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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، ويروس هاي مقاوم و يا ناش��ناخته دغدغه هايي بود كه 
شب پس از خس��تگي ها از كار روزانه در ساعات استراحت از 
اخبار رسانه ها شنيدم. همه اين شياطين ريز و درشت فضاي 
ذهنم را چنان زهرآگين كرده بودند كه س��اعت 3 نيمه شب 
بود و هنوز خوابم نمي برد. ِكي خوابم برد نمي دانم، اما مي دانم 
كه با صداي ترنم باران بيدار شدم. باران روي سقف خانه ام با 

آهنگی آسماني ضرب گرفته بود.

     چش��مانم را ب��از كرده ب��ودم ولي هنوز ب��اور نمي كردم 
بيدارم و باران با اين فراواني پوس��ت خشك شهر مرا طراوت 
مي بخشد. 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 مي كرد. شاخه درخت گيالس همسايه بود كه 
مي خواس��ت ه�مه بدانند كه بارور است و ش��كوفه هايش با 
بي صبري در انتظار روئيدند. ش��وق زندگي و زاي�ش در فضا 
م��وج مي زد و جانم را لب�ريز از س��رور كرد. بي اختيار هوس 

سجده ام آمد. سجده براي شكر و سجده براي توبه. 
 

     شكر از ايزد منان، از كائنات، از آسمان، از باران، از زمين 
و از زمان. 

     توبـه از اينكه ديگر ذهن معصومم را اس��ير پنجه بي رحم 
عوامل انقالب اطالعات نكنم و نگذارم كه اطالعاتي گاه هدفمند 
و گاه صادقان��ه بار ذهن مرا بي امان س��نگين و غيرقابل هضم 
كند، ضمن اينكه ش��ايد دانس��تن آنها اصال و ابدا لزومي براي 
من نداشته و كمكي به هيچ يك از ابعاد زندگيم نمي تواند باشد.

     توبه از اينكه از نظم جهان نااميد باشم و بر اين باور باشم 
كه ش��ياطين و متخلفين و راه گم ك��ردگان مي توانند روند 
ازلي طبيعت را كه مبتني بر نكويي، زيبايي و عدالت مي باشد 

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 مبارک
سعيده قدس
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7 دی ماه روز كودكان بهبود يافته از سرطان

بـه مناسـبت 7 دی مـاه روز كـودكان بهبـود يافته از 
سـرطان نشسـت خبری با حضور ياوران رسـانه ای در 

محک برگزار شد.

     7 دی ماه تحقق باور هميشگی محك است كه: »سرطان 
پايان زندگی نيست...« و هزاران كودک بهبود يافته محك كه 
آرزويشان از بودن يا نبودن به چگونه زيستن در آينده تبديل 
شده اس��ت، تداوم بخش اميد و نش��انگر مشاركت اثر بخش 
اعض��ای خانواده بزرگ حاميان كودكان مبتال به س��رطان در 

محك، هستند.

     در اي��ن روز 23 س��ال مش��اركت و عش��ق ش��ما در 
قهرمان��ی كودكان مح��ك در مبارزه با س��رطان بزرگترين 

اخبار

و ب��ا ارزش ترين دليلی اس��ت كه گام ه��ای تمامی اعضای 
خان��واده بزرگ محك را در مس��ير همراهی ب��ا كودكان و 

خانواده هايشان مستدام می كند.

روز كـودكان بهبـود يافته محک از زبان سـعيده 
قدس بنيانگذار

     روايت اميد، مبارزه و به ثمر نشستن عشقی از جنس مهر 
مادری كه زندگی آفريد:

     در ابت��دای نشس��ت خب��ری مدير رواب��ط عمومی و امور 
بين المل��ل ضمن خي��ر مقدم به حاض��ران از همراهی ياوران 
رسانه ای كه محك را در زمينه اطالع رسانی شفاف و پاسخگو 
در خصوص عملكرد و دستاوردهای اين سازمان مردم نهاد به 

ياوران همراهی می كنند؛ قدردانی كرد.
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  اخبار

پليس های كوچك محك

س��پس س��عيده قدس بنيانگذار محك كه مهر مادرانه او در 
مس��ير درمان بيماری س��رطان فرزندش حماي��ت از تمامی 
كودكان مبتال به س��رطان را به واسطه تأسيس محك بنيان 
نهاد از عش��ق اولين محك گفت. عشقی از جنس مهر مادرانه 
كه از محدوده يك فرزند، يك خانه و يك خانواده فراتر رفت 

و به پای تمامی فرزندان مبتال به سرطان ريخته شد.

     7 دی ماه سالروز تولد كيانا دختر سعيده قدس است كه 
اولين فرزند بهبود يافته از س��رطان محك است كه باالترين 
م��دارج تحصيلی را می گذراند. اما اين روز اكنون ديگر روايت 
اميد، مبارزه و به ثمر نشس��تن عش��قی است كه باعث بنيان 
يافتن محك ش��د و روز اميد برای تمام��ی كودكان مبتال به 

سرطان است. 

     س��عيده قدس با م��روری بر تاريخچه مح��ك گفت: »ما 
در مح��ك روز 7 دی را ب��ه عنوان روز كودكان بهبود يافته از 
س��رطان جش��ن می گيريم تا به تمامی بيمارانی كه به تازگی 
با بيماری خود مواجه ش��دند، تمامی بيمارانی كه در مس��ير 
درم��ان تالش می كنند، ب��ه خانواده بيماران، به پزش��كان و 
تمام��ی متوليان حوزه حمايت از بيماران مبتال به س��رطان و 
به تمامی جهان اين پيام و باور را برس��انيم كه سرطان پايانی 
برای زندگی نيست. برای اينكه آرزوی كودكان مبتال سرطان 

از بودن يا نبودن به چگونه زيستن در آينده بدل شود.«

آگاهی رسانی در خصوص سرطان اطفال
     پزش��كان فوق تخصص س��رطان از دس��تاوردها در زمينه 

درمان و بهبود كودكان مبتال به سرطان می گويند:
     محك همواره بر آن است تا در سايه آموزش و اطالع رسانی 
اين سازمان بيماری تعداد بيشتری از كودكان در مراحل اوليه 
تشخيص داده  شود و با برنامه ريزی و سرمايه گذاری در حوزه 

آموزش پيشگيرانه و اطالع رسانی می كوشد تا در كاهش نرخ 
ابتال به س��رطان اطفال در ايران مشاركت نمايد. از اين رو با 
بهره مندی از دانش و تخصص و تجربه پزشكان فوق تخصص 
خ��ون و آنكولوژی و صاحب نظران در حوزه درمان و حمايت 
از كودكان مبتال به س��رطان می كوش��د با ارائه به روز ترين 
اطالعات و آگاهی ها در حوزه عاليم بيماری س��رطان و آنچه 
والدين می بايس��ت به آن توجه ويژه داشته باشند اين اهداف 

را تحقق بخشد.

     پروفسور مردآويژ آل بويه فوق تخصص خون و آنكولوژی 
و عضو هيأت امنای محك ضمن مروری بر روند تاثير گذاری 
حض��ور ي��اوران و در نتيجه خدمات مح��ك، ارتقای دانش و 
تجربه پزش��كی و برگ��زاری كنفرانس های معتب��ر علمی در 
س��طح بين الملل و آموزش مداوم و مس��تمر بر روی آمار و 
ارقام بهبودی بيماران مبتال به س��رطان تصريح كرد: »نتايج 
درمان��ی و آمار طول عمر و بهبود كودكان مبتال به س��رطان 
در ايران بس��يار نزديك ب��ه معتبرترين مراك��ز حوزه درمان 
س��رطان كودک در جهان است و از اين جهت محك همگام 

با استانداردهای روز جهان حركت می كند.« 

     دكتر عظيم مهرور رئيس بيمارستان فوق تخصصی سرطان 
كودكان محك و فوق تخصص خون و آنكولوژی كودک ضمن 
ارائه گزارش عملكرد اجمالی از فعاليت های اين بيمارستان در 
روز كودكان بهبود يافته از س��رطان گفت: »بيمارستان محك 
ب��ه عنوان يك پايگاه جامع فوق تخصصی در زمينه س��رطان 
اطف��ال تمامی امكانات و خدمات تش��خيصی و درمانی مورد 
نياز در س��رطان كودک را زير يك س��قف مهيا كرده است و 
ب��ه روز تري��ن تجهيزات و دانش پزش��كی را در اين زمينه به 
كار می گي��رد. به طور مثال بخش پيوند س��لول های بنيادی، 
بخش راديوتراپی و آی س��ی يو بيمارس��تان محك با رويكرد 
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فوق تخصص��ی درمان های منحصر به فردی را در س���طح 
كش��ور در حوزه كودكان مبتال به س��رطان ارائه می دهند. 
وج��ود اين امكانات در كن��ار كار تيمی در حوزه حمايت از 
كودک مبتال به س��رطان اس��ت كه ش��اخص ترين ويژگی 
اين مركز جامع فوق تخصصی درمانی اس��ت. امروزه درمان 
نوين س��رطان ك��ودک درمانی منحصر به پزش��ك و بيمار 
نيس��ت. يك تيم متش��كل از زمينه ه��ای مختلف تخصص 
همچون روانشناس��ی، روانپزش��كی، مددكاری، پرستاری و 
خدمات حمايتی پش��توانه حمايت همه جانبه و موثر است 
تا ضام��ن درمان موثرتر و بهبودی كودكان باش��د« رئيس 
بيمارس��تان محك با اميد به بهره مندی پايدار و روز افزون 
اين س���ازمان از م�ش��اركت های مردمی و انواع كمك های 
بش��ر دوستانه اعم از نقدی، كاال، خدمات و دانش فنی آرزو 
كرد كه در سال های آينده 7 دی ماه را برای تعداد بيشتری 
از فرزن��دان محك و حتی روزی برای تمامی كودكان مبتال 

به سرطان جشن بگيريم.

