق

مراس�م روزي با محك  3بهمن ماه با هدف تقبل تامین
هزینههای ساخت و تجهیز ساختمان شماره دو محک
توسط یاوران با حضور اعضای هيأت امنا و هيأت مديره
و جمعي از ياوران همیشگی در سالن آمفي تئاتر محك
برگزار شد.

خانه دل ،خانه محك

در ابتدا دكتر جواد كرباسي زاده ،رئيس هيأت مديره ،ضمن
خير مقدم و قدرداني از ياوران هميشگي محك به “خانه دل،
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خان��ه محك” ،به روند تحول عملکرد مؤسس��ه خيريه محك
در  4دوره  ٥س��اله فعالیت ،شامل دوره راه اندازي و استقرار
محک ،دوره آغاز توس��عه فيزيكي ،دوره آغاز تفكر سيستمي،
دوره اس��تقرار و پياده سازي سيستمهاي سازمان و در نهایت
دوره توس��عه كيفي پايدار محك اش��اره كرد و گفت «:محك
فارغ از ساختمان و ساختار از رويا به انديشه تبديل شده است
و بيانيه ديدگاه محك كه از برنامه استراتژيك آن تدوین شده
ترجمان اين انديشه اس��ت و بر این مبنا خانوادهها ميتوانند
فق��ط به درمان كودك خود فكر كنند و كودكان ش��ادمانهتر
فرآيند درمان را طي كنند و آرزوهاي آنها از بودن يا نبودن
به چگونه زيستن تبديل شود».
دکتر کرباسی زاده افزود« :از مهمترين دستاوردهای محک
ارائ��ه خدم��ات درماني و حمايتي به بي��ش از  22000كودك
در  ٢٣س��ال گذش��ته ،احداث تنها بیمارستان فوق تخصصی
سرطان کودکان در خاورمیانه ،دریافت مقام مشورتی از شورای
اقتصادی ،اجتماعی سازمان ملل متحد ( ،)ECOSOCدریافت
تندیس نقرهای کیفیت ( )GICاز مؤسسه بین المللی استاندارد
“جی.آی.سی” ،دریافت گواهینامه NGO Benchmarking
از ش��رکت بازرسی بینالمللی  SGSبه عنوان اولین ســازمان
غیر دولتی در خاورمیانه و کسب رتبه دهم در ششمین ممیزی
این ش��رکت در س��ال  2012در بین  265سازمان غیردولتی
در جـه��ان ،دریافت جايزه طاليي مديري��ت پروژه انجــمن
بين المللي  IPMAدر سال  2014و همچنین دریافت نشان
نقره جایزه  GPMسال  2014از انجمن بین المللی مدیریت
پروژه س��بز اس��ت كه مرهون همياري ،همكاري ،همدلي ،و
كمكهاي بي دريغ شما مردم ايران است .ما همواره حرفمان
با مردمان نیک اندیش این س��رزمین این است که ما را ياري
دهيد و از ما ياري بخواهيد».

اخبار

كمك بدون چشمداشت در محك

مهن��دس عب��اس ش��عري مق��دم ،مع��اون وزي��ر نفت و
مديرعامل شـركت ملي صنايع پتروشيمي ،پيرامون بخـشش
و كمك بي دريغ به هم نوع در مؤسسات خیریه صحبت كرد
و گفت« :رضايت از زندگي نوعي احس��اس نیاز دروني است.
انس��ان براي كسب ش��ادماني دائما تغيير هدف ميدهد زيرا
آرزوهاي انس��ان تمامي ندارد چرا كه ّ
لذت دنيوي انس��ان را
زود خس��ته ميكند پس نبايد ش��ادماني و خوشبختي را در
كسب ماديات ببينيم .زندگي فرصتي است براي كسب تعالي
روح��ي ،از طــريق خدمتي بدون چـشمداش��ت و كمك به
همنوع براي رضايت خدا و آرامش انسان است .ســعي كنيم
با الگوبرداري از خيرين بزرگ و خادمان محك با بخشندگي
مهارت گسس��تن بند هاي دل بس��تگي از اين دنيا و کسب
آرامش را به دست آوريم».
دکتر حسن فرید اعلم دبیر جامعه مهندسین فارغالتحصیل
دانش��گاه پلی تکنیک که خود در مس��یر مب��ارزه با بیماری
س��رطان است با اش��اره به زیبایی و ارزشمندی لحظه لحظه
زندگی ،حضور در مؤسس��ات خیریه چ��ون محک را فرصتی
ارزش��مند برای خیران دانست و از زیبایی کمک بدون چشم
داش��ت و بدون هیچ نام و اثری گفت که در حقیقت جاودانه
ترین اثرات را در هستی بر جای خواهد گذاشت.

ایج�اد ارزش اف�زوده در خدمات محک ب�ا تداوم
اعتماد یاوران

آراسب احمديان مدير عامل ،به ارائه گزارش فعاليتهاي
مؤسس��ه خیریه محک و آخرين دس��تاوردهای سازمان در
سال جاري بر اساس بيانيه چشمانداز و مأموريت پرداخت و
ب��ر این موضوع تأکید کرد که محك همراه حمایت و درمان

كودكان مبتال به س��رطان انديشه واالي كمك به هم نوع را
ترويج ميدهد.
احمدیان ضمن تبیین دیدگاه محک در اینکه کمکهای
مردمی را از حالت اعانه خارج کرده و در یک فرآیند سیستمی
با نیازسنجی و برنامه ریزی بر روی این کمک ها ارزش افزوده
ایج��اد میکند ،گفت :در محك هيچ گون��ه كمك اعانهاي و
سيس��تم توزيع پول وجود ندارد و در چار چوب بودجه بندي
و اس��تراتژي س��ازمان عوايد به خدماتي كه كودكان مبتال به
سرطان به آن نياز دارد تبديل ميشود.
مح��ك تالش ميكند تا در چارچوب رویکرد سیس��تمی
ابتدا به شناسايي نيازهاي گروه هدف و سپس به برنامه ريزي
جذب منابع و تامین آن بپردازد كه این امر به ترتيب نيازمند
مديري��ت خدمات ،مديريت مالي و منابع انس��اني و مديريت
جلب مش��اركت و روابط عمومي اس��ت .با طی این مس��یر
ارزش اف��زوده قابل توجهی بر روی کمکهای مردمی ایجاد
ش��ده و محک بر آن اس��ت تا در ارتقای کیفی و پایدار اين
چرخ��ه گام بردارد چرا كه وقفه در ه��ر كدام از بخشهاي
س��ازماني وقفه در رون��د درمان كودكان مبتال به س��رطان
اس��ت و این هدف واال جز با اس��تمرار اعتماد و مش��ارکت
یاوران محقق نخواهد شد.
احمدي��ان در ادامه س��خنراني خود با اش��اره به کس��ب
اس��تانداردها و جوایز بین المللی توس��ط مح��ک داليل اين
موفقيتها را تكيه بر اجراي ارزشهاي اساس��ي س��ازمان که
همانا شفافيت و پاسخگويي است ،دانست و در خصوص حضور
یاوران جهت مش��ارکت در تامین هزینههای ساخت و تجهیز
ساختمان شماره  2محک گفت :هر چند برنامههاي عملياتي و
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اخبار
ساخت ساختمان جديد با آخرين خدمات تشخيصي و درماني
در س��طح بين المللي هزينههاي باالي��ي را در بر ميگيرد اما
خدماتي ارائه خواهد ش��د كه ارزشهاي افزوده بسياري برای
کودکان مبتال به س��رطان تولید مینماید که اين برنامههاي
عمليات��ي در كنار دانش پزش��كان فوق تخصص محك امكان
پذير ميش��ود .از س��ال  1392محك در بخشهاي بستري و
ش��يمي درماني از ضريب اشغال بس��يار باال برخوردار است و
ام��روز حتي فراتر از ظرفيت خود ب��ه ارائه خدمات ميپردازد
و اين مش��كل با طرح توسعه جهت ساخت ساختمان شماره
دو محك با هدف آزاد شدن فضاي بيمارستاني ،توسعه بخش
تصويربرداري ،توس��عه مركز اقامت��ي دارآباد و ايجاد فضاهاي
فرهنگي هنري قابل رفع ميباشد.
مدی��ر عامل مح��ک در پایان گفت« :ك��ودكان مبتال به
سرطان بستری در بیمارستان محک ،هر روز قهرمانانه مسير
درم��ان خ��ود را دنبال ميكنند و ش��ما یاوران ب��ا اینچنین
حضورهایی به آنها اميد ميدهيد که س��رطان پایان کودکی
نیست»...

هنر ثروتی ارزشمند در مسیر نوع دوستی

در ادامه مراس��م سامان احتشامي هنرمند نوازنده پیانو با
اجراي دلنش��ين خود هنرش را به نمايش گذاش��ت و حال و
هوای صمیم��ی تری به حضور همراهان داد .طاها بهبهاني و
فاطمه معتمد آريا از ديگر هنرمندان حاضر در مراسم بودند.

قدردانی بنیانگذار محک از نیک اندیشی یاوران
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سعیده قدس بنيانگذار محك ضمن قدردانی از انسانهایی
که با قلمی یا قدمی یا درمی همراه روزهای کودکان مبتال به
سرطان در مسیر درمان هستند به دغدغه محک در خصوص
حفظ کرامت انسانی فرزندانش اشاره کرد و گفت« :محک در

تمامی این س��الها تالش داشته است تا با نشان دادن امید،
زیبایی و زندگی حتی در روزهای س��خت مبارزه با س��رطان
فرهنگ س��ازی در زمینه امور خیریه را در اهداف خود قرار
دهد و با دوری از فرهنگ نا امیدی و ترحم ،مسئولیت ،تعهد
و باور به اثر بخشی مشارکت برای از میان برداشتن مشکالت
جایگزین آن نماید».
بنیانگذار محک عنوان کرد که تمامی هزینههای برگزاری
این مراسم توسط حمایت مالی شرکت الکتروکویر تقبل شده
و دیدگاه انسان دوستانه این سازمان را ارج نهاد و همچنین از
همکاری جامعه مهندسین فارغ التحصیل دانشگاه پلیتکنیک
تهران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی قدردانی کرد.

اخبار

سومین همایش ملی طب درد در کودکان
س�ومین همایش ملی «ط�ب درد در کودکان» همزمان
با روز جهانی س�رطان ،با هدف گس�ترش و به اشتراک
گذاش�تن به روز ترین دانش تخصص�ی و تجربیات در
زمین�ه مدیری�ت همه جانبه درد در ک�ودکان 16 ،و 17
بهمن ماه در بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان
محک برگزار شد.
دکتر قرهداغی دبیر این همایش گفت:
محورهایی چون س��ندرومهای گوناگون
درد در ک��ودکان ،اقدامات اینترونش��نال
درد ،سونوگرافی ،اوزونتراپی ،روانپزشکی،
دردهای سرطانی و جراحیهای تسکینی
در قال��ب ارائ��ه مقال��ه و س��خنرانی در
رش��تههای ف��وق تخصص��ی و تخصصی
پزش��کی مــورد بررس��ـی و تبـادل نظر
قرار میگیرد.