اخـذ اسـتانداردهای بين المللـی تضميـن كننده 
خدمات به كودكان محک 

     پس از دريافت نش��ان طالی انجمن بين المللی مديريت 
پروژه IPMA س��ال 2014، خبر خوش دريافت نش��ان نقره 
جايزه GPM در س��ال 2014 از انجمن بين المللی مديريت 

پروژه سبز در روز كودكان بهبود يافته از سرطان.

     آراسب احمديان مدير عامل محك گفت: »مؤسسه خيريه 
حمايت از كودكان مبتال به سرطان محك همواره تالش دارد 
تا باالترين سطح كمی و كيفی خدمات را به ك��ودكان مبتال 
به س��رطان ارائه نمايد. محك همواره ب��ا هدف ارائه بهترين 
خدمات درمانی و رفاهی كه منجر به بهبودی كودكان مبتال 

به س��رطان و ضامن خدمات بهتر به آنها باشد نحوه فعاليت 
خود را به طور داوطلبانه در معرض س��نجش اس��تانداردها و 
چارچوب ه��ای بين الملل��ی قرار می دهد. در آس��تانه 7 دی 
ماه روز كودكان بهبود يافته از س��رطان محك دريافت نشان 
 GPM )Green Project Management( نقره جايزه
از انجم��ن بي��ن المللی مديريت پروژه س��بز، ك��ه حاكی از 
توس��عه پايدار فعاليت ها اس��ت موجب دلگرمی اين سازمان 
و ياوران��ش در تضمي��ن گام برداش��تن در مس��ير مديريت 
پايدار منابع و رون��د فعاليت ها برای درمان و بهبود فرزندان 
محك اس��ت. جايزه GPM به همراه نش��ان زرين مديريت 
پ��روژه بين المللی IPMA در س��ال 2014 كه چندی پيش 
به محك اهدا ش��د، ما را نس��بت به مسير درست تعهد خود 
به كودكان مبتال به س��رطان و خانواده هايش��ان از يك سو و 
تعهد به نيكوكاران و ي��اوران مطمئن تر و اميدوارتر می كند. 
س��ازمان های غير دولتی در ابعاد سازمان های بزرگ در سير 
فعاليت خود ناش��ناخته های زيادی دارند و از طريق كنترل 
خود با استانداردهای بين المللی می توانند اطمينان يابند كه 

مسير درستی را طی می كنند.«

     احمدي��ان اف��زود: »پروژه ای كه موفق به دريافت نش��ان 
نقره GPM شد، از ديدگاه انجمن بين المللی مديريت پروژه 
سبز همزيستی موافقت آميزی با اصول توسعه پايدار داشته 
 GOLOBAL و در تطاب��ق با اصول ده گان��ه معاهده جهانی
COMPACT  و اهداف توس��عه هزاره س��ازمان ملل متحد 

بوده است.«

     مدي��ر عامل محك ضمن تاكيد بر نقش س��ازمان های 
مردم نه��اد در اينكه كمك های مردم��ی را از حالت اعانه 
خارج ك��رده و در يك فرآيند سيس��تمی با نيازس��نجی و 
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برنام��ه ريزی بر روی اي��ن كمك ها ارزش اف��زوده ايجاد 
كنند، نقش��ی در رساندن اين پيام به جامعه كه كمك های 
ش��ما در موسس��ه خيريه محك به خدم��ات اثر بخش در 
چارچوب اس��تانداردهای بي��ن المللی تبديل ش��ده و اين 
منابع مالی به درس��تی به حمايت ه��ای درمانی كارآمد و 
پايدار به كودكان مبتال به سرطان تبديل می شود ارزشمند 
دانس��ت. محك با به سنجش گذاش��تن داوطلبانه فعاليت 
خود در اس��تانداردهای روز دنيا ارتقای اين خدمات را كه 
وظيفه اين س��ازمان در قبال كودكان مبتال به س��رطان و 

ياوران است انجام می دهد.

سرطان پايان كودكی نيست....

     ادای احترام به اعتماد و نيك انديش��ی انسان هايی كه با 
حضورشان سرطان ديگر پايان كودكی نيست...

    در 7 دی روز كودكان بهبود يافته از س��رطان از تك تك 
ش��ما اعضا خانواده بزرگ محك كه 23 سال همراه فرزندان 
اين خانواده بوده ايد سپاسگزاريم و در برابر اعتماد و نيكی تان 

ادای احترام می كنيم.

     ب��ا ت��داوم حضور ش��ما ياورانی كه در زندگ��ی روزمره 
فكر كردن و همراهی با انس��ان های ديگر را از ياد نمی بريد، 

سرطان ديگر پايان كودكی نيست.

     امروز در روز كودكان بهبود يافته از سرطان محك حاصل 
عشق شما را در حضور اميررضای 20 ساله كه آمده بود و از 
موفقيت هايش در رشته معماری در دانشگاه می گفت، سعيد 
24 ساله كه از دستاوردهايش در حوزه كاری اش می گفت، 

آرين 8 ساله كه برايمان سازهای مختلف می نواخت، نيكوی 
12 س��اله كه لوح های تقدير اش را برايمان هديه آورده بود، 
رس��ول كه پس از بهبود يافتگی نيز هنوز دلش می خواست 
روی پايه س��رم ها در راهروهای بيمارستان با چشمانی پر از 
هيجان با دوستانش مسابقه سرم سواری بدهد، كيارش كه 
تازه وارد دبيرستان شده و می خواهد در آينده فضانورد شود، 
مري��م كه اگرچه بعد از درمان چش��م هايش ديگر نمی بيند 
اما در زمينه تدريس به روش��ندالن گام های اس��تواراش را 
آغاز كرده، ياس��من كه قهرمان مسابقات تكواندوی شهرش 
شده و در وجود تمامی كودكان بهبود يافته محك و تمامی 
فرزندان در حال درمان محك كه اميد را همواره همراه خود 

دارند بارور می بينند. مهرتان مانا.
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روزي با محک برای سـاختن 
خانه عشق

مراسـم روزي با محک 3 بهمن ماه با هدف تقبل تامين 
هزينه های ساخت و تجهيز ساختمان شماره دو محک 
توسط ياوران با حضور اعضای هيأت امنا و هيأت مديره 
و جمعي از ياوران هميشگی در سالن آمفي تئاتر محک 

برگزار شد. 

خانه دل، خانه محک 
     در ابتدا دكتر جواد كرباسي زاده، رئيس هيأت مديره، ضمن  
خير مقدم و قدرداني از ياوران هميشگي محك به “خانه دل، 

خان��ه محك”، به روند تحول عملكرد مؤسس��ه خيريه محك 
در 4 دوره 5 س��اله فعاليت، شامل دوره راه اندازي و استقرار 
محك، دوره آغاز توس��عه فيزيكي، دوره آغاز تفكر سيستمي، 
دوره اس��تقرار و پياده سازي سيستم هاي سازمان و در نهايت 
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 تدوين شده 
ترجمان اين انديشه اس��ت و بر اين مبنا خانواده  ها مي توانند 
فق��ط به درمان كودک خود فكر كنند و كودكان ش��ادمانه تر 
فرآيند درمان را طي كنند و آرزوهاي آن ها از بودن يا نبودن 