بیمارس�تان محک؛ تجربهای موفق در زمینه اداره
هزینههای یک بیمارس�تان فوق تخصصی توس�ط
کمکهای مردمی

در ابت��دا آراس��ب احمدیان مدیر عامل مؤسس��ه خیریه
محک ،ضمن خیر مقدم به اساتید ،متخصصان و صاحبنظران
حوزه درمان در زمینههای مختلف پزش��کی ،پیراپزش��کی و
پرستاری ضمن معرفی کوتاهی از فعالیتها و دستاوردهای
موسس��ه خیری��ه و بیمارس��تان ف��وق تخصص��ی مح��ک
گفت«:تجربه اداره یک بیمارس��تان در س��طح فوقتخصصی
توس��ط کمکهای مردمی در ای��ران تجربه منحصر به فردی

است .این تجربه با عادات خیریه در ایران که عموماً مبنی بر
تمایل به س��اخت و تجهیز بیمارستانها و واگذاری به وزارت
بهداش��ت جهت اداره است ،چندان منطبق نیست و محک با
اتکا به همکاری و هم افزایی و بهرهمندی از اعتماد نیکوکاران
این س��رزمین به آن دست یافته است .در محک یک مؤسسه
خیریه ،بیمارستانی فوق تخصصی را تنها با اتکا به منابع مالی
برگرفته از کمکهای مردمی س��اخت و تجهیز کرد و با اتکا
به مش��ارکت مردمی نیز اداره میکند .این مسأله با توجه به
اینکه عموماً هزینههای هر س��ال اداره یک بیمارستان معادل
و یا حتی بیشتر از هزینه ساخت بیمارستان است قابل توجه
اس��ت .همچنین مؤسسه خیریه محک تمامی کودکان مبتال
به س��رطان در سراس��ر ایران که در بیمارستانهای دولتی و
دانش��گاهی درمان میش��وند را حمایت میکند و هزینههای
درمان��ی و رفاهی آنان را پرداخ��ت میکند .محک به منظور
س��هولت دسترس��ی فرزندانش ب��ه خدمات مح��ک در 32
بیمارس��تان دولتی و دانش��گاهی دیگر توسط داوطلبان خود
حضور دارد و به ارائه خدمات میپردازد .تمامی این حمایتها
ب��ا حضور مردم تحقق مییابد و وظیفه محک این اس��ت که
به طور مستمر اطالعات مربوط به این خروجیهای ارزشمند
و ارزش افزوده ایجاد ش��ده ب��ر روی کمکهای مردمی را به
جامعه اطالع دهد تا همگان بدانند در س��ازمان مردم نهادی
که خود ساختهاند و اداره میکنند ،چه میگذرد».
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اخبار

تأس�یس بخ�ش درد ومراقبته�ای تس�کینی
دربیمارس�تان مح�ک؛ گام�ی در جه�ت ارتقای
کیفیت زندگی کودکان مبتال به سرطان

در ادام��ه ،دکت��ر مردآوی��ژ آل بویه ،عضو هی��ات امنا،
فوقتخص��ص خ��ون و آنکول��وژی و همچنی��ن دبیر علمی
همایش با تأکید بر این اینکه امروزه شناخت عوامل ژنتیکی
درد راه نوین��ی را در پیش دارد گفت« :بیان درد به عوامل
مختلفی از جمله ژنتیک ،جنس��یت ،نژاد ،مسائل عقیدتی و
شرایط روحی و احساسی بیمار بستگی دارد و باید بر مبنای
عامل ایجاد درد در بیمار ،برنامه ریزی درمانی صورت گیرد.
به همین منظور مدیری��ت و درمان درد برای کاهش رنج و
تنش بیماران ،امروزه جایگاه ویژه ای نزد پزشکان پیدا کرده
اس��ت .محک نه تنها به درم��ان و حمایت کودکان مبتال به
سرطان میاندیشد ،بلکه کیفیت زندگی آنها در طول درمان
نیز از دغدغههای همیش��گی این مؤسس��ه بوده و تأسیس
بخ��ش درد و مراقبتهای تس��کینی در بیمارس��تان محک
گامی در جهت ارائه خدمات تخصصی به کودکانی اس��ت که
میبایس��ت در حین گذارندن مراحل س��خت درمان ،کودک
ب��ودن را از ی��اد نبرند و از کیفیت زندگ��ی باالتری مطابق با
استانداردهای جهانی بهره مند باشند».

ت�داوم تالشه�ای پروفس�ور پروان�ه وث�وق از
بنیانگ�ذاران آنکول�وژی اطفال در ایران؛ توس�ط
همراهان و شاگردانش در محک
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دکتر عظیم مهرور رئیس بیمارستان فوق تخصصی سرطان
ک��ودکان محک و فوق تخصص خ��ون و آنکولوژی ،پیش از
آغاز ارائه مقاله علمی خود از اس��تاد فرزانه زندهیاد پروفسور
پروانه وثوق که از ابتدای تأسیس بیمارستان محک تا آخرین
روز حیاتش به طور داوطلبانه سرپرس��تی علمی پزشکان این
بیمارستان را به عهده داشت یاد کرد و گفت« :پروفسور پروانه
وثوق در تمامی زندگی بدون هیچ چشمداش��ت تنها دغدغه

س�لامتی و زندگی بهتر برای کودکان این مرز و بوم را داشت
و ام��روز نیز همراهان و ش��اگردانش در مح��ک تداوم دهنده
تالشه��ای این بانوی فرهیخته هس��تند و هر بار که کودکی
بهبود یافته از سرطان را میبینیم میدانیم که عشق و مهری
که به واسطه مشارکت هزاران انسان نیکوکار در محک جریان
دارد ،هرگز پایان پذیر نیست».

به اشتراک گذاش�تن دانش و تجربیات تخصصی؛
با هدف ساختن روزهایی آس�وده و بی دغدغهتر
برای کودکان مبتال به سرطان

بخش علمی و تخصصی سومین همایش ملی طب درد در
کودکان با ارائه بیش از  50مقاله منطبق با آخرین پروتکلهای
درمان درد در دنیا به در دو روز به کار خود ادامه داد.
این همایش با امتیاز بازآموزی و با همکاری دفتر آموزش
مداوم دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،انجمن رژیونال
آنس��تزی و درد ایران ،انجمن بررس��ی و مطالعه درد ایران،
انجمن علمی پزش��کی لیزری ایران و انجمن خون و سرطان
کودکان ای��ران برگزار ش��د .همچنین گروههای آموزش��ی
فلوشیپ درد در دانش��گاههای شهید بهشتی ،علوم پزشکی
تهران و علوم پزشکی ایران نیز همراه محک در برگزاری این
رویداد علمی بودند.
مح��ک امی��دوار اس��ت با به اش��تراک گذاش��تن دانش
وتجربی��ات تخصصی مطابق با ب��ه روزترین یافتههای علمی
دنیا و ب��ا برگزاری چنین همایشهایی و ت��داوم همراهی و
همکاری گروههای تخصصی و پزشکی نوید بخش دستیابی
به ش��یوههای موثرتر درمانی برای کودکان مبتال به سرطان
و روزهایی آس��وده و بی دغدغهتر برای فرزندانش در مس��یر
درمان باشد و دس��تاوردهای ارزشمندی را در این زمینه به
اطالع تمامی یاوران برساند.

اخبار

نشست خبری سومین همایش بین المللی
مسئولیتاجتماعی

(سعیده قدس  -احمد پورفالح  -دکتر یحیی آل اسحاق  -آراسب احمدیان) و اصحاب رسانه

نشس�ت خب�ری س�ومین همای�ش بی�ن الملل�ی
مس�ئولیت اجتماعی س�ازما نها با محوریت توس�عه
پای�دار  3بهمن ماه در اتاق بازرگان�ی تهران برگزار
ش�د.
محک ب�ه عنوان پیش�گام در زمینه تروی�ج مفهوم
مسئولیت اجتماعی در حوزه سازما نهای مرد منهاد
از س�ال  1387تمرکز ویژ های بر این مفهوم داش�ته
و ب�ا اتخ�اذ راهکارهای�ی جه�ت اش�اعه آن بی�ن
س�ازما نهای غیر دولتی و بنگا هه�ای اقتصادی گام
برداشته است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران :مس�ئولیت اجتماعی؛
وظیفه بنگاههای اقتصادی در قبال جامعه

دکت��ر یحی��ی آل اس��حاق رئیس ات��اق بازرگانی تهران
ضمن قدردانی از توجه مؤسس��ه خیریه حمایت از کودکان
مبتال به س��رطان محک جهت ایجاد فضایی که مس��ئولیت
اجتماعی را در میان بنگاههای اقتصادی نهادینه کند ،گفت:
‹‹تمامی انس��انهای وارسته ،اندیش��مندان و نخبگان فراتر
از دغدغههای ف��ردی دغدغههای اجتماع��ی دارند .در این
میان و فراتر از حوزه فردی در حوزه جمعی نیز س��ازمانها
و بنگاهه��ای اقتص��ادی از توجه به دغدغه ه��ای اجتماعی
مبرا نیس��تند .وظیفه بنگاههای اقتصادی در ازای هزینهای
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اخبار

که برای جامعه ایجاد میکنند این اس��ت که به مس��ئولیت
اجتماعی خود که فراتر از مس��ائل اخالقی در جرگه وظیفه
آنها است ،عمل کنند››.
رئی��س ات��اق بازرگانی تهران به اهمیت نقش رس��انهها
در تبیین مفهوم مس��ئولیت اجتماعی اشاره کرد و از فعاالن
رسانهای خواست با توجه به آنکه حوزه سالمت از اولویتهای
حق��وق اجتماعی در هر جامعه ای اس��ت ،فضا را برای انجام
وظیفه و مش��ارکت بیشتر در حوزه خدمت به کودکان مبتال
به سرطان مهیا کنند.

بنیانگذار محک :در س�ایه مش�ارکت یاوران هیچ
ک�ودک مبتلا ب�ه س�رطانی از فق�ر و ناتوانی در
پرداخت هزینههای درمان فوت نخواهد کرد

س��عیده قدس بنیانگذار محک ضمن تقدیر از همراهی
همیش��گی رس��انهها در جهت تحقق دو اصل ش��فافیت و
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پاس��خگویی و اطالع رس��انی ب��ه جامعه به ی��اوران ،گفت:
‹‹مفهوم مسئولیت اجتماعی در قالبهای متفاوت از دیرباز
در کش��ور ما وجود داشته زیرا که انس��ان دوستی با آداب
و رس��وم و مذهب ما عجین ش��ده اس��ت .محک از ابتدای
تأسیس از همکاری بنگاههای اقتصادی در تحقق این هدف
که هیچ کودک مبتال به سرطانی از فقر و ناتوانی در پرداخت
هزینهه��ای درمان فوت نکند بهرهمند بوده و به عنوان یک
خیریه پیشگام در این زمینه سعی درفرهنگسازی در این
خصوص در تمامی ابعاد جامعه دارد تا س��ایر سازمانهای
م��ردم نهاد نی��ز بتوانند به این مفه��وم در قالب تخصصی
آن بپردازن��د .از این رو ب��ا برگ��زاری همایشهای علمی
در س��طح مل��ی و بین الملل��ی تالش میکند مس��ئولیت
اجتماعی و پیوند آن با س��ازمانهای مردم نهاد را بسط و
گسترش دهد››.

دبی�ر همای�ش :دس�تیابی ب�ه اس�تانداردها و
موفقیتهای بی�ن المللی؛ حاصل نهادینه ش�دن
مفهوم مسئولیت و مشارکت در محک
مهن��دس احم��د پورف�لاح ،عضو هیات امن��ای محک،
عض��و هیات نمایندگان اتاق بازرگان��ی ایران و دبیر همایش
مس��ئولیت اجتماعی س��ازمانها با محوریت توس��عه پایدار
گفت‹‹ :هیچ ملتی به رفاه و هیچ کش��وری به توسعه یافتگی
نمیرس��د ،مگر اینکه بخش خصوصی رش��د یافتهای داشته
باش��د و بخش خصوصی به توسعه و رشد یافتگی نمیرسد،
مگر آنکه به مس��ئولیت اجتماعیاش توجه کند .مس��ئولیت
اجتماع��ی را در تمامی بخشهای تخصصی همچون صنعت،
تولید ،کشاورزی ،خدمات و همچنین در حوزه فردی تمامی
انسانها میتوان تعریف کرد›› .

اخبار

پورفالح در ادامه گفت‹‹ :محک در آستانه  25سالگی به
واسطه عملکرد و دستاوردهایش در حوزه خدمات به کودکان
مبتال به س��ـرطان در س��طح بین المللی ب��ه موفقیتهای
افتخار آمیزی برای کش��ورمان دس��ت یافته اس��ت .کسب
رتبه دهم در ممیزی Benchmark of Benchmarks
ش��رکت بازرس��ی بین المللی  SGSدر میان  263س��ازمان
مردم نهاد در سراس��ر دنیا ،دریافت مقام مشورتی از شورای
اقتص��ادی ،اجتماعی س��ازمان ملل متح��د (،)ECOSOC
دریافت تندیس نقرهای کیفیت ( )GICاز مؤسسه بین المللی
اس��تاندارد “جی.آی.س��ی” ،دریافت جایزه طالیی مدیریت
پ��روژه انجم��ن بی��ن الملل��ی  IPMAدر س��ال  2014و
همچنین دریافت نش��ان نقره جایزه  GPMسال  2014از
انجمن بین المللی مدیریت پروژه سبز از جمله دستاوردهای
بین المللی محک اس��ت که مرهون مس��ئولیت و مشارکت
تک تک یاوران است››.

مدیر عامل محک :س�ومین همای�ش بین المللی
مس�ئولیت اجتماع�ی؛  27بهم�ن ماه؛ ب�ا حضور
نمایندگان Global Compact

آراس��ب احمدیان مدیر عامل محک با اشاره به تدوین
مفه��وم مس��ئولیت اجتماع��ی در برنامه اس��تراتژیک این
مؤسس��ه به تاریخچه فعالیت های محک در حوزه توس��عه
مفهوم مس��ئولیت اجتماعی اش��اره کرد و گفت ‹‹ :محک
از س��ال  1387تمرکز وی��ژهای در قالب تخصصی و علمی
ب��ه این مفهوم داش��ته اس��ت و اجرای برنامه مش��ترک با
انجم��ن مدی��ران صنایع ،کنفدراس��یون صنع��ت ،اعضای
کارگزاری بورس ایران ،اتاق بازرگانی ایران و آلمان و خانه
مدیران س��ازمان مدیریت صنعتی با محوریت مس��ئولیت
اجتماع��ی در س��الهای  ،1377 - 1388برگزاری اولین
نمایشگاه بینالمللی طراحی پوستر با موضوع سرطان کودک
با هم��کاری انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در س��ال
 ،1389برگ��زاری نمایش��گاه عکس پیوند مه��ر درماه مهر با
همکاری گروه شرکت های همکاران سیستم ،برگزاری اولین
و دومین همایش بین المللی مسولیت اجتماعی شرکت ها و
سرطان کودک در سالهای  89و  91با همراهی و پشتیبانی
اتاق بازرگانی تهران از جمله این فعالیتها بوده است››.

احمدیان عنوان کرد با اتکا به این تجارب و بهره مندی
از حض��ور صاحب نظران ،اندیش��مندان ،اس��اتید و فعاالن
بنگاههای اقتصادی در عرصههای مختلفی چون دانش��گاه،
صنعت ،دولت و س��ازمانهای بین المللی س��ومین همایش
بین المللی مسئولیت اجتماعی با محوریت توسعه پایدار و با
حضور رئیس و مدیر داخلی  Global Compactبرگزار
خواهد ش��د و محک در ای��ن میان تالش دارد نقش خود را
به عنوان یک س��ازمان مردم نهاد پیشرو در توسعه مفاهیم
اجتماعی ایفا کند.
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س�ومین همای�ش بینالملل�ی مس�ئولیت
اجتماعی شرکتها در محک
س�ومین همای�ش دو س�االنه بینالملل�ی مس�ئولیت
اجتماع�ی ش�رکتها روز دوش�نبه  27بهم�ن  ،93به
مناس�بت روز جهانی س�رطان کودک توس�ط موسسه
خیریه حمایت از کودکان مبتال به س�رطان و با حمایت
مالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار شد.
این همایش با محوریت توس��عه پایدار و با حضور رئیس
و مدی��ر داخلی برنامه جهانی گلوبال کامپکت س��ازمان ملل
( ،)Global Compactرئیس دفتر رئیس جمهور ،نماینده
مقیم سازمان ملل متحد در ایران ،دبیر کل کمیته ایرانی اتاق
بازرگان��ی بینالمللی ،اس��اتید و صاحبنظران و اعضای هیأت
امنا و مدیره محک برگزار شد.

دع�وت  ICCCPOاز مح�ک ب�رای ارائ�ه موض�وع
مسئولیت اجتماعی در همایش ساالنه این سازمان

در ابت��دا مهندس احمد پورفالح عضو هیأت امناء محک
و عضو هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران به عنوان دبیر
همای��ش ضمن خیر مق��دم به حاض��ران به دس��تاوردهای
برگ��زاری دو همایش قبلی اش��اره ک��رد و گفت« :محک در
ط��ول  23س��ال فعالیت خ��ود تالش کرده اس��ت رویکرد و
فرهنگ امور خیریه در کشور را ارتقا بخشد و با دوری کردن
از رویکرد ترحم به س��مت مفهوم مسئولیت پذیری در قبال
ه��م نوعان در حوزه فردی و س��ازمانی گام ب��ردارد .در این
راس��تا تمرکز ویژهای بر گسترش مفهوم مسئولیت اجتماعی
ش��رکت ه��ا “”Corporate Social Responsibilityیا
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مهندس احمد پورفالح  -دبیر همایش  -عضو هیأت نمایندگان اتاق
بازرگانی ایران  -عضو هیأت امنای مؤسسه محک

 CSRداش��ته و در این زمینه سه همایش را در سال ،1389
 1391و اکنون در بهمن ماه  1393و همزمان با روز جهانی
س��رطان کودک برگزار نموده اس��ت ت��ا از طریق ترویج این
مفهوم به نوعی در مسیر مسئولیت اجتماعی خود در ترویج
انگی��زه واالی کمک به ه��م نوع گام بردارد .اطالع رس��انی
وسیع محک در خصوص برگزاری این همایش در ابعاد ملی
و بینالملل��ی منجر به توجه بیش��تر بازیگ��ران این حوزه به
موضوع مس��ئولیت اجتماعی گردید .تا آنجا که کنفدراسیون
بینالملل��ی والدین کودکان مبتال به س��رطان  ICCCPOاز
نماین��ده محک ب��رای ارائه موضوع در همایش س��االنه این
کنفدراسیون دعوت نمودند».

اخبار

تمرک�ز محک ب�ر موض�وع مس�ئولیت اجتماعی
ش�رکتها ،از اولین برنامه استراتژیک سازمان در
سال 1385

دکتر جواد کرباسی زاده رئیس هیأت مدیره محک ضمن
معرفی مأموریت ،اهداف و حوزههای فعالیتها محک و ارائه
آماری اجمالی از کودکان مبتال به سرطان تحت حمایت این
موسسه گفت« :محک در طول  23سال فعالیت خود توانسته
بی��ش از  22هزار کودک مبتال به س��رطان را در زمینههای
درمان��ی و رفاهی تحت حمایت قرار ده��د و اکنون بیش از
 9500کودک مبتال به س��رطان که مراح��ل درمان خود را
میگذرانند تحت حمایت این سازمان قرار دارند که این اعداد
گویای آن اس��ت که بالغ بر  95درص��د از کودکان مبتال به

دکتر جواد کرباسی زاده  -رئیس هیأت مدیره

سرطان در ایران تحت پوشش محک قرار دارند .این سازمان
ب��ا اتکا به تجربیات ارزش��مندی که ب��ا بهرهمندی از اعتماد
و همراهی نیکوکاران کس��ب نموده اقدام به فرهنگس��ازی
در زمینه مفهوم واالی کمک به هم نوع می نماید .س��ومین
همایش بینالمللی مسئولیت اجتماعی شرکتها در چارچوب
ای��ن بن��د از بیانیه ماموری��ت محک برگزار ش��د که تصریح
مینماید :محک نه تنها به س��رطان کودکان میپردازد بلکه
اندیش��ه واالی کمک به همنوع را ترویج مینماید .مؤسس��ه
خیریه محک از زمان طراحی اولین برنامه اس��تراتژیک خود
در سال  1385به موضوع مهم مسئولیت اجتماعی شرکتها
توج��ه نم��وده و در مقدمه برنامه اس��تراتژیک بر آن تصریح
مینماید« :امر مشارکت در سنتها و آداب قومی و همچنین
در اعتقادات دینی ما ریش��ه دارد .پایهه��ای ابتدایی و اولیه
س��ازمانهای غیر دولتی در ایران به صورت مشارکت مردمی
در دستگیری از مستمندان ،تأسیس پرورشگاه ،دارالمجانین،
درمانگاه ،مدرس��ه و ...به دست نیکوکاران و معتمدین محلی
شکل گرفته است .امروز نیز کمکهای اهدایی مردم به محک
در قال��ب نذورات ،تداوم همان اندیش��ه و اعتقادات در طول
تاریخ این سرزمین است .در کنار آن در دنیای صنعتی امروز
مباحثی همچون ”مسئولیت اجتماعی شرکتها” مطرح است
که محورهای نوین جلب مش��ارکت عمومی هس��تند و الزم
است س��ازمانهای غیر دولتی از جمله محک با شناخت این
محورها از منابع ناشی از آنها بهرهمند گردند».
رئی��س هی��أت مدی��ره محک تصریح کرد این موسس��ه
امیدوار است با حرکت در چارچوب استانداردهای بینالمللی
ضمن ترویج موضوع مسئولیت اجتماعی ،مسئولیت اجتماعی
خود را در س��ه زمینه اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی
به گون��های به انجام رس��اند که همواره نمون��ه عملی برای
ارزیابیهای ملی و بینالمللی در این حوزه باشد.
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آراسب احمدیان  -مدیرعامل

خلق ارزش افزوده بر روی کمکهای نیکوکاران؛
مهمتری�ن و اولین گزین�ه مس�ئولیت اجتماعی
محک

آراسب احمدیان مدیر عامل مؤسسه خیریه محک ضمن
ارائ��ه گزارش عملکرد جامع از فعالیتهای مؤسس��ه خیریه
محک به خل��ق ارزش برای کمکهای اهدای��ی نیکوکاران
به عن��وان مهمترین الزام مؤسس��ات خیریه در ایفای نقش
مسئولیت اجتماعی آنها اشاره نمود و شفافیت و پاسخگویی
در ای��ن حوزه را ب��ه عنوان دیگ��ر الزامات اساس��ی تحقق
مس��ئولیت مؤسسات خیریه و س��ازمانهای غیر دولتی در
برابر اجتماع برشمرد.
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مدیر عامل محک گفت« :مؤسس��ه محک تالش دارد با
قراردادن خود در معرض سنجش استانداردهای بین المللی
به ط��ور داوطلبان��ه از کارایی و اثر بخش��ی فعالیت خود و
بهترین شیوه عمل به مسئولیت خود در قبال کودکان مبتال
به سرطان و در قبال یاورانش اطمینان حاصل نماید.
احمدیان با ذکر این نکته که محک بر آن است تا هیچ
کودک مبتال به سرطانی از فقر و ناتوانی در پرداخت هزینه
درمان ،فوت نکند گفت« :تمامی این اقدامات و دستاوردها
تنه��ا بدین منظور اس��ت که فرزن��دان کوچک ما در محک
امیدوار و ش��ادمانهتر به آینده ن��گاه کنند و فرزندان محک
در هر ش��رایطی چه در بحران ،چ��ه صلح ،چه جنگ و چه
در تحریم به همراهی انس��انهای نیک اندی��ش نیاز دارند
و امیدواریم با مفاهمه بیش��تر بین سازمانهای مردم نهاد،
دولتها ،س��ازمانهای بی��ن المللی و بنگاهه��ای اقتصادی
ش��اهد جهانی باشیم که سالمت و درمان کودکان در آن در
هیچ شرایطی به خطر نیفتد».