به چگونه زيستن تبديل شود.«

     دكتر كرباسی زاده افزود: »از مهم ترين دستاوردهای محك 
ارائ��ه خدم��ات درماني و حمايتي به بي��ش از 22000 كودک 
در 23 س��ال گذش��ته، احداث تنها بيمارستان فوق تخصصی 
سرطان كودكان در خاورميانه، دريافت مقام مشورتی از شورای 
اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل متحد )ECOSOC(، دريافت 
تنديس نقره ای كيفيت )GIC( از مؤسسه بين المللی استاندارد 
  NGO Benchmarking جی.آی.سی”، دريافت گواهينامه“
از ش��ركت بازرسی بين المللی SGS به عنوان اولين س��ازمان 
غير دولتی در خاورميانه و كسب رتبه دهم در ششمين مميزی 
اين ش��ركت در س��ال 2012 در بين 265 سازمان غيردولتی 
در ج�ه��ان، دريافت جايزه طاليي مديري��ت پروژه انج��من 
بين المللي IPMA در سال 2014 و همچنين دريافت نشان 
نقره جايزه GPM سال 2014 از انجمن بين المللی مديريت 
پروژه س��بز اس��ت كه مرهون همياري، همكاري، همدلي، و 
كمك هاي بي دريغ شما مردم ايران است. ما همواره حرفمان 
با مردمان نيك انديش اين س��رزمين اين است كه ما را ياري 

دهيد و از ما ياري بخواهيد.«
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كمک بدون چشم داشت در محک 
     مهن��دس عب��اس ش��عري مق��دم، مع��اون وزي��ر نفت و 
مديرعامل ش�ركت ملي صنايع پتروشيمي، پيرامون بخ�شش 
و كمك بي دريغ به هم نوع در مؤسسات خيريه صحبت كرد 
و گفت: »رضايت از زندگي نوعي احس��اس نياز دروني است. 
انس��ان براي كسب ش��ادماني دائما تغيير هدف مي دهد زيرا 
آرزوهاي انس��ان تمامي ندارد چرا كه لّذت دنيوي انس��ان را 
زود خس��ته مي كند پس نبايد ش��ادماني و خوشبختي را در 
كسب ماديات ببينيم. زندگي فرصتي است براي كسب تعالي 
روح��ي، از ط��ريق خدمتي بدون چ�شمداش��ت و كمك به 
هم نوع براي رضايت خدا و آرامش انسان است. س��عي كنيم 
با الگوبرداري از خيرين بزرگ و خادمان محك با بخشندگي 
مهارت گسس��تن بند هاي دل بس��تگي از اين دنيا و كسب 

آرامش را به دست آوريم.«

     دكتر حسن فريد اعلم دبير جامعه مهندسين فارغ التحصيل 
دانش��گاه پلی تكنيك كه خود در مس��ير مب��ارزه با بيماری 
س��رطان است با اش��اره به زيبايی و ارزشمندی لحظه لحظه 
زندگی، حضور در مؤسس��ات خيريه چ��ون محك را فرصتی 
ارزش��مند برای خيران دانست و از زيبايی كمك بدون چشم 
داش��ت و بدون هيچ نام و اثری گفت كه در حقيقت جاودانه 

ترين اثرات را در هستی بر جای خواهد گذاشت.

ايجـاد ارزش افـزوده در خدمات محک بـا تداوم 
اعتماد ياوران

     آراسب احمديان مدير عامل، به ارائه گزارش فعاليت هاي 
مؤسس��ه خيريه محك و آخرين دس��تاوردهای سازمان در 
سال جاري بر اساس بيانيه چشم انداز و مأموريت پرداخت و 
ب��ر اين موضوع تأكيد كرد كه محك همراه حمايت و درمان 

كودكان مبتال به س��رطان انديشه واالي كمك به هم نوع را 
ترويج مي دهد.

     احمديان ضمن تبيين ديدگاه محك در اينكه كمك های 
مردمی را از حالت اعانه خارج كرده و در يك فرآيند سيستمی 
با نيازسنجی و برنامه ريزی بر روی اين كمك ها ارزش افزوده 
ايج��اد می كند،  گفت: در محك هيچ گون��ه كمك اعانه اي 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 مي شود.

     مح��ك تالش مي كند تا در چارچوب رويكرد سيس��تمی 
ابتدا به شناسايي نيازهاي گروه هدف و سپس به برنامه ريزي 
جذب منابع و تامين آن بپردازد كه اين 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 اين مس��ير 
ارزش اف��زوده قابل توجهی بر روی كمك های مردمی ايجاد 
ش��ده و محك بر آن اس��ت تا در ارتقای كيفی و پايدار اين 
چرخ��ه گام بردارد چرا كه وقفه در ه��ر كدام از بخش هاي 
س��ازماني وقفه در رون��د درمان كودكان مبتال به س��رطان 
اس��ت و اين هدف واال جز با اس��تمرار اعتماد و مش��اركت 

ياوران محقق نخواهد شد.

      احمدي��ان در ادامه س��خنراني خود با اش��اره به كس��ب 
اس��تانداردها و جوايز بين المللی توس��ط مح��ك داليل اين 
موفقيت ها را تكيه بر اجراي ارزش هاي اساس��ي س��ازمان كه 
همانا شفافيت و پاسخگويي است، دانست و در خصوص حضور 
ياوران جهت مش��اركت در تامين هزينه های ساخت و تجهيز 
ساختمان شماره 2 محك گفت: هر چند برنامه هاي عملياتي و 
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ساخت ساختمان جديد با آخرين خدمات تشخيصي و درماني 
در س��طح بين المللي هزينه هاي باالي��ي را در بر مي گيرد اما 
خدماتي ارائه خواهد ش��د كه ارزش هاي افزوده بسياري برای 
كودكان مبتال به س��رطان توليد می نمايد كه اين برنامه هاي 
عمليات��ي در كنار دانش پزش��كان فوق تخصص محك امكان 
پذير مي ش��ود. از س��ال 1392 محك در بخش هاي 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 مي پردازد 
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 مي باشد.

     مدي��ر عامل مح��ك در پايان گفت: »ك��ودكان مبتال به 
سرطان بستری در بيمارستان محك، هر روز قهرمانانه مسير 
درم��ان خ��ود را دنبال مي كنند و ش��ما ياوران ب��ا اينچنين 
حضورهايی به آنها اميد مي دهيد كه س��رطان پايان كودكی 

نيست...« 

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

قدردانی بنيانگذار محک از نيک انديشی ياوران
     سعيده قدس بنيانگذار محك ضمن قدردانی از انسان هايی 
كه با قلمی يا قدمی يا درمی همراه روزهای كودكان مبتال به 
سرطان در مسير درمان هستند به دغدغه محك در خصوص 
حفظ كرامت انسانی فرزندانش اشاره كرد و گفت: »محك در 

تمامی اين س��ال ها تالش داشته است تا با نشان دادن اميد، 
زيبايی و زندگی حتی در روزهای س��خت مبارزه با س��رطان 
فرهنگ س��ازی در زمينه امور خيريه را در اهداف خود قرار 
دهد و با دوری از فرهنگ نا اميدی و ترحم، مسئوليت، تعهد 
و باور به اثر بخشی مشاركت برای از ميان برداشتن مشكالت 

جايگزين آن نمايد.«

    بنيانگذار محك عنوان كرد كه تمامی هزينه های برگزاری 
اين مراسم توسط حمايت مالی شركت الكتروكوير تقبل شده 
و ديدگاه انسان دوستانه اين سازمان را ارج نهاد و همچنين از 
همكاری جامعه مهندسين فارغ التحصيل دانشگاه پلی تكنيك 

تهران و شركت ملی صنايع پتروشيمی قدردانی كرد.
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سومين همايش ملی طب درد در كودكان 

سـومين همايش ملی »طـب درد در كودكان« همزمان 
با روز جهانی سـرطان، با هدف گسـترش و به اشتراک 
گذاشـتن به روز ترين دانش تخصصـی و تجربيات در 
زمينـه مديريـت همه جانبه درد در كـودكان، 16 و 17 
بهمن ماه در بيمارستان فوق تخصصی سرطان كودكان 

محک برگزار شد. 

  

بيمارسـتان محک؛ تجربه ای موفق در زمينه اداره 
هزينه های يک بيمارسـتان فوق تخصصی توسـط 

كمک های مردمی
     در ابت��دا آراس��ب احمديان مدير عامل مؤسس��ه خيريه 
محك، ضمن خير مقدم به اساتيد، متخصصان و صاحبنظران 
حوزه درمان در زمينه های مختلف پزش��كی، پيراپزش��كی و 
پرستاری ضمن معرفی كوتاهی از فعاليت ها و دستاوردهای 
موسس��ه خيري��ه و بيمارس��تان ف��وق تخصص��ی مح��ك 
گفت:»تجربه اداره يك بيمارس��تان در س��طح فوق تخصصی 
توس��ط كمك های مردمی در اي��ران تجربه منحصر به فردی 

      دكتر قره داغی دبير اين همايش گفت: 
گوناگون  س��ندروم های  محورهايی چون 
درد در ك��ودكان، اقدامات اينترونش��نال 
درد، سونوگرافی، اوزون تراپی، روانپزشكی، 
دردهای سرطانی و جراحی های تسكينی 
در قال��ب ارائ��ه مقال��ه و س��خنرانی در 
رش��ته های ف��وق تخصص��ی و تخصصی 
پزش��كی م��ورد بررس���ی و تب�ادل نظر 

قرار می گيرد.