اخبار

تقدی�ر رئی�س برنامه جهان�ی گلوب�ال کامپکت
س�ازمان مل�ل از توجه ی�ک س�ازمان ایرانی به
مسئولیت اجتماعی

دکتر مارک مودی استوارت  -رئیس برنامه جهانی گلوبال کامپکت

س��پس دکت��ر مارک مودی اس��توارت رئی��س برنامه
جهان��ی گلوبال کامپکت( )Global Compactس��ازمان
ملل به ایراد سخنرانی پرداخت .وی ضمن قدردانی از توجه
محک به عنوان یک سازمان مردم نهاد ایرانی به این موضوع
مهم در حوزه اقتصادی-اجتماعی که حاکی از ظرفیتهای
خوب این سازمان منطبق بر استانداردهای جهانی است ،به
تشریح برنامه جهانی گلوبال کامپکت و مسئولیت اجتماعی
ش��رکتها پرداخت .دکتر اس��توارت گفت« :بسیار مفتخرم

که در جای��ی حضور دارم که میتوانیم ب��ه عنوان متولیان
س��ازمانهای مردم نهاد و بشردوستانه و همچنین متولیان
کسب و کار به هم آموزش دهیم و همراه یکدیگر موانعی را
که بر سر راه پیشرفت جهان قرار دارد ،حذف کنیم».

دکتر لیال کرباسی زاده  -مدیر داخلی گلوبال کامپکت

دکت��ر لیال کرباس��ی زاده مدیر داخل��ی برنامه جهانی
گلوب��ال کامپکت ( )Global Compactکه برای دومین
بار در این همایش حضور داش��ت ،ضمن قدردانی از محک
ب��رای پیگیری و تمرکز ب��ر روی این موضوع اعالم کرد که
از س��ال  1389که اولین همایش برگزار ش��د ،توسعه این
مفه��وم و ارتقای توجه به آن در بین بنگاههای اقتصادی و
صاحبنظران این عرصه در ایران به روش��نی مشهود است.
وی نق��ش بنگاهه��ای تجاری را در تغیی��رات جهانی آب و
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اخبار
هوا مورد بررس��ی قرار داد و گفت« :پیشگامی یک مؤسسه
خیریه در زمینه مس��ئولیتهای اجتماعی قابل تقدیر است
و این باعث افتخار اس��ت ک��ه در ایران به این مفاهیم توجه
ویژهای آغاز ش��ده است .اکنون مسائل زیست محیطی یکی
از مهممتری��ن چالشهای عصر حاضر اس��ت و کس��انی که
این چالشها را میبینند رهب��ران آینده جهان در مدیریت
حرکات جهانی همانند گلوبال کامپکت هس��تند .شرکتها
در کن��ار دولتها میتوانند بخش مهمی از راه حل مش��کل
مس��ائل اقلیمی ،زیست محیطی و تغییرات جهانی آب و هوا
باشند و آینده بهتری را برای جهان رقم بزنند».

تأکید رئیس دفتر رئیس جمهور به نقش دولت در
توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی در همایش بین
المللی محک

دکت��ر محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور که در
تمامی همایشهای مس��ئولیت اجتماعی محک در سالهای

دکتر محمد نهاوندیان  -رئیس دفتر رئیس جمهور
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گذش��ته نیز حضور داشته است ،به تش��ریح نقش دولت در
توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها پرداخت و ضمن
تقدیر از فعالیت مس��تمر محک در توسعه فرهنگ مسئولیت
اجتماعی گفت« :این که محک به عنوان یک سازمان مردمنهاد
پیشگام پرداختن به موضوع مسئولیت اجتماعی است از این
دیدگاه بس��یار با ارزش است که سازمانی دعوتکننده به یک
مفهوم است که خود پیشرو در عمل کردن به آن است .محک
با توجه به دارا بودن نگاه بین المللی توانس��ته است در این
زمینه بر افکار عمومی تأثیرگذار باشد».
رئی��س دفتر رئیس جمهور گفت «:اگر ش��رکتهای
چند ملیتی به مسئولیت اجتماعی با توجه به ارزشهای
اقتص��ادی و اخالقی حاکم بر جامع��ه بپردازند بار دولت
را در ای��ن زمین��ه کمت��ر خواهن��د کرد و دول��ت اگر با
ش��رکتهایی روبرو باش��د ک��ه تعرضی به نف��ع عمومی
ندارن��د و به خلق ارزش برای جامعه میاندیش��ند ،طبعاً
دول��ت نی��ز برخ��ورد مثب��ت و حمایتی در ای��ن زمینه
خواه��د داش��ت .دولته��ا در ارتباط با عمل ش��رکتها
ب��ه مس��ئولیت اجتماعی کامال ذینفع هس��تند و با انجام
اقدام��ات حمایتی مس��تقیم و غیر مس��تقیم میبایس��ت
ب��ر ارتقای آن اثرگ��ذار باش��ند .دادن مالکهای ارزش
گ��ذاری به جامع��ه ،ایجاد فضا برای دسترس��ی مردم به
اطالعات بیش��تر در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتها،
انج��ام فعالیتهای فرهنگی و تربیت��ی و همچنین ایجاد
امنیت برای فعالیتهای شرکتها از وظایف و نقشهای
اساس��ی دولتها در فرهنگ سازی این ارزش مهم است.
امیدواری��م مس��ئولیت اجتماع��ی ش��رکتها مانن��د
بعضی از ارز شها تبدیل به مفهومی نمایش��ی و تظاهری
نگردد و مفهومی واقعی ،حقیقی و نهادینه از مس��ئولیت
اجتماعی در جامعه ایجاد شود».

اخبار

توس�عه پژوه�ش از مهمتری�ن مس�ئولیتهای
اجتماعی بنگاههای اقتصادی

دکتر ش��هیندخت خوارزمی و دکتر علینقی مش��ایخی
از صاحبنظران و اس��اتید دانش��گاه از زاوی��ه نگاه آکادمیک
به اهمیت موضوع مس��ئولیت اجتماعی شرکتها و پژوهش
در س��رطان و مسئولیت اجتماعی ش��رکتها و خلق ارزش
پرداختن��د .دکتر خوارزمی ضمن تش��ریح مطالعات موردی
از تجربیات موفق خیریه در حوزه س��رطان که از دل مفهوم
مس��ئولیت اجتماع��ی و فرهنگ کمک به هم ن��وع زاییده
ش��ده و به اقدامات ارزش��مندی در حوزه تخصصی درمان،
پیشگیری و پژوهش منجر شده است ابراز امیدواری کرد که
بخشی از منابع مالی ارزش��مندی که در زمینه امور خیریه
در ایران وجود دارد به فعالیتهای پژوهشی تخصصی برای
ارائه خدمات و حمایتهای موثرتر اختصاص یابد.

سعیده قدس  -بنیانگذار محک

نق�ش س�ازمانهای م�ردم نه�اد در مس�ئولیت
اجتماعی سازمانها

س��عیده قدس بنیانگذار محک به بیان مطالبی پیرامون
نقش مؤسس��ات مردمنهاد در مسئولیت اجتماعی پرداخت
و توضیح داد« :ش��رکتها ب��ا یافتن ارزشه��ای اجتماعی
مش��ترک میتوانند توس��عه پایداری در جامعه خود ایجاد
نمایند .محک نیز برای ترویج اندیش��ه مش��ارکت در زمینه
مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازی در زمینه توسعه پایدار
قدم بر میدارد و سعی بر ایجاد حس مشترک اجتماعی بین
ش��رکتها و س��ازمانهای مردم نهاد برای ساختن آیندهای
زیباتر دارد».

دکتر شهیندخت خوارزمی  -استاد دانشگاه
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دکتر مشایخی  -استاد دانشگاه
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دکتر مش��ایخی ،اس��تاد دانش��گاه ش��ریف ،گفت« :اگر
ش��رکتها در محیطی مناس��ب قرار گیرند رش��د و اعتالی
بیشتری خواهند یافت .محیط مناسب از طریق فعالیتهای
شرکتها در چارچوبهای مطلوب و موثر برای جامعه ایجاد
میش��ود .در صورتیکه ش��رکتها برای جامعه ایجاد ارزش
نماین��د ،جامعه نیز با نگاه مثبت به آنها نگاه میکند که این
مسیر رشد و پایداری مستمر را هموار میسازد .اگر سازمانی
در کنار مس��ئولیت اجتماعی خود ارزشهای انس��انی را در
نظر بگیرد به حد عالی خود خواهد رس��ید که سازمان مردم
نه��ادی چون محک که با علم و تخصص مدیریت میش��ود
نمونهای موفق است که میتواند سازمانهای دیگر را نیز در
این مسیر همراهی کند».

گری لوییس  -نماینده هماهنگ کننده سازمان ملل در ایران

نماین�ده مقی�م س�ازمان مل�ل در ای�ران :ترویج
مشارکت عامل شکل گیری توسعه پایدار

گ��ری لوییس ،نماینده هماهنگکننده س��ازمان ملل
متحد در ایران ،ضمن تاکید بر نقش مش��ارکت در شکل
گیری توس��عه پایدار گفت« :محک نقش مهمی در ترویج
مفهوم مس��ئولیت اجتماعی در س��ا لهای اخیر در ایران
داش��ته است که می تواند در گس��ترش درک بنگاهها از
عملکرد مس��ئوالنه و وظایف خود داشته باشند .با ترویج
مش��ارکت مردمی و اهمی��ت به منافع جمع��ی میتوانیم
راه حلی برای مش��کالت فعلی و آینده کش��ورها از جمله
مس��ائل بهداش��ت و مس��ائل محیط زیس��تی با عملکرد
مسئوالنه پیدا کنیم».

اخبار

دکتر مهدی بهکیش ،اس��تاد دانشگاه و دبیر کل کمیته
ایرانی ات��اق بازرگانی بینالمللی ضمن معرفی اتاق بازرگانی
و فعالیته��ای آن به تبیین نق��ش اتاق بازرگانی در موضوع
مس��ئولیت اجتماعی ش��رکتها پرداخ��ت .وی از محک و
سازمانهای مردم نهادی که به شیوه سیستمی و نوین اداره
میش��وند به عنوان عواملی یاد کرد که میتوانند با توس��عه
فعالیتهای خود در زمینه مس��ئولیتهای اجتماعی افراد و
ش��رکتهای متخصص را با خود همراه سازد نمونهای برای
الگو برداری سایر سازمانها باشند».

دکتر مهدی بهکیش  -دبیر کل اتاق بازرگانی بینالمللی

موسس��ه خیریه محک ضمن ادای احترام و قدردانی
از تمام��ی صاحبنظ��ران و همراهان��ی ک��ه با مش��ارکت
در برگ��زاری این روی��داد علمی و تخصص��ی بینالمللی
همراه این س��ازمان در نهادینه کردن مفهوم مس��ئولیت
اجتماعی در ایران هس��تند امید دارد تا تمامی گامهایی
ک��ه محک با به��ره مندی از اعتماد و حضور یاوران خود
ب��ر می دارد منجر به ارائه خدمات بهتر به کودکان مبتال
به س��رطان و س��اختن جامع��ه ای مطلوبت��ر و جهانی
زیباتر شود.

آرزوی بزرگـــم�ان ای�ن اس�ت ک�ه ب�ا
به�ره مندی از مهـ�ر  ،بخش�ش ،تخصــص و
دانش انس�ا نهای نیک اندیش و س�ازما نهای
متعالی جهان برای همیش�ه با بیماری سرطان
خداحافظی کند.
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تاریخچه مسئولیت اجتماعی در محک
در یک نگاه
موسس�ه خیریه محک از س�ال  1387به عن�وان یکی از
پیش�گامان ترویج مفهوم مس�ئولیت اجتماعی با اتخاذ
راهکارهایی جهت اش�اعه این مفهوم بین س�ازمانهای
غیردولتی و بنگاههای اقتصادی و فرهنگسازی در خصوص
آن اقدامات مختلفی به شرح زیر انجام داده است.
برنامه مش��ترک با انجمن مدیران صنایع ،کنفدراس��یون
صنع��ت ،اعضای کارگزاری بورس ایران ،اتاق بازرگانی ایران
و آلمان و خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی با محوریت
مسئولیت اجتماعی 1387 - 1388

پوستر اولین همایش مسئولیت اجتماعی

کنفرانس مطبوعاتی مش��ترک با همکاری کنفدراس��یون
صنعت و با حضور همراهان رسانهای
اولین نمایش��گاه بی��ن المللی طراحی پوس��تر با موضوع
«س��رطان کودک و مس��ئولیت اجتماعی شرکتها» مقارن
با هفته جهانی س��رطان ،با همکاری انجمن صنفی طراحان
گرافیک ایران 1389 -
نمایشگاه عکس پیوند مهر درماه مهر با همکاری خانواده
بزرگ گروه شرکتهای همکاران سیستم 1389 -
اولین همایش بین المللی مس��ولیت اجتماعی شرکتها و
سرطان کودک 1389 -
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دومین همایش بین المللی مس��ولیت اجتماعی شرکتها
و سرطان کودک 1391 -

پوستر دومین همایش مسئولیت اجتماعی

اخبار

آث�ار برگزیده اولین همای�ش بین المللی
طراحی پوس�تر با موضوع سرطان کودک
و مسئولیت اجتماعی سال 1388
این نمایش�گاه با همت انجمن صنفی
طراح�ان گرافی�ک ای�ران در س�ال
 1388برگزار شد.
از کلیه اساتید محترم که در برگزاری
ای��ن نمایش��گاه محک را ی��اری نمودند،
قدردانی میکنیم.

شیما قائمی  -اثر برگزیده هیأت داوران

پریسا ملکی  -اثر دوم نمایشگاه پوستر

میترا کریمی  -اثر اول نمایشگاه پوستر

نیلوفر ابریشم کار  -اثر سوم نمایشگاه پوستر

27

اخبار

وبس�ايت محك رتبه نخست جشنواره
وب ايران را كسب كرد

رتبه نخست جشنواره وب ايران در شاخه سازمانهاي
دولتي و عمومي به وبس�ايت مؤسسه خيريه حمايت
از كودكان مبتال به س�رطان مح�ك اختصاص يافت و
مح�ك تنديس اين جش�نواره را از وزي�ر ارتباطات و
فناوري اطالعات دريافت كرد.
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هدف اصلی از برگزاری جشنواره وب ایران ،تشویق و توسعه
تولید محت��وا و خدمات منطبق بر فرهنگ ایرانی در فضای
مجازی و در حوزه فناوری اطالعات است .این جشنواره سال

گذشته به عضویت رسمی کنسرسیوم وب جهانی درآمد .در
هفتمين دوره اين جشنواره بيش از  12000وبسايت حضور
داش��تند كه بيش از  4500داور اين وبسايتها را بر اساس
ش��اخصهاي محتوا ،س��اختار و مس��یر ،طراحی دیداری،
كاركرد ،تعام��ل و تجربه كلي مورد بررس��ي تخصصي قرار
دادند.
محك همواره تالش دارد تا با اطالع رس��اني و ارائه گزارش
عملكرد مستمر از طريق رسانههاي كثير االنتشار و همچنين
رس��انههاي اختصاصي خود همچون وبس��ايت رس��مي اين
س��ازمان ب��ه دو وظيفه اصلي خود در قب��ال ذيربطانش كه
رعايت اصل شفافيت و پاسخگويي است عمل كند .وبسايت
محك پايگاه اطالع رس��اني رس��مي اين س��ازمان است كه
امکان برقراري ارتباط مس��تقيم ،غيرهمزمان و دوس��ويه با
به کارگیری فناوریهای جدید ارتباطی و ش��یوههای نوین
اطالع رس��انی را با کلیه ذیربطان فراهم میکند .این سایت
با رویکرد ارتباط و اطالع رس��انی به تمامی افراد جامعه که
تمایل به آش��نایی با محک را دارند ،اطالع رسانی و آگاهی
بخشی به گروه تحت پوشش محك یعنی کودکان مبتال به
س��رطان و خانواده آنها و اطالع رسانی و ارتباط با یاوران و
نيكوكاران فعاليت مي كند.
محك با ش��ركت داوطلبانه در اس��تانداردها و جوايز ملي و
بي��ن المللي تالش دارد تا كارايي و اثر بخش��ي فعاليتهاي
خود را در معرض س��نجش مداوم قرار دهد .از اينكه با ارائه
نظ��رات خود و ش��ركت در رأي گيري جش��نواره وب ايران
وبس��ايت س��ازماني را كه خود س��اخته ايد مورد سنجش و
ارزيابي قرار داديد و از اين طريق همراه ما در بهبود مستمر
عملك��رد در راس��تاي خدمت به كودكان مبتال به س��رطان
بوديد ،سپاسگزاريم.

گزارش ویژه
اخبار

گزارش عملکرد سال 1393
مؤسسه خیریه محک در طول فعالیت خود با تکیه بر دو
اصل شفافیت و پاسخگویی که آن را یکی از اصلیترین
تعهدات خ�ود در برابر یاوران مؤسس�ه میداند ،تالش
کرده همواره تصویر روش�نی از فعالیته�ای خود ارائه
دهد .در راس�تای تحقق این هدف در این شماره بخشی
ب�ا عنوان «با مدی�ر عامل» در خبرنامه آورده ش�ده که
پاس�خگوی مهمترین دغدغههای نیک�وکاران و یاوران
توس�ط مدیر عامل مؤسس�ه خواهد ب�ود .در این بخش
س�واالت و چالشهای اساسی از زوایای مختلف با مدیر
عامل مطرح خواهد شد تا پاسخ و تحلیلهای سازمان در
خصوص مسائل کالن ،تخصصی و زیر بنایی که بیشترین
دغدغه یاوران در زمینه فعالیتهای محک بوده اس�ت
پاسخ داده شده و به روشنی تحلیل و بررسی شود.
در ای�ن بخش ضمن آش�نایی با تعری�ف و ویژگیهای
س�ازمانهای مردم نه�اد ،پیرامون یک�ی از موضوعات
م�ورد توج�ه ی�اوران ،در خصوص«می�زان هزینههای
باالس�ری مؤسس�ات خیری�ه و ضرورت وج�ود چنین
هزینههایی در این مؤسس�ات» با آراس�ب احمدیان به
گفتگو پرداختهایم.
به امید آنکه این س�ؤاالت و پاسخهای آن برای هر چه
بهتر طی کردن مسیر تعالی مؤثر باشد.
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سازمانهای مردم نهاد چگونه سازمانهایی هستند؟
در س��ال  2000میالدی با ورود به هزاره س��وم ،دبیر کل
وقت سازمان ملل تفکیک سه گانه ای از تعامالت جهانی ارائه

نمود .بر اس��اس این دسته بندی ،دولتها به عنوان بازیگران
عرصه قوانین و زیر س��اختها ،بنگاههای اقتصادی به عنوان
بازیگران عرصه اقتصاد و سازمانهای غیر دولتی یا مردم نهاد
به عن��وان بازیگران جامعه مدنی در تعام�لات جهانی ایفای
نقش میکنند.
بر اس��اس پیش نویسهای تهیه ش��ده توس��ط مؤسسه
حق��وق بینالملل س��ازمان ملل متحد در س��الهای 1923
و  1950و نی��ز قطعنامههای ش��ورای اقتص��ادی و اجتماعی
س��ازمان مل��ل در س��الهای  1950و  1968و همچنین بر
اس��اس ماده  1کنوانسیون  1986استراس��بورگ ،دو عامل
مهم برای فعالیت س��ازمانهای غیردولتی تعریف میش��ود.
این دو عامل عبارتند از:
 .1داش��تن اهداف عام المنفعه بدون قص��د انتفاع؛ این بدان
معنی اس��ت که این س��ازمانها با هدف کس��ب سود ایجاد
نمیشوند ،اگرچه میتوانند به فعالیتهای سود آور بپردازند
و س��ود حاصله را برای گروههای هدف خود هزینه نمایند .به
همین دلیل برخی از منابع آنها را س��ازمانهای غیر انتفاعی
نیز مینامند .این عامل سازمانهای غیر دولتی را از بنگاههای
اقتصادی متمایز میسازد.
 .2ایج��اد س��ازمانهای غیردولتی بر اس��اس حقوق داخلی
یک دولت؛ این بدان معنی اس��ت که س��ازمانهای غیردولتی
اع��م از داخلی و بینالمللی بر اس��اس قانون داخلی یک دولت
ایجاد میش��وند .این مس��أله را ش��ورای اقتصادی و اجتماعی
سازمان ملل متحد در قطعنامه  1950خود اعالم نموده است
که بر اس��اس آن “هر سازمانی که س��ند مؤسس آن ناشی از
یک موافقتنامه بین دولتها نباش��د ،یک س��ازمان غیر دولتی
محس��وب میش��ود” .این عامل س��ازمانهای غیر دولتی را از