است. اين تجربه با عادات خيريه در ايران كه عموماً مبنی بر 
تمايل به س��اخت و تجهيز بيمارستان ها و واگذاری به وزارت 
بهداش��ت جهت اداره است، چندان منطبق نيست و محك با 
اتكا به همكاری و هم افزايی و بهره مندی از اعتماد نيكوكاران 
اين س��رزمين به آن دست يافته است. در محك يك مؤسسه 
خيريه، بيمارستانی فوق تخصصی را تنها با اتكا به منابع مالی 
برگرفته از كمك های مردمی س��اخت و تجهيز كرد و با اتكا 
به مش��اركت مردمی نيز اداره می كند. اين مسأله با توجه به 
اينكه عموماً هزينه های هر س��ال اداره يك بيمارستان معادل 
و يا حتی بيشتر از هزينه ساخت بيمارستان است قابل توجه 
اس��ت. همچنين مؤسسه خيريه محك تمامی كودكان مبتال 
به س��رطان در سراس��ر ايران كه در بيمارستان های دولتی و 
دانش��گاهی درمان می ش��وند را حمايت می كند و هزينه های 
درمان��ی و رفاهی آنان را پرداخ��ت می كند. محك به منظور 
س��هولت دسترس��ی فرزندانش ب��ه خدمات مح��ك در 32 
بيمارس��تان دولتی و دانش��گاهی ديگر توسط داوطلبان خود 
حضور دارد و به ارائه خدمات می پردازد. تمامی اين حمايت ها 
ب��ا حضور مردم تحقق می يابد و وظيفه محك اين اس��ت كه 
به طور مستمر اطالعات مربوط به اين خروجی های ارزشمند 
و ارزش افزوده ايجاد ش��ده ب��ر روی كمك های مردمی را به 
جامعه اطالع دهد تا همگان بدانند در س��ازمان مردم نهادی 

كه خود ساخته اند و اداره می كنند، چه می گذرد.«



14

اخبار

تسـكينی  ومراقبت هـای  درد  بخـش  تأسـيس 
دربيمارسـتان محـک؛ گامـی در جهـت ارتقای 

كيفيت زندگی كودكان مبتال به سرطان
     در ادام��ه، دكت��ر مردآوي��ژ آل بويه، عضو هي��ات امنا، 
فوق تخص��ص خ��ون و آنكول��وژی و همچني��ن دبير علمی 
همايش با تأكيد بر اين اينكه امروزه شناخت عوامل ژنتيكی 
درد راه نوين��ی را در پيش دارد گفت: »بيان درد به عوامل 
مختلفی از جمله ژنتيك، جنس��يت، نژاد، مسائل عقيدتی و 
شرايط روحی و احساسی بيمار بستگی دارد و بايد بر مبنای 
عامل ايجاد درد در بيمار، برنامه ريزی درمانی صورت گيرد. 
به همين منظور مديري��ت و درمان درد برای كاهش رنج و 
تنش بيماران، امروزه جايگاه ويژه ای نزد پزشكان پيدا كرده 
اس��ت. محك نه تنها به درم��ان و حمايت كودكان مبتال به 
سرطان می انديشد، بلكه كيفيت زندگی آنها در طول درمان 
نيز از دغدغه های هميش��گی اين مؤسس��ه بوده و تأسيس 
بخ��ش درد و مراقبت های تس��كينی در بيمارس��تان محك 
گامی در جهت ارائه خدمات تخصصی به كودكانی اس��ت كه 
می بايس��ت در حين گذارندن مراحل س��خت درمان، كودک 
ب��ودن را از ي��اد نبرند و از كيفيت زندگ��ی باالتری مطابق با 

استانداردهای جهانی بهره مند باشند.«

تـداوم تالش هـای پروفسـور پروانـه وثـوق از 
بنيانگـذاران آنكولـوژی اطفال در ايران؛ توسـط 

همراهان و شاگردانش در محک
     دكتر عظيم مهرور رئيس بيمارستان فوق تخصصی سرطان 
ك��ودكان محك و فوق تخصص خ��ون و آنكولوژی، پيش از 
آغاز ارائه مقاله علمی خود از اس��تاد فرزانه زنده ياد پروفسور 
پروانه وثوق كه از ابتدای تأسيس بيمارستان محك تا آخرين 
روز حياتش به طور داوطلبانه سرپرس��تی علمی پزشكان اين 
بيمارستان را به عهده داشت ياد كرد و گفت: »پروفسور پروانه 
وثوق در تمامی زندگی بدون هيچ چشم داش��ت تنها دغدغه 

س��المتی و زندگی بهتر برای كودكان اين مرز و بوم را داشت 
و ام��روز نيز همراهان و ش��اگردانش در مح��ك تداوم دهنده 
تالش ه��ای اين بانوی فرهيخته هس��تند و هر بار كه كودكی 
بهبود يافته از سرطان را می بينيم می دانيم كه عشق و مهری 
كه به واسطه مشاركت هزاران انسان نيكوكار در محك جريان 

دارد، هرگز پايان پذير نيست.«

به اشتراک گذاشـتن دانش و تجربيات تخصصی؛ 
با هدف ساختن روزهايی آسـوده و بی دغدغه تر 

برای كودكان مبتال به سرطان
     بخش علمی و تخصصی سومين همايش ملی طب درد در 
كودكان با ارائه بيش از 50 مقاله منطبق با آخرين پروتكل های 

درمان درد در دنيا به در دو روز به كار خود ادامه داد. 

     اين همايش با امتياز بازآموزی و با همكاری دفتر آموزش 
مداوم دانش��گاه علوم پزشكی شهيد بهشتی، انجمن رژيونال 
آنس��تزی و درد ايران، انجمن بررس��ی و مطالعه درد ايران، 
انجمن علمی پزش��كی ليزری ايران و انجمن خون و سرطان 
كودكان اي��ران برگزار ش��د. همچنين گروه های آموزش��ی 
فلوشيپ درد در دانش��گاه های شهيد بهشتی، علوم پزشكی 
تهران و علوم پزشكی ايران نيز همراه محك در برگزاری اين 

رويداد علمی بودند.

     مح��ك امي��دوار اس��ت با به اش��تراک گذاش��تن دانش 
وتجربي��ات تخصصی مطابق با ب��ه روزترين يافته های علمی 
دنيا و ب��ا برگزاری چنين همايش هايی و ت��داوم همراهی و 
همكاری گروه های تخصصی و پزشكی نويد بخش دست يابی 
به ش��يوه های موثرتر درمانی برای كودكان مبتال به سرطان 
و روزهايی آس��وده و بی دغدغه تر برای فرزندانش در مس��ير 
درمان باشد و دس��تاوردهای ارزشمندی را در اين زمينه به 

اطالع تمامی ياوران برساند.
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المللـی  بيـن  همايـش  سـومين  خبـری  نشسـت 
مسـئوليت اجتماعی سـازمان ها با محوريت توسـعه 
پايـدار 3 بهمن ماه در اتاق بازرگانـی تهران برگزار 

شـد .

محک بـه عنوان پيشـگام در زمينه ترويـج مفهوم 
مسئوليت اجتماعی در حوزه سازمان های مردم نهاد 
از سـال 1387 تمركز ويژه ای بر اين مفهوم داشـته 
و بـا اتخـاذ راهكارهايـی جهـت اشـاعه آن بيـن 
سـازمان های غير دولتی و بنگاه هـای اقتصادی گام 

برداشته است. 

رئيس اتاق بازرگانی تهران: مسـئوليت اجتماعی؛ 
وظيفه بنگاه های اقتصادی در قبال جامعه

     دكت��ر يحي��ی آل اس��حاق رئيس ات��اق بازرگانی تهران 
ضمن قدردانی از توجه مؤسس��ه خيريه حمايت از كودكان 
مبتال به س��رطان محك جهت ايجاد فضايی كه مس��ئوليت 
اجتماعی را در ميان بنگاه های اقتصادی نهادينه كند، گفت: 
››تمامی انس��ان های وارسته، انديش��مندان و نخبگان فراتر 
از دغدغه های ف��ردی دغدغه های اجتماع��ی دارند. در اين 
ميان و فراتر از حوزه فردی در حوزه جمعی نيز س��ازمان ها 
و بنگاه ه��ای اقتص��ادی از توجه به دغدغه ه��ای اجتماعی 
مبرا نيس��تند. وظيفه بنگاه های اقتصادی در ازای هزينه ای 

)سعيده قدس - احمد پورفالح - دكتر يحيی آل اسحاق - آراسب احمديان( و اصحاب رسانه

نشست خبری سومين همايش بين المللی 
مسئوليت اجتماعی 
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كه برای جامعه ايجاد می كنند اين اس��ت كه به مس��ئوليت 
اجتماعی خود كه فراتر از مس��ائل اخالقی در جرگه وظيفه 

آنها است، عمل كنند.‹‹

     رئي��س ات��اق بازرگانی تهران به اهميت نقش رس��انه ها 
در تبيين مفهوم مس��ئوليت اجتماعی اشاره كرد و از فعاالن 
رسانه ای خواست با توجه به آنكه حوزه سالمت از اولويت های 
حق��وق اجتماعی در هر جامعه ای اس��ت، فضا را برای انجام 
وظيفه و مش��اركت بيشتر در حوزه خدمت به كودكان مبتال 

به سرطان مهيا كنند.