گزارش ویژه
سازمانهای دولتی متمایز میسازد.
اتحادیه اروپا سازمانهای غیردولتی را به صورت “جمعیتها،
جنبشه��ا ی��ا گروههایی که با اس��تقالل از دولت ،بدون قصد
منفع��ت طلب��ی و در جهت دف��اع از مناف��ع خاصی همچون
مس��ائل ش��غلی ،اجتماعی ،فرهنگی ،تجاری ،علمی ،سیاسی،
انساندوستانه ،مذهبی و ...تشکیل گردیدهاند” ،تعریف میکند.
بر اس��اس متون رسمی و قانونی در کشورمان ،این تعریف
از سازمانهای غیر دولتی بیش از همه دیده میشود“ :سازمان
غیر دولتی تش ّکلی مردمی است که خارج از محدوده دست و پا
گیر دولتی عمل میکند و خدماتی از قبیل امدادی ،حمایتی،
بهداشتی ،آموزشی ،تحقیقی و ...را با جلب کمکهای داوطلبانه
به جامعه میرس��اند و این تش��کل حزب سیاس��ی و شرکت
تجاری نمیباشد .در واقع سازمانهای غیر دولتی ،سازمانهای
انساندوستانه ،توسعه گر ،رفاهی یا حمایتی هستند که نقش
واسط بین دولت و جامعه را بازی میکنند”.
ص��رف نظر از تفاوتهای جزئ��ی موجود در این تعاریف،
س��ازمانهای غیر دولتی ب��ه عنوان عوامل اثرگ��ذار در امور
فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاس��ی جامعه ،نقش بسیار
ارزندهای دارند .آنها با توانمند س��ازی و فرهنگ س��ازی در
جامعه و ش��ناخت و ریشه یابی مس��ائل اجتماعی و ارائه راه
حله��ای عملی ب��رای رفع کاس��تیها ،میتوانن��د با تقویت
خودب��اوری و به کارگی��ری توان بالقوه نیروی کارآمد قش��ر
عظیمی از مردم ،مانع هدر رفتن استعدادها شوند .تشکلهای
غیر دولتی فرصت مناسبی برای حضور افراد در جامعه به آنها
میدهند تا با انجام کارهای داوطلبانه ،به رش��د فکری و باال
بردن تواناییهای خود بپردازند که اثرات مثبت آن در عرصه
خانواده و جامعه انکار ناشدنی است .همچنین این سازمانها

با جلب اعتماد و کمکه��ای مردمی ،ملی و بینالمللی برای
رفع گرفتاریهای اجتماعی ،میتوانند بار سنگینی را از دوش
دولت بردارند.
یک��ی دیگر از نقشه��ای مهم س��ازمانهای غیر دولتی
هنجارس��ازی و ش��رکت در رون��د هنجارس��ازی اس��ت.
س��ازمانهای غیر دولتی ب��ه عنوان س��ازمانهای داوطلب،
نیازمن��د ایجاد انگیزه بس��یار قوی برای هم��کاری یک گروه
افراد با هدف مشترک ،به منظور انجام فعالیتهای داوطلبانه
عام المنفعه هس��تند .نحوه کار در سازمانهای غیر دولتی به
صورت گروهی و مدیریت آن از نوع مدیریت مشارکتی است.
در ای��ن س��ازمانها ،اعتماد اعضا به یکدیگ��ر و اعتماد مردم
به س��ازمان بس��یار مهم و حیاتی است ،منافع شخصی وجود
ن��دارد و نظرات گروههای مختلف بای��د در برنامه ریزیهای
س��ازمان مورد توج��ه قرار گیرد .مقاومت در برابر مش��کالت
و عوامل بازدارنده از یک س��و و از خود گذش��تگی و احساس
تعلق ،ایمان ،اعتماد به کار و س��خت کوشی از سوی دیگر از
ویژگیهای بارز سازمانهای غیر دولتی و از دالیل کلیدی اثر
بخشی و کارایی آنها است.
محـ�ک به عن�وان یک س�ازمان غیر دولت�ی چگونه
اداره میشود؟
دو رویکرد اساسی سنتی و سیستمی در اداره سازمانهای
غیر دولتی وجود دارد .در رویکرد س��نتی ،سازمان در انتظار
منابع مورد نیاز گروههای هدف مینش��یند و پس از دریافت
منابع آنها را بین گروههای هدف توزیع میکند.
در رویکرد سیستمی ،سازمان به شناسایی نیازهای گروه هدف
میپردازد و پس از شناس��ایی و تشخیص نیازها به برنامهریزی
جذب منابع ،تبدیل منابع به خدمت و توزیع خدمت به گروههای
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هدف می پردازد .مؤسس��ه خیریه محک به عنوان یک سازمان
غیر دولتی بر اساس دیدگاه سیستمی اداره میشود.
آیا اداره مؤسس�ه محک به روش سیستمی الزامات و
پیش نیازهایی را در برابر سازمان قرار میدهد؟
در اداره هر س��ازمان از جمله محک بر اس��اس رویکرد
سیس��تمی ،وجود زیر ساختهای سیستمی ضروری است.
شناس��ایی و تش��خیص نیازهای گروه هدف و ارائه خدمت
ب��ه گروههای هدف نیازمند سیس��تم خدمات ،برنامهریزی
جذب منابع نیازمند وجود سیس��تمهای منابع انس��انی و
مالی و جذب منابع نیازمند سیس��تمهای جلب مـشارکت،
رواب��ط عمومی و داوطلبان اس��ت .سیس��تمهای عملیاتی
نیازمند سیستمهای پشتیبانی هستند و همه اینها در کنار
هم به معنی وجود یک س��ازمان بزرگ است که اداره چنین
س��ازمانی نیازمند برنامه ری��زی اس��تراتژیک ،برنامهریزی
عملیاتی و بودجه است ،که در حال حاضر تمام این الزامات
و زیر س��اختها در مؤسسه محک استقرار یافته و عملیاتی
هستند.
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زیر س�اختها و الزامات�ی که از آن ن�ام بردید ،صرف
نظر از پیچیدگی حاکم بر طراحی و پیاده س�ازی آنها،
هزینهب�ر هس�تند؟ آیا پرداخ�ت این هزین�ه در یک
مؤسسه خیریه دارای توجیه است؟
ه��ر تصمیم��ی در ی��ک س��ازمان واجد نق��اط قوت و
نقاط ضعف اس��ت .برای یک تصمیم گیری اصولی ،ضروری
اس��ت نتایج حاصل از تصمیم پیشبینی شود و نقاط قوت و
ِ
ضعف نتیجه یا نتایج تحلیل ش��ود.همانگونه که شما گفتید
ایجاد زیرساختهای سیستمی هزینه پشتیبانی به سازمان
تحمیل میکند که در س��ازمانهای سنتی مقدار این هزینه
به مراتب کمتر است .ا ّما در مقابل رویکرد سیستمی از یک

سو به پایداری سازمان و از سوی دیگر به تولید ارزش افزوده
بر روی کمکهای اهدایی نیکوکاران منجر میشود .این بدان
معنی اس��ت که در رویکرد سیس��تمی ،یک مؤسسه خیریه یا
سازمان مردمنهاد ،به ارائه اعانه از محل کمکهای نیکوکاران
نمیپردازد ،بلکه با سرمایه گذاری در زیرساختهای سازمان،
سیس��تمهایی را ایجاد میکند که این سیس��تمها کمکهای
مردم را به خدمت م��ورد نیاز گروه هدف تبدیل نموده و این
خدمت را به گروه هدف ارائه میدهد .بدیهی است که تبدیل
منابع به خدمات ارزش افزوده میآفریند.
ممک�ن اس�ت با بی�ان یک مث�ال این موض�وع را کمی
روشنتر توضیح دهید؟
ف��رض کنید یک خیر یا گروهی از خیرین مبلغی را برای
تأمین هزینههای تش��خیصی بیماران به ش��ما اهدا میکنند.
در رویکرد س��نتی ش��ما با ای��ن کمک اهدای��ی ،فرضاً هزینه
 MRIبیماران را در مراکز تش��خیصی میپردازید .در رویکرد
سیس��تمی ش��ما با این کمک اهدایی ی��ا کمکهای دیگری
ک��ه برای جذب آن برنامهریزی نمودهاید یک دس��تگاه MRI
خری��داری میکنید و پزش��ک و کادر تخصصی الزم برای کار
ب��ا آن را اس��تخدام نموده و آنها را آموزش میدهید .س��پس
این ظرفیت در مجموعه یک بیمارس��تان فوق تخصصی قرار
میگیرد که نمونه آن قب ً
ال وجود نداش��ته و س��رویسهای آن
به صورت یکپارچه و زیر یک س��قف برای گروه هدف سازمان
قابل دریافت نبوده اس��ت .در چنین شرایطی ارزش خدماتی
ک��ه از محل آن کمک اهدایی ،به گروه هدف ارائه میگردد از
ارزش ریالی وجه بیشتر است و این اختالف در ارزش خدمت
و ارزش ریالی ،ارزش افزوده نامیده میشود.

گزارش ویژه

اج��ازه دهی��د با چند عدد موضوع را به ش��کل دیگری
بررس��ی کنیم .ش��ما به عنوان یک خیر ص��د تومان به یک
مؤسسه کمک میکنید .این مؤسسه خیریه شما را مطمئن
میس��ازد که با کمترین هزینه پش��تیبانی ،کمک شما را به
دست نیازمند آن میرساند .این بدان معنی است که  90یا
 95و یا در ش��رایط آرمانی کل صد تومان را به فرد نیازمند
تحویل داده اس��ت .پس باالترین راندمان این مؤسس��ه در
ش��رایط آرمانی  100درصد اس��ت .حال چنانچه مؤسس��ه
دیگری با تبدیل کمک ش��ما به سیس��تمهای ارائه خدمت
مثل خدمات درمانی ،خدمات تش��خیصی ،خدمات مشاوره،
خدمات مددکاری و ...به ارائه خدمت به فرد نیازمند بپردازد،
این فرد خدماتی را دریافت نموده است که الزاماً با آن وجه
اهدایی قابل دریافت نبودهاند و ارزش این خدمات بر اساس
مدلهای محاس��باتی موجود در حوزه های مختلف کس��ب
و کار قاب��ل اندازهگیری اس��ت و در نتیجه ،هن��گام ارائه به
گروه هدف میتواند ارزشی معادل  300 ،200تومان داشته
باش��ید .مابه التفاوت این ارزش خدمات فرضاً  300تومان با
مبلغ اهدایی ( 100تومان) که معادل  200تومان میباشد،
ارزش افزوده نامیده میشود.
آیا به نظر ش�ما ای�ن موضوع حائز اهمیت اس�ت؟ به
بیان دیگر آیا در سازمانهای مردم نهاد ارزش افزوده
اهمیت بیش�تری دارد یا هزینه های باالسری سازمان
مهم هستند؟
قطع��ا هر دو مهم هس��تند و هر دو ب��ه یک اندازه مهم
هس��تند .رعایت صرفه جویی و باال ب��ردن بهرهوری در یک
س��ازمان مردمنهاد مه��م و الزم اس��ت ،ا ّما کافی نیس��ت.
دقیقت��ر بگویم ،ارتقای همزمان بهرهوری و ارزش افزوده نه
تنها در س��ازمانهای مردمنهاد بلکه در بنگاههای اقتصادی
نیز مهمترین وظیفه و مس��ئولیت مدیرس��ازمان است و این

وظیفه و مس��ئولیت در س��ازمانهای مردم نه��اد به دلیل
ماهیت آنها چندین برابر سنگینتر است.
آیا شما میتوانید این ضرایب را در مؤسسه خیریه
محک اعالم نمایید؟
من سوال شما را از دوزاویه نگاه میکنم یا در واقع آن را به
دو س��وال تقسیم میکنم .اول آنکه آیا ما در مؤسسه محک
این ضرای��ب را اندازه گیری میکنی��م؟ دوم آنکه آیا اجازه
اعالم و انتشار آن را داریم؟
پاس��خ س��وال دوم با توجه به اصول حاکم بر محک در
تعهد به ارزشهای اساس��ی ش��فافیت و پاسخگویی که در
محک نهادینه ش��دهاند پیش فرضی روشن و پذیرفته شده
برای محک است .این مؤسس��ه صورتهای مالی و گزارش
حسابرس��ی خود را همه ساله در سایت خود قرار میدهد و
در نش��ریات ادواری خود مانند خبرنامه و گزارش عملـکرد
دو ساله نیز آن را به چاپ میرساند.
در پاسخ سوال اول باید بگویم که بر اساس تحلیل عملکرد
س��ال  1392راندمان محک که به معنی نسبت هزینههای
مرتبط با گروه هدف به کمکهای اهدایی س��ازمان اس��ت،
معادل  83/4درصد بوده اس��ت .این بدان معنی است که از
ه��ر هزار ریال کمک اهدایی به محک  834ریال آن مرتبط
با گروه هدف و  166ریال آن برای پشتیبانی و غیر مستقیم
مرتبط با گروه هدف هزینه میشود .ارزش افزوده شاخصی
است که در دو بعد کمی و کیفی قابل بررسی است .بدیهی
است که تمام خدمات سازمان قابل کمی سازی و تبدیل به
عدد و ریال نیس��ت و در تبدیل خدمات به ارزش ریالی نیز
مدلهای متفاوتی وجود دارد .مدلی که برای کمی س��ازی
در محک اس��تفاده می ش��ود ،مدلی اس��ت که در مطالعات
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گزارش ویژه

الملل��ی انجام ش��ده در موضوع کیفی��ت زندگی از آن
بین
ِ
اس��تفاده میش��ود و ارزش هر سال عمر یک انسان در یک
جامعه را س��ه برابر ارزش س��رانه تولی��د ناخالص ملی آن
جامع��ه در نظر میگیرد .بر اس��اس ای��ن تحلیل و با توجه
به ن��رخ امید به زندگی در ای��ران ،خروجی خدمات محک
ب��ه کودکان مبتال به س��رطان و خانواده آنه��ا که به بهبود
کودکان منجر میش��ود ،ارزشی معادل  44برابر کمکهای
اهدایی آن ایجاد میکند .البته باید توجه کنیم که خدماتی
مانند خدمات تسکینی بیمار ،حفظ بهداشت روانی خانواده
و ایجاد یک ظرفیت اجتماعی عظیم برای کمک به کودکان
مبتال به س��رطان و خانواده آنان و  ...باید به صورت کیفی
تحلیل شوند و در تحلیل کمی قرار نمیگیرند.
آیا آنچه رویکرد سیستمی در مدیریت سازمانهای
غیر دولتی مینامید ،در ابعاد بینالمللی نیز پذیرفته
شده است و استانداردهای بینالمللی به شاخصهای
آن پرداختهاند؟
مؤسسه محک در سال  1385و همزمان با تدوین اولین
برنامه استراتژیک سازمان به دنبال یک معیار بینالمللی برای
ارزیابی برنامه قبل از پیادهس��ازی آن بود .در این بررس��ی با
مدل  NGO Benchmarkingشرکت بازرسی بینالمللی
 SGSآش��نا شدیم که به دلیل وجود نمایندگی این شرکت
در ایران ،مؤسس��ه محک داوطلبانه به این سیس��تم ارزیابی
وارد ش��د و موفق شد به عنوان اولین سازمان غیر دولتی در
خاورمیانه گواهینامه این استاندارد را دریافت نماید .در مدل
ارزیابی عملکرد سازمانهای غیر دولتی که این استاندارد به
آن میپردازد ،س��ه شاخص کلیدی شامل کارآیی ،اثربخشی
و ارزش اف��زوده مورد توجه قرار میگی��رد و اندازه گیری و
گزارش دهی مستمر این سه شاخص را کنترل میکند.
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سال  2014را در س��طح مدال طال به برنامه توسعه دو ساله
مؤسسه محک اهدا نمود ،این سه شاخص کلیدی را به عنوان
یک��ی از مبانی اصل��ی ارزیابی خود مطرح م��ی کند و توجه
محک به این س��ه شاخص در چارچوب چرخه بهبود مستمر
را به عنوان یکی از نقاط قوت این مؤسسه در گزارش دهی به
ذیربطان آن معرفی میکند.
مؤسس�ه مح�ک در ارزیابیهای مل�ی و بینالمللی که
همگی آنها داوطلبانه هس�تند حض�ور مییابد .آیا این
امر منافع و مزایایی برای این مؤسسه به همراه دارد؟
مؤسس��ه محک به عنوان یکی از بزرگترین س��ازمانهای
مردمنه��اد ایرانی در مس��یر توس��عه خود با م��واردی مواجه
میگردد که قبال هیچ س��ازمان مردمنهاد ایرانی با آنها مواجه
نش��ده است و راهکار از پیش تعریف شده یا از پیش آزمایش
ش��دهای برای آنها وجود ندارد .در این موارد محک بر اساس
متدولوژی علمی و با اتکا به خرد جمعی به ابداع راهکار برای
ب��رون رف��ت از ابهامات میپردازد ،اما نی��از دارد که راهکار و
نتایج آن با بهترین شیوههای کاری تجربه شده جهانی کنترل
و مقایسه شود .شرکت در ارزیابیها و ممیزیهای بینالمللی
میتوانند ما را از درس��ت بودن مس��یر انتخابی برای توسعه
س��ازمان مطمئن س��ازند .در واقع دس��تیابی به جایگاههای
خوب��ی مانند رتب��ه دهم ممیزی س��ال  SGS 2013در بین
 263سازمان در کل دنیا و یا کسب رتبه اول و دریافت نشان
طالی  IPMA 2014و کس��ب رتبه دوم و نشان نقره 2014
انجمن بین المللی مدیریت پروژههای س��بز ( )GPMهمگی
حاکی از انطباق خوب برنامهریزی و اجرا در مؤسسه محک با
بهترین شیوههای کاری سازمانهای رده جهانی است.

البت��ه در ای��ن بی��ن نبای��د از اهمیت مضاع��ف نتایج
ممیزیهای ملی ،مانند کس��ب عن��وان کارفرمای نمونه از
اداره کار و تامین اجتماعی در س��ال  1391و کسب مقام
اول وبس��ایت محک در جشنواره وب ایران در سال 1393
غافل شویم.
به عنوان آخرین بخش این گفتگو کمی در ارتباط
با نحوه پیادهس�ازی سیس�تم اداره مؤسسه خیریه
محک توضیح دهید.
در قلب سیس��تم اداره این مؤسس��ه ،نظام برنامهریزی
اس��تراتژیک وجود دارد که بر اس��اس دریاف��ت و تحلیل
اطالع��ات از درون و بیرون س��ازمان ،راهبرد س��ازمان را
طراح��ی میکن��د .سیس��تمهای برنامهری��زی عملیاتی و
برنامهریزی منابع بر اساس راهبرد منتخب سازمان ،برنامه
و بودجه فعالیتهای س��ازمان را در قالب اهداف عملیاتی
دو س��اله طراحی میکند و پس از آن واحدهای عملیاتی
و پش��تیبانی به اجرای برنام��ه میپردازند و نتایج عملیات
به طور مس��تمر در چارچوب چرخه بهبود مستمر تحلیل
میش��ود و اقدامات اصالحی ب��ر روی آن انجام میپذیرد.
این چرخه به صورت مستمر و دائم در جریان است.
آیا در پایان مطلبی برای طرح وجود دارد؟
اندیش��ه نیکوکاری از دیرباز در کشور عزیزمان نهادینه
بوده اس��ت ک��ه ریش��ه در باورها ،آداب مذهب��ی و قومی
مردم این س��رزمین دارد .بر پایه همین اعتقادات است که
س��ازمانهای مردمنهاد به عنوان بازیگران جامعه مدنی با
س��رعت خوبی در حال ش��کل گیری و توس��عه هستند و
خوش��بختانه در حال حاضر س��ازمانهای غی��ر انتفاعی و
غیر دولتی بزرگی با تکیه بر مش��ارکت مردم در حال ارائه
خدمت هستند .در کنار رش��د کمی و کیفی سازمانهای

مردم نهاد ،ض��رورت نظارت بر عملکرد آنه��ا از دغدغههای
ج��دی م��ردم و دولت اس��ت .نهادهای متولی رس��یدگی به
عملک��رد این مؤسس��ات در چارچوب وظای��ف قانونی خود
نظارت مس��تمر بر عملکرد این س��ازمانها را بر عهده دارند،
ام��ا آنچه که جای آن خالی اس��ت ،نظارت م��ردم به عنوان
تأمین کنندگان منابع مالی بر عملکرد این س��ازمانها است.
بدیهی است رشد آگاهی و انتظارات مردم ،مسئولیت پذیری
بیش��تر این س��ازمانها در ارائه گزارشهای آماری و تحلیل
عملکرد نه تنها به سازمانهای رسمی نظارت کننده بلکه به
افکار عمومی را به همراه خواهد داش��ت .از تمامی همراهان،
نیک��وکاران و فرهیختگانی که با مش��ارکت و حضور خود به
ش��یوههای مختلف ،امکان ارائه باالترین سطح کمی و کیفی
خدم��ات به کودکان مبتال به س��رطان را فراهم میس��ازند،
قدردانی و ضمن تبریک فرارس��یدن نوروز در برابر مسئولیت
پذیری ،مهر و فرزانگی تمامی انس��انهای نیک اندیش ادای
احتــرام میکنم و آن را ارج مینهم.
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گزارش تصویری سال 1393
اخبار

بــهار

احداثِ محک
حال جدید
ساختمان در
ساختمانِ

افتتاح اقامتگاه
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کاشت درخت کاج به یاد پروفسور وثوق توسط کودک محک و پدرش

گزارش تصویری سال 1393

محمد موسوی عضو تیم ملی والیبال ایران در اقامتگاه محک

نقاشی کودکان محک همراه با زنده یاد مجید بهرامی

کارلوس دونگا و عادل فردوسی پور در کنار کودکان محک
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گزارش تصویری سال 1393
اخبار

38

بازی و شادی کودکان در کلبه شادی

تئاتر کودکان محک در اقامتگاه

مراسم سال نو میالدی در اقامتگاه

باران تویی گروه چارتار به نفع کودکان مبتال به سرطان

گزارش تصویری سال 1393

افتتاح دفتر شرق با حضور یاوران محک

علیرضا حقیقی دروازه بان تیم ملی در کنار کودکان محک

شیرینی کودکی

درست کردن شیرینی در بخش اقامتگاه
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گزارش تصویری سال 1393
اخبار

رونمایی از قلک جدید محک
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اتاق بازی و مسابقه کودکانه

قهرمانان کوچک به دروازه بان تیم ملی گل زدند

شهر موش ها مهمان محک

گزارش تصویری سال 1393

جشن روز جهانی کودک در ICU

دیدار عمو فتیله از کودکان

جشن تولد بچه ها در آنکولوژی

رضا کودک هنرمند محک
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تغذیه
هنرمندان
با
پیشکسوتان
پیشکسوتان

هی میگوییم فس�ت فود بد است،
هی مغازه فست فود باز میشود!
تقریبا روزی نیس�ت که در رسانه های مختلف مطلبی
درب�ارهی ضررهای فس�ت فود نبینی�م و در عین حال
میبینی�م که مرتبا مغازه های فس�ت فود در ش�هر باز
میش�ود .از نظر پزش�کان و کارشناس�ان تغذیه فست
فودها :سوس�یس ،کالباس ،پیتزا ،همبرگر و .....به دلیل
م�واد اولیه و نحوهی پخت آن از جمله مضرترین غذاها
هستند و سبب ابتالی ش�خص خورندهی آنها به انواع
بیماری ها و از همه بدتر سرطان میشوند.