بنيانگذار محک: در سـايه مشـاركت ياوران هيچ 
كـودک مبتـال بـه سـرطانی از فقـر و ناتوانی در 

پرداخت هزينه های درمان فوت نخواهد كرد
     س��عيده قدس بنيانگذار محك ضمن تقدير از همراهی 
هميش��گی رس��انه ها در جهت تحقق دو اصل ش��فافيت و 

پاس��خگويی و اطالع رس��انی ب��ه جامعه به ي��اوران، گفت: 
››مفهوم مسئوليت اجتماعی در قالب های متفاوت از ديرباز 
در كش��ور ما وجود داشته زيرا كه انس��ان دوستی با آداب 
و رس��وم و مذهب ما عجين ش��ده اس��ت. محك از ابتدای 
تأسيس از همكاری بنگاه های اقتصادی در تحقق اين هدف 
كه هيچ كودک مبتال به سرطانی از فقر و ناتوانی در پرداخت 
هزينه ه��ای درمان فوت نكند بهره مند بوده و به عنوان يك 
خيريه پيشگام در اين زمينه سعی درفرهنگ سازی در اين 
خصوص در تمامی ابعاد جامعه دارد تا س��اير سازمان های 
م��ردم نهاد ني��ز بتوانند به اين مفه��وم در قالب تخصصی 
آن بپردازن��د. از اين رو ب��ا برگ��زاری همايش های علمی 
در س��طح مل��ی و بين الملل��ی تالش می كند مس��ئوليت 
اجتماعی و پيوند آن با س��ازمان های مردم نهاد را بسط و 

گسترش دهد.‹‹

و  اسـتانداردها  بـه  دسـتيابی  همايـش:  دبيـر 
موفقيت های بيـن المللی؛ حاصل نهادينه شـدن 

مفهوم مسئوليت و مشاركت در محک

     مهن��دس احم��د پورف��الح، عضو هيات امن��ای محك، 
عض��و هيات نمايندگان اتاق بازرگان��ی ايران و دبير همايش 
مس��ئوليت اجتماعی س��ازمان ها با محوريت توس��عه پايدار 
گفت: ››هيچ ملتی به رفاه و هيچ كش��وری به توسعه يافتگی 
نمی رس��د، مگر اينكه بخش خصوصی رش��د يافته ای داشته 
باش��د و بخش خصوصی به توسعه و رشد يافتگی نمی رسد، 
مگر آنكه به مس��ئوليت اجتماعی اش توجه كند. مس��ئوليت 
اجتماع��ی را در تمامی بخش های تخصصی همچون صنعت، 
توليد، كشاورزی، خدمات و همچنين در حوزه فردی تمامی 

انسان ها می توان تعريف كرد. ‹‹

اخبار
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     پورفالح در ادامه گفت: ››محك در آستانه 25 سالگی به 
واسطه عملكرد و دستاوردهايش در حوزه خدمات به كودكان 
مبتال به س���رطان در س��طح بين المللی ب��ه موفقيت های

افتخار آميزی برای كش��ورمان دس��ت يافته اس��ت. كسب 
 Benchmark of Benchmarks رتبه دهم در مميزی
ش��ركت بازرس��ی بين المللی SGS در ميان 263 س��ازمان 
مردم نهاد در سراس��ر دنيا، دريافت مقام مشورتی از شورای 
 ،)ECOSOC( اقتص��ادی، اجتماعی س��ازمان ملل متح��د
دريافت تنديس نقره ای كيفيت )GIC( از مؤسسه بين المللی 
اس��تاندارد “جی.آی.س��ی”، دريافت جايزه طاليی مديريت 
پ��روژه انجم��ن بي��ن الملل��ی IPMA در س��ال 2014 و 
همچنين دريافت نش��ان نقره جايزه GPM سال 2014 از 
انجمن بين المللی مديريت پروژه سبز از جمله دستاوردهای 
بين المللی محك اس��ت كه مرهون مس��ئوليت و مشاركت 

تك تك ياوران است.‹‹

مدير عامل محک: سـومين همايـش بين المللی 
مسـئوليت اجتماعـی؛ 27 بهمـن ماه؛ بـا حضور 

Global Compact نمايندگان
     آراس��ب احمديان مدير عامل محك با اشاره به تدوين 
مفه��وم مس��ئوليت اجتماع��ی در برنامه اس��تراتژيك اين 
مؤسس��ه به تاريخچه فعاليت های محك در حوزه توس��عه 
مفهوم مس��ئوليت اجتماعی اش��اره كرد و گفت: ›› محك 
از س��ال 1387 تمركز وي��ژه ای در قالب تخصصی و علمی 
ب��ه اين مفهوم داش��ته اس��ت و اجرای برنامه مش��ترک با 
انجم��ن مدي��ران صنايع، كنفدراس��يون صنع��ت، اعضای 
كارگزاری بورس ايران، اتاق بازرگانی ايران و آلمان و خانه 
مديران س��ازمان مديريت صنعتی با محوريت مس��ئوليت 
اجتماع��ی در س��ال های 1388 - 1377، برگزاری اولين 
نمايشگاه بين المللی طراحی پوستر با موضوع سرطان كودک 
با هم��كاری انجمن صنفی طراحان گرافيك ايران در س��ال 
1389، برگ��زاری نمايش��گاه عكس پيوند مه��ر درماه مهر با 
همكاری گروه شركت های همكاران سيستم، برگزاری اولين 
و دومين  همايش بين المللی مسوليت اجتماعی شركت ها و 
سرطان كودک در سال های 89 و 91 با همراهی و پشتيبانی 

اتاق بازرگانی تهران از جمله اين فعاليت ها بوده است.‹‹

     احمديان عنوان كرد با اتكا به اين تجارب و بهره مندی 
از حض��ور صاحب نظران، انديش��مندان، اس��اتيد و فعاالن 
بنگاه های اقتصادی در عرصه های مختلفی چون دانش��گاه، 
صنعت، دولت و س��ازمان های بين المللی س��ومين همايش 
بين المللی مسئوليت اجتماعی با محوريت توسعه پايدار و با 
حضور رئيس و مدير داخلی Global Compact  برگزار 
خواهد ش��د و محك در اي��ن ميان تالش دارد نقش خود را 
به عنوان يك س��ازمان مردم نهاد پيشرو در توسعه مفاهيم 

اجتماعی ايفا كند.
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سـومين همايـش دو سـاالنه بين المللـی مسـئوليت 
اجتماعـی شـركت ها روز دوشـنبه 27 بهمـن 93، به 
مناسـبت روز جهانی سـرطان كودک توسـط موسسه 
خيريه حمايت از كودكان مبتال به سـرطان و با حمايت  
مالی اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران برگزار شد. 

     اين همايش با محوريت توس��عه پايدار و با حضور رئيس 
و مدي��ر داخلی برنامه جهانی گلوبال كامپكت س��ازمان ملل 
)Global Compact(، رئيس دفتر رئيس جمهور، نماينده 
مقيم سازمان ملل متحد در ايران، دبير كل كميته ايرانی اتاق 
بازرگان��ی بين المللی، اس��اتيد و صاحبنظران و اعضای هيأت 

امنا و مديره محك برگزار شد. 

دعـوت ICCCPO از محـک بـرای ارائـه موضـوع 
مسئوليت اجتماعی در همايش ساالنه اين سازمان

     در ابت��دا مهندس احمد پورفالح عضو هيأت امناء محك 
و عضو هيأت نمايندگان ات��اق بازرگانی ايران به عنوان دبير 
هماي��ش ضمن خير مق��دم به حاض��ران به دس��تاوردهای 
برگ��زاری دو همايش قبلی اش��اره ك��رد و گفت: »محك در 
ط��ول 23 س��ال فعاليت خ��ود تالش كرده اس��ت رويكرد و 
فرهنگ امور خيريه در كشور را ارتقا بخشد و با دوری كردن 
از رويكرد ترحم به س��مت مفهوم مسئوليت پذيری در قبال 
ه��م نوعان در حوزه فردی و س��ازمانی گام ب��ردارد. در اين 
راس��تا تمركز ويژه ای بر گسترش مفهوم مسئوليت اجتماعی 
ش��ركت ه��ا “Corporate Social Responsibility”يا 

CSR داش��ته و در اين زمينه سه همايش را در سال 1389، 
1391 و اكنون در بهمن ماه 1393 و همزمان با روز جهانی 
س��رطان كودک برگزار نموده اس��ت ت��ا از طريق ترويج اين 
مفهوم به نوعی در مسير مسئوليت اجتماعی خود در ترويج 
انگي��زه واالی كمك به ه��م نوع گام بردارد. اطالع رس��انی 
وسيع محك در خصوص برگزاری اين همايش در ابعاد ملی 
و بين الملل��ی منجر به توجه بيش��تر بازيگ��ران اين حوزه به 
موضوع مس��ئوليت اجتماعی گرديد. تا آنجا كه كنفدراسيون 
بين الملل��ی والدين كودكان مبتال به س��رطان ICCCPO  از 
نماين��ده محك ب��رای ارائه موضوع در همايش س��االنه اين 

كنفدراسيون دعوت نمودند.«

مهندس احمد پورفالح - دبير همايش - عضو هيأت نمايندگان اتاق 
بازرگانی ايران - عضو هيأت امنای مؤسسه محك   

سـومين همايـش بين المللـی مسـئوليت 
اجتماعی شركت ها در محک 
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تمركـز محک بـر موضـوع مسـئوليت اجتماعی 
شـركت ها، از اولين برنامه استراتژيک سازمان در 

سال 1385
     دكتر جواد كرباسی زاده رئيس هيأت مديره محك ضمن 
معرفی مأموريت، اهداف و حوزه های فعاليت ها محك و ارائه 
آماری اجمالی از كودكان مبتال به سرطان تحت حمايت اين 
موسسه گفت: »محك در طول 23 سال فعاليت خود توانسته 
بي��ش از 22 هزار كودک مبتال به س��رطان را در زمينه های 
درمان��ی و رفاهی تحت حمايت قرار ده��د و اكنون بيش از 
9500 كودک مبتال به س��رطان كه مراح��ل درمان خود را 
می گذرانند تحت حمايت اين سازمان قرار دارند كه اين اعداد 
گويای آن اس��ت كه بالغ بر 95 درص��د از كودكان مبتال به 

سرطان در ايران تحت پوشش محك قرار دارند. اين سازمان 
ب��ا اتكا به تجربيات ارزش��مندی كه ب��ا بهره مندی از اعتماد 
و همراهی نيكوكاران كس��ب نموده اقدام به فرهنگ س��ازی 
در زمينه مفهوم واالی كمك به هم نوع می نمايد. س��ومين 
همايش بين المللی مسئوليت اجتماعی شركت ها در چارچوب 
اي��ن بن��د از بيانيه ماموري��ت محك برگزار ش��د كه تصريح 
می نمايد: محك نه تنها به س��رطان كودكان می پردازد بلكه 
انديش��ه واالی كمك به همنوع را ترويج می نمايد. مؤسس��ه 
خيريه محك از زمان طراحی اولين برنامه اس��تراتژيك خود 
در سال 1385 به موضوع مهم مسئوليت اجتماعی شركت ها 
توج��ه نم��وده و در مقدمه برنامه اس��تراتژيك بر آن تصريح 
می نمايد: »امر مشاركت در سنت ها و آداب قومی و همچنين 
در اعتقادات دينی ما ريش��ه دارد. پايه ه��ای ابتدايی و اوليه 
س��ازمان های غير دولتی در ايران به صورت مشاركت مردمی 
در دستگيری از مستمندان، تأسيس پرورشگاه، دارالمجانين، 
درمانگاه، مدرس��ه و... به دست نيكوكاران و معتمدين محلی  
شكل گرفته است. امروز نيز كمك های اهدايی مردم به محك 
در قال��ب نذورات، تداوم همان انديش��ه و اعتقادات در طول 
تاريخ اين سرزمين است. در كنار آن در دنيای صنعتی امروز 
مباحثی همچون ”مسئوليت اجتماعی شركت ها” مطرح است 
كه محورهای نوين جلب مش��اركت عمومی هس��تند و الزم 
است س��ازمان های غير دولتی از جمله محك با شناخت اين 

محورها  از منابع ناشی از آنها بهره مند گردند.«

     رئي��س هي��أت مدي��ره محك تصريح كرد اين موسس��ه 
اميدوار است با حركت در چارچوب استانداردهای بين المللی 
ضمن ترويج موضوع مسئوليت اجتماعی، مسئوليت اجتماعی 
خود را در س��ه زمينه اقتصادی، زيست محيطی و اجتماعی 
به گون��ه ای به انجام رس��اند كه همواره نمون��ه عملی برای 

ارزيابی های ملی و بين المللی در اين حوزه باشد. 

  اخبار

دكتر جواد كرباسی زاده - رئيس هيأت مديره 
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خلق ارزش افزوده بر روی كمک های نيكوكاران؛ 
مهم تريـن و اولين گزينـه مسـئوليت اجتماعی 

محک
     آراسب احمديان مدير عامل مؤسسه خيريه محك ضمن 
ارائ��ه گزارش عملكرد جامع از فعاليت های مؤسس��ه خيريه 
محك به خل��ق ارزش برای كمك های اهداي��ی نيكوكاران 
به عن��وان مهم ترين الزام مؤسس��ات خيريه در ايفای نقش 
مسئوليت اجتماعی آنها اشاره نمود و شفافيت و پاسخگويی 
در اي��ن حوزه را ب��ه عنوان ديگ��ر الزامات اساس��ی تحقق 
مس��ئوليت مؤسسات خيريه و س��ازمان های غير دولتی در 

برابر اجتماع  برشمرد. 

      مدير عامل محك گفت: »مؤسس��ه محك تالش دارد با 
قراردادن خود در معرض سنجش استانداردهای بين المللی 
به ط��ور داوطلبان��ه از كارايی و اثر بخش��ی فعاليت خود و 
بهترين شيوه عمل به مسئوليت خود در قبال كودكان مبتال 

به سرطان و در قبال ياورانش اطمينان حاصل نمايد. 

     احمديان با ذكر اين نكته كه محك بر آن است تا هيچ 
كودک مبتال به سرطانی از فقر و ناتوانی در پرداخت هزينه 
درمان، فوت نكند گفت: »تمامی اين اقدامات و دستاوردها 
تنه��ا بدين منظور اس��ت كه فرزن��دان كوچك ما در محك 
اميدوار و ش��ادمانه تر به آينده ن��گاه كنند و فرزندان محك 
در هر ش��رايطی چه در بحران، چ��ه صلح، چه جنگ و چه 
در تحريم به همراهی انس��ان های نيك اندي��ش نياز دارند 
و اميدواريم با مفاهمه بيش��تر بين سازمان های مردم نهاد، 
دولت ها، س��ازمان های بي��ن المللی و بنگاه ه��ای اقتصادی 
ش��اهد جهانی باشيم كه سالمت و درمان كودكان در آن در 

هيچ شرايطی به خطر نيفتد.«

آراسب احمديان - مديرعامل
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تقديـر رئيـس برنامه جهانـی گلوبـال كامپكت 
سـازمان ملـل از توجه يـک سـازمان ايرانی به 

مسئوليت اجتماعی

     س��پس دكت��ر مارک مودی اس��توارت رئي��س برنامه 
جهان��ی گلوبال كامپكت)Global Compact( س��ازمان 
ملل به ايراد سخنرانی پرداخت. وی ضمن قدردانی از توجه 
محك به عنوان يك سازمان مردم نهاد ايرانی به اين موضوع 
مهم در حوزه اقتصادی-اجتماعی كه حاكی از ظرفيت های 
خوب اين سازمان منطبق بر استانداردهای جهانی است، به 
تشريح برنامه جهانی گلوبال كامپكت و مسئوليت اجتماعی 
ش��ركت ها پرداخت. دكتر اس��توارت گفت: »بسيار مفتخرم 

  اخبار

كه در جاي��ی حضور دارم كه می توانيم ب��ه عنوان متوليان 
س��ازمان های مردم نهاد و بشردوستانه و همچنين متوليان 
كسب و كار به هم آموزش دهيم و همراه يكديگر موانعی را 

كه بر سر راه پيشرفت جهان قرار دارد، حذف كنيم.« 

     دكت��ر ليال كرباس��ی زاده مدير داخل��ی برنامه جهانی 
گلوب��ال كامپكت )Global Compact( كه برای دومين 
بار در اين همايش حضور داش��ت، ضمن قدردانی از محك 
ب��رای پيگيری و تمركز ب��ر روی اين موضوع اعالم كرد كه 
از س��ال 1389 كه اولين همايش برگزار ش��د، توسعه اين 
مفه��وم و ارتقای توجه به آن در بين بنگاه های اقتصادی و 
صاحبنظران اين عرصه در ايران به روش��نی مشهود است. 
وی نق��ش بنگاه ه��ای تجاری را در تغيي��رات جهانی آب و 