این تناقض به چه علت است؟
و چرا به رغم اینکه بس�یاری
اف�راد تحصیل کرده و آگاه از
ضرره�ای فس�تفود آگاهند
همچنان فستفود میخورند.
فس�تفود چ�ه ویژگیهای�ی
دارد که مردم حت�ی به بهای
بیماریهای احتمالی باز آن را میخورند ؟
در ادامه سعی میکنیم به این پرسش پاسخ دهیم .
افرادی که کار میکنند اگر در محیط کارش��ان رس��توران
نداش��ته باشند ناگزیرند در اطراف محل کارشان جایی برای
ناهار خوردن پیدا کنند .فس��تفودها در مقایس��ه با غذاهای
دیگر ارزانتراند و وقت کمتری میگیرند.
طعم فس��تفودها را مردم اغلب به خاطر انواع س��سها و
مواد افزودنی دوست دارند.
فس��تفودها در خانوادههایی که زن و ش��وهر هر دو کار
میکنن��د ،بانوی خان��ه را از وظیفهی تهی��هی غذا معاف
میکند ،این افراد اگر خودشان کالباس و سوسیس بخرند
و در خان��ه س��اندویچ درس��ت کنند قدری ه��م ارزانتر از
فس��تفودهای بیرون میش��ود .در زمانی که نویسنده این
یادداش��ت که اکنون  60س��ال دارد کودک و نوجوان بود
ب��وی ان��واع غذاها حتی در ش��ب از خانهه��ا میآمد ولی
اکنون دود کبابی محلهها فضای ش��هر را پر میکند !
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تغذیه
از آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که مصرف فست فود
تحت تاثیر تغییراتی است که در زندگی پدید آمده یعنی اشتغال
زنان و مردان و کمبود وقت برای تهیه ی غذا و نیز ارزان بودن
نسبی آنها در مقایسه با غذاهای دیگر و نیز تغییر ذائقه ی مردم .

یعنی مصرف فستفود تابعی از این تغییرات است.
این وضعیت را نمیتوان تغییر
داد و به صرف آگاهی بخش�ی
ب�ه م�ردم و نصیحت ب�ه آنها
انتظار داشت که آنها فستفود
نخورند .پس باید چه کرد ؟
راه حل��ی ک��ه ب��ه نظ��ر نگارنده
میرسد ایجاد فروشگاههایی است که

فس��تفود سالم و بهداش��تی عرضه کنند .یعنی با پذیرش
الگ��وی زندگی و ذائقهها که گریزی از فس��تفود نیس��ت-
و این پدیده تنها مربوط به ایران نیس��ت –س��عی شود که
فستفودها را س��الم کنیم ،یعنی فستفودهای گیاهی که
بخارپز یا آب پز باش��ند و اغلب از سبزیجات و گوشت مرغ
و ماهی تهیه شده باشند و ارزانتر از فست فودهای معمولی
باش��ند .نکته بسیار مهم این اس��ت که این فست فودهای
بهداشتی باید خوشمزه باشند!
اکن��ون در تهران برخی رس��تورانها هس��تند که صرفاً
غذاه��ای گیاهی عرضه میکنند و مورد اس��تقبال هم قرار
گرفتن��د .باید با اس��تفاده از منابع گوناگون دس��تور تهیه
غذاهای خوش طعم و س��الم را پی��دا کرد و حتی غذاهایی
اب��داع کرد و صورت ای��ن گونه غذاها را تا حد امکان متنوع
کرد  .نگارنده میداند که این کار ،کار ساده ای نیست و نیاز
به مطالعه ،سرمایه گذاری و عوامل دیگر دارد.

مه��م تری��ن گام��ی که دول��ت در ای��ن راه میتواند
بردارد اعطای تس��هیالت و اعتبارات ب��ه دایر کنندگان
رستورانهای فست فود بهداش��تی و تخفیفهای عمده
مالیاتی به آنهاس��ت به نحوی که ورود به این حوزه برای
سرمایه گذاران آن س��ود و جذابیت داشته باشد .ممکن
اس��ت این تخفیفها باعث کاهش درآمد ش��هرداریها،
وزارت دارایی و ....ش��ود ولی یقیناً پ��س از مدتی باعث
کاهش هزینة وزارت بهداش��ت و بس��یاری از مؤسسات
مردم نهاد برای درم��ان بیماریهای مختلف به خصوص
بیماریهای صعب العالج خواهد شد.
ف-ا
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داستان
کودک کودکان محک
داستانهای

عید شما مبارک
آمدن ماه اس�فند یعنی آمدن به�ار یعنی نوروز با همه
مراسم خاص خودش.
ب��رای م��ا بچهه��ا عید ن��وروز یعنی تعطیل��ی مدارس،
چهارشنبه سوری ،دید و بازدید ،گرفتن عیدی ،خوردن انواع
شیرینی و شکالت که بهترین آنها تعطیلی است.
البته اگه از دس��ت این درسها بش��ه یک نفس راحتی
کش��ید .نوروز که س��ال و ماه نو می شه و سفره هفت سین که
حاال با زندگی مدرن و امروزی دیگه میز هفت سین شده با تمام
س��ینهاش هر کدام برای خودش معنی و مفهومی دارد شـروع
می ش��ه؛ ولی یک س��ین که مامان من اون را روی یک مقوای
قشنگ و با تزئین همیشه اول تو سفره هفت سین می زاره ،سین
سالمتی که اون را کنار آینه و قرآن می زاره و هی نگاش می کنه
ِ
مامانم می گه شاید خیلی ها قدر این نعمت بزرگ را ندونن ولی
باید برای به دست آوردن و حفظش تالش کنیم.
عید همه تون
پر از سالمتی و شادی
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نشانی دفـاتر و باجههای محک

نشانی دفـاتر و باجههای محک
دفتر چیذر:

تهــران ،ميدان چيـذر ،پاييــنتر از فــروش��گاه
شــهروند ،نبش خـيابان خــراساني ،پــالك ،28
ساختمان برايا ،طبقه  ،3واحد 11
تلفن22201312 :

دفتر شرق:

دفتر برج ملت:

تهــران ،خيابان وليعصر ،روبروي پارك ملت ،نبش
كوچه انـصاري (صداقت) ،برج مــــلت ،طبـــقه
همكف تجاري ،شماره 36
تلـــفن22037473 -4 :

دفتر باستان:

دفتر مرکزی:

تهران ،میدان اقدس��یه ،ابتدای بزرگراه ارتش ،بلوار ش��هید مژدی ،بلوار محک ،موسس��ه خیریه و
بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک
تلفن23501000 - 23540 :

دفتر ستارخان:

تهران ،خیابان س��تارخان ،س��هراه ته��ران ویال،
خیاب��ان ش��ید صفوی��ان (خیاب��ان چه��ارم)،
پالک 55
تلفن66504136 - 66554081 :

باجه لواسانی:

دفتر تجریش:

ته��ران ،می��دان تجریش ،اول خیاب��ان دربند،
پالک 9
تلفن22749819 :
فکس22749802 :

باجه صادقیه:

تهـــــران ،فـلكه اول تهرانپارس ،درب ش��مالي
مركز خريد سپيد ،واحد A9
تلفن77720048 :

تهران ،خيابان جمهوري ،خيابان آذربايجان ،نبش
خيابان باستان ،پالك 401
تلفن66901969 - 66901900 :

تهــران ،خيابان شهيد لواساني (فرمانيه سابق)،
بين كامــرانيه و سهراه دزاشيب ،ميــدان ميوه
و ترهبار لواساني

تهران ،خيابان ستارخان ،پشـت برق آلستـــوم،
نرس��يده به فلكه اول صادقي��ه ،خيابان  24متري
خسرو ،ميـــدان ميوه و ترهبار صادقيه

باجه سردارجنگل:

باجه هروی:

باجه آزادگان:

باجه بهمن:

تهران ،بلوار سردارجنگل ،تقاطــــع ميرزابابايي،
ميـــدان ميوه و ترهبار سردار جنگل

باجه پیروزی:

تهــــران ،میدان هروی ،بلوار گلزار ،میدان میوه و
تره بار هروی

پیشخوان مرکز خرید اندیشه:

تهــران ،ميدان رس��الت ،خيابان هنـــگام ،بلوار
دالوران ،ميـدان ميوه و ترهبار آزادگان

پیشخوان برج نگار:

تهران ،ميدان بهمن ،خيـابان دشت آزادگان ،جنب
فرهنگسراي بهمن ،ميدان ميوه و ترهبار بهمن

پیشخوان سمرقند:

تهـــران ،اتوبان افسريه (جنوب به شمال) ،جنب
ايس��تگاه مترو ش��هيــد كالهدوز ،ميدان ميوه و
ترهبار پيـروزي

سهـــروردي ش��ـمالي ،خيابان شــهيد قـندي
(پاليـــزي) مــــركز خـــــريد انديــشه ،طبقه
منفي2

تهــــــ��ران ،خـيابان وليعص��ر ،باالتر از ميـدان
ونـــك ،برج نـــگار ،طبـــقه همكف تجاري
تلفن88641406 :

تهران ،جنت آباد جنوبی ،پاس��اژ س��مرقند ،درب
جنت

پیشخوان گلستان:

پیشخوان جالل آلاحمد:

دفتر کرج  -دانشکده

دفتر کرج  -طالقانی

تهران ،ش��هرك قدس (غرب) ،ف��از ،1خــيابان
ايران زمين ،مركز خريد گلستان

ته��ران ،زير پل جـــالل آلاحمد ،ميـدان ميوه و
ترهبار جالل

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

خيابان دانش��كده ،جنب مدرس��ه دهخدا ،طبقه
فـــوقاني بانك تجارت
تلــفن 026 - 32220177 :و 026 - 32255955

خيابان طالقــانی ش��ــمالی ،س��اختمان طوبی،
طبــــقه  ،6واحد  ،11تلــفن:
 026 - 34498534و 026 - 34498537

تمامی دس��تگاه های خودپرداز بانک های ملی،
صادرات ،کش��اورزی ،مس��کن و رفاه در سراسر
کشور گزینه “ کمک به محک “ را دارا می باشند.

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

خبرنامه بر روي س�ايت
مح�ك قاب�ل مش�اهده
و ذخي�ره كردن اس�ت
نسخه دیجیتال را بخوانيد:
• تا كاغذ كمتري مصرف ش�ود و درختان كمتري براي تهيه كاغذ قطع ش�وند.
• تا پسماندهاي كاغذي كاهش يابند.
• ت�ا هزينه هاي تولید و توزی�ع خبرنامه کاغذی صرف درمان کودکان مبتال به
سرطان شود.