دكتر ليال كرباسی زاده - مدير داخلی گلوبال كامپكتدكتر مارک مودی استوارت - رئيس برنامه جهانی گلوبال كامپكت
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هوا مورد بررس��ی قرار داد و گفت: »پيشگامی يك مؤسسه 
خيريه در زمينه مس��ئوليت های اجتماعی قابل تقدير است 
و اين باعث افتخار اس��ت ك��ه در ايران به اين مفاهيم توجه 
ويژه ای آغاز ش��ده است. اكنون مسائل زيست محيطی يكی 
از مهم م تري��ن چالش های عصر حاضر اس��ت و كس��انی كه 
اين چالش ها را می بينند رهب��ران آينده جهان در مديريت 
حركات جهانی همانند گلوبال كامپكت هس��تند. شركت ها 
در كن��ار دولت ها می توانند بخش مهمی از راه حل مش��كل 
مس��ائل اقليمی، زيست محيطی و تغييرات جهانی آب و هوا 

باشند و آينده بهتری را برای جهان رقم بزنند.«

تأكيد رئيس دفتر رئيس جمهور به نقش دولت در 
توسعه مفهوم مسئوليت اجتماعی در همايش بين 

المللی محک 
     دكت��ر محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور كه در 
تمامی همايش های مس��ئوليت اجتماعی محك در سال های 

گذش��ته نيز حضور داشته است، به تش��ريح نقش دولت در 
توسعه مفهوم مسئوليت اجتماعی شركت ها پرداخت و ضمن 
تقدير از فعاليت مس��تمر محك در توسعه فرهنگ مسئوليت 
اجتماعی گفت: »اين كه محك به عنوان يك سازمان مردم نهاد 
پيشگام پرداختن به موضوع مسئوليت اجتماعی است از اين 
ديدگاه  بس��يار با ارزش است كه سازمانی دعوت كننده به يك 
مفهوم است كه خود پيشرو در عمل كردن به آن است. محك 
با توجه به دارا بودن نگاه بين المللی توانس��ته است در اين 

زمينه بر افكار عمومی تأثيرگذار باشد.« 

     رئي��س دفتر رئيس جمهور گفت:» اگر ش��ركت های 
چند مليتی به مسئوليت اجتماعی با توجه به ارزش های 
اقتص��ادی و اخالقی حاكم بر جامع��ه بپردازند بار دولت 
را در اي��ن زمين��ه كمت��ر خواهن��د كرد و دول��ت اگر با 
ش��ركت هايی روبرو باش��د ك��ه تعرضی به نف��ع عمومی 
ندارن��د و به خلق ارزش برای جامعه می انديش��ند، طبعاً 
دول��ت ني��ز برخ��ورد مثب��ت و حمايتی در اي��ن زمينه 
خواه��د داش��ت. دولت ه��ا در ارتباط با عمل ش��ركت ها 
ب��ه مس��ئوليت اجتماعی كامال ذينفع هس��تند و با انجام 
اقدام��ات حمايتی مس��تقيم و غير مس��تقيم می بايس��ت 
ب��ر ارتقای آن اثرگ��ذار باش��ند. دادن مالک های ارزش 
گ��ذاری به جامع��ه، ايجاد فضا برای دسترس��ی مردم به 
اطالعات بيش��تر در زمينه مسئوليت اجتماعی شركت ها، 
انج��ام فعاليت های فرهنگی و تربيت��ی و همچنين ايجاد 
امنيت برای فعاليت های شركت ها از وظايف و نقش های 
اساس��ی دولت ها در فرهنگ سازی اين ارزش مهم است. 

 
     اميدواري��م مس��ئوليت اجتماع��ی ش��ركت ها مانن��د 
بعضی از ارزش ها تبديل به مفهومی نمايش��ی و تظاهری 
نگردد و مفهومی واقعی، حقيقی و نهادينه از مس��ئوليت 

اجتماعی در جامعه ايجاد شود.« دكتر محمد نهاونديان - رئيس دفتر رئيس جمهور
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نقـش سـازمان های مـردم نهـاد در مسـئوليت 
اجتماعی سازمان ها

     س��عيده قدس بنيانگذار محك به بيان مطالبی پيرامون 
نقش مؤسس��ات مردم نهاد در مسئوليت اجتماعی پرداخت 
و توضيح داد: »ش��ركت ها ب��ا يافتن ارزش ه��ای اجتماعی 
مش��ترک می توانند توس��عه پايداری در جامعه خود ايجاد 
نمايند. محك نيز برای ترويج انديش��ه مش��اركت در زمينه 
مسئوليت اجتماعی و فرهنگ سازی در زمينه توسعه پايدار 
قدم بر می دارد و سعی بر ايجاد حس مشترک اجتماعی بين 
ش��ركت ها و س��ازمان های مردم نهاد برای ساختن آينده ای 

زيباتر دارد.«

از مهم تريـن مسـئوليت های  توسـعه پژوهـش 
اجتماعی بنگاه های اقتصادی

     دكتر ش��هيندخت خوارزمی و دكتر علينقی مش��ايخی 
از صاحبنظران و اس��اتيد دانش��گاه از زاوي��ه نگاه آكادميك 
به اهميت موضوع مس��ئوليت اجتماعی شركت ها و پژوهش 
در س��رطان و مسئوليت اجتماعی ش��ركت ها و خلق ارزش 
پرداختن��د. دكتر خوارزمی ضمن تش��ريح مطالعات موردی 
از تجربيات موفق خيريه در حوزه س��رطان كه از دل مفهوم 
مس��ئوليت اجتماع��ی و فرهنگ كمك به هم ن��وع زاييده 
ش��ده و به اقدامات ارزش��مندی در حوزه تخصصی درمان، 
پيشگيری و پژوهش منجر شده است ابراز اميدواری كرد كه 
بخشی از منابع مالی ارزش��مندی كه در زمينه امور خيريه 
در ايران وجود دارد به فعاليت های پژوهشی تخصصی برای 

ارائه خدمات و حمايت های موثرتر اختصاص يابد.

سعيده قدس -  بنيانگذار محك

دكتر شهيندخت خوارزمی - استاد دانشگاه
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     دكتر مش��ايخی، اس��تاد دانش��گاه ش��ريف، گفت: »اگر 
ش��ركت ها در محيطی مناس��ب قرار گيرند رش��د و اعتالی 
بيشتری خواهند يافت. محيط مناسب از طريق فعاليت های 
شركت ها در چارچوب های مطلوب و موثر برای جامعه ايجاد 
می ش��ود. در صورتيكه ش��ركت ها برای جامعه ايجاد ارزش 
نماين��د، جامعه نيز با نگاه مثبت به آنها نگاه می كند كه اين 
مسير رشد و پايداری مستمر را هموار می سازد. اگر سازمانی 
در كنار مس��ئوليت اجتماعی خود ارزش های انس��انی را در 
نظر بگيرد به حد عالی خود خواهد رس��يد كه سازمان مردم 
نه��ادی چون محك كه با علم و تخصص مديريت می ش��ود 
نمونه ای موفق است كه می تواند سازمان های ديگر را نيز در 

اين مسير همراهی كند.«

نماينـده مقيـم سـازمان ملـل در ايـران: ترويج 
مشاركت عامل شكل گيری توسعه پايدار 

     گ��ری لوييس، نماينده هماهنگ كننده س��ازمان ملل 
متحد در ايران، ضمن تاكيد بر نقش مش��اركت در شكل 
گيری توس��عه پايدار گفت: »محك نقش مهمی در ترويج 
مفهوم مس��ئوليت اجتماعی در س��ال های اخير در ايران 
داش��ته است كه می تواند در گس��ترش درک بنگاه ها از 
عملكرد مس��ئوالنه و وظايف خود داشته باشند. با ترويج 
مش��اركت مردمی و اهمي��ت به منافع جمع��ی می توانيم 
راه حلی برای مش��كالت فعلی و آينده كش��ورها از جمله 
مس��ائل بهداش��ت و مس��ائل محيط زيس��تی با عملكرد 

مسئوالنه پيدا كنيم.«

گری لوييس - نماينده هماهنگ كننده سازمان ملل در ايران دكتر مشايخی - استاد دانشگاه
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     دكتر مهدی بهكيش، اس��تاد دانشگاه و دبير كل كميته 
ايرانی ات��اق بازرگانی بين المللی ضمن معرفی اتاق بازرگانی 
و فعاليت ه��ای آن به تبيين نق��ش اتاق بازرگانی در موضوع 
مس��ئوليت اجتماعی ش��ركت ها پرداخ��ت. وی از محك و 
سازمان های مردم نهادی كه به شيوه سيستمی و نوين اداره 
می ش��وند به عنوان عواملی ياد كرد كه می توانند با توس��عه 
فعاليت های خود در زمينه مس��ئوليت های اجتماعی افراد و 
ش��ركت های متخصص را با خود همراه سازد نمونه ای برای 

الگو برداری ساير سازمان ها باشند.«

     موسس��ه خيريه محك ضمن ادای احترام و قدردانی 
از تمام��ی صاحبنظ��ران و همراهان��ی ك��ه با مش��اركت 
در برگ��زاری اين روي��داد علمی و تخصص��ی بين المللی 
همراه اين س��ازمان در نهادينه كردن مفهوم مس��ئوليت 
اجتماعی در ايران هس��تند اميد دارد تا تمامی گام هايی 
ك��ه محك با به��ره مندی از اعتماد و حضور ياوران خود 
ب��ر می دارد منجر به ارائه خدمات بهتر به كودكان مبتال 
به س��رطان و س��اختن جامع��ه ای مطلوب ت��ر و جهانی 

زيباتر شود.

     آرزوی بزرگـــمـان ايـن اسـت كـه بـا 
بهـره مندی از مهــر،  بخشـش، تخصــص و 
دانش انسـان های نيک انديش و سـازمان های 
متعالی جهان برای هميشـه با بيماری سرطان 

خداحافظی كند. دكتر مهدی بهكيش - دبير كل اتاق بازرگانی بين المللی
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موسسـه خيريه محک از سـال 1387 به عنـوان يكی از 
پيشـگامان ترويج مفهوم مسـئوليت اجتماعی با اتخاذ 
راهكارهايی جهت اشـاعه اين مفهوم بين سـازمان های 
غيردولتی و بنگاه های اقتصادی و فرهنگسازی در خصوص 

آن اقدامات مختلفی به شرح زير انجام داده است.  

   برنامه مش��ترک با انجمن مديران صنايع، كنفدراس��يون 
صنع��ت، اعضای كارگزاری بورس ايران، اتاق بازرگانی ايران 
و آلمان و خانه مديران سازمان مديريت صنعتی با محوريت 

مسئوليت اجتماعی 1388 - 1387

  كنفرانس مطبوعاتی مش��ترک با همكاری كنفدراس��يون 
صنعت و با حضور همراهان رسانه ای

   اولين نمايش��گاه بي��ن المللی طراحی پوس��تر با موضوع 
»س��رطان كودک و مس��ئوليت اجتماعی شركت ها« مقارن 
با هفته جهانی س��رطان، با همكاری انجمن صنفی طراحان 

گرافيك ايران - 1389
 

   نمايشگاه عكس پيوند مهر درماه مهر با همكاری خانواده 
بزرگ گروه شركت های همكاران سيستم - 1389

   اولين همايش بين المللی مس��وليت اجتماعی شركت ها و 
سرطان كودک - 1389

  
   دومين همايش بين المللی مس��وليت اجتماعی شركت ها 

و سرطان كودک - 1391

پوستر اولين همايش مسئوليت اجتماعی

پوستر دومين همايش مسئوليت اجتماعی

اخبار

تاريخچه مسئوليت اجتماعی در محک 
در يک نگاه
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اين نمايشـگاه با همت انجمن صنفی 
طراحـان گرافيـک ايـران در سـال 

1388 برگزار شد. 

     از كليه اساتيد محترم كه در برگزاری 
اي��ن نمايش��گاه محك را ي��اری نمودند، 

قدردانی می كنيم.

شيما قائمی - اثر برگزيده هيأت داوران

نيلوفر ابريشم كار - اثر سوم نمايشگاه پوستر

ميترا كريمی - اثر اول نمايشگاه پوستر

پريسا ملكی - اثر دوم نمايشگاه پوستر

  اخبار

آثـار برگزيده اولين همايـش بين المللی 
طراحی پوسـتر با موضوع سرطان كودک 

و مسئوليت اجتماعی سال 1388  
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وبس�ايت محك رتبه نخست جشنواره 
وب ايران را كسب كرد

رتبه نخست جشنواره وب ايران در شاخه سازمان هاي 
دولتي و عمومي به وبسـايت مؤسسه خيريه حمايت 
از كودكان مبتال به سـرطان محـک اختصاص يافت و 
محـک تنديس اين جشـنواره را از وزيـر ارتباطات و 

فناوري اطالعات دريافت كرد.

هدف اصلی از برگزاری جشنواره وب ايران، تشويق و توسعه 
توليد محت��وا و خدمات منطبق بر فرهنگ ايرانی در فضای 
مجازی و در حوزه فناوری اطالعات است. اين جشنواره سال 

گذشته به عضويت رسمی كنسرسيوم وب جهانی درآمد. در 
هفتمين دوره اين جشنواره بيش از 12000 وبسايت حضور 
داش��تند كه بيش از 4500 داور اين وبسايت ها را بر اساس 
ش��اخص هاي محتوا، س��اختار و مس��ير، طراحی ديداری، 
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 رسانه هاي كثير االنتشار و همچنين 
رس��انه هاي 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 
امكان برقراري ارتباط مس��تقيم، غيرهمزمان و دوس��ويه با 
به كارگيری فناوری های جديد ارتباطی و ش��يوه های نوين 
اطالع رس��انی را با كليه ذيربطان فراهم می كند. اين سايت 
با رويكرد ارتباط و اطالع رس��انی به تمامی افراد جامعه كه 
تمايل به آش��نايی با محك را دارند، اطالع رسانی و آگاهی 
بخشی به گروه تحت پوشش محك يعنی كودكان مبتال به 
س��رطان و خانواده آنها و اطالع رسانی و ارتباط با ياوران 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 فعاليت هاي 
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.
 

  اخباراخبار
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مؤسسه خيريه محک در طول فعاليت خود با تكيه بر دو 
اصل شفافيت و پاسخگويی كه آن را يكی از اصلی ترين 
تعهدات خـود در برابر ياوران مؤسسـه می داند، تالش 
كرده همواره تصوير روشـنی از فعاليت هـای خود ارائه 
دهد. در راسـتای تحقق اين هدف در اين شماره بخشی 
بـا عنوان »با مديـر عامل« در خبرنامه آورده شـده كه 
پاسـخگوی مهم ترين دغدغه های نيكـوكاران و ياوران 
توسـط مدير عامل مؤسسـه خواهد بـود. در اين بخش 
سـواالت و چالش های اساسی از زوايای مختلف با مدير 
عامل مطرح خواهد شد تا پاسخ و تحليل های سازمان در 
خصوص مسائل كالن، تخصصی و زير بنايی كه بيشترين 
دغدغه ياوران در زمينه فعاليت های محک بوده اسـت 

پاسخ داده شده و به روشنی تحليل و بررسی شود.

در ايـن بخش ضمن آشـنايی با تعريـف و ويژگی های 
سـازمان های مردم نهـاد، پيرامون يكـی از موضوعات 
مـورد توجـه يـاوران، در خصوص»ميـزان هزينه های 
باالسـری مؤسسـات خيريـه و ضرورت وجـود چنين 
هزينه هايی در اين مؤسسـات« با آراسـب احمديان به 

گفتگو پرداخته ايم. 

به اميد آنكه اين سـؤاالت و پاسخ های آن برای هر چه 
بهتر طی كردن مسير تعالی مؤثر باشد.

سازمان های مردم نهاد چگونه سازمان هايی هستند؟
     در س��ال 2000 ميالدی با ورود به هزاره س��وم، دبير كل 
وقت سازمان ملل تفكيك سه گانه ای از تعامالت جهانی ارائه 

نمود. بر اس��اس اين دسته بندی، دولت ها به عنوان بازيگران 
عرصه قوانين و زير س��اخت ها، بنگاه های اقتصادی به عنوان 
بازيگران عرصه اقتصاد و سازمان های غير دولتی يا مردم نهاد 
به عن��وان بازيگران جامعه مدنی در تعام��الت جهانی ايفای 

نقش می كنند.

     بر اس��اس پيش نويس های تهيه ش��ده توس��ط  مؤسسه 
حق��وق بين الملل س��ازمان ملل متحد در س��ال های 1923 
و 1950 و ني��ز قطعنامه های ش��ورای اقتص��ادی و اجتماعی 
س��ازمان مل��ل در س��ال های 1950 و 1968 و همچنين بر 
اس��اس ماده 1  كنوانسيون 1986 استراس��بورگ، دو عامل 
مهم  برای فعاليت س��ازمان های غيردولتی تعريف می ش��ود. 

اين دو عامل عبارتند از:

1. داش��تن اهداف عام المنفعه بدون قص��د انتفاع؛ اين بدان 
معنی اس��ت كه اين  س��ازمان  ها با هدف كس��ب سود ايجاد 
نمی شوند، اگرچه می توانند به فعاليت های سود آور بپردازند 
و س��ود حاصله را برای گروه های هدف خود هزينه نمايند. به 
همين دليل برخی از منابع آنها را س��ازمان های غير انتفاعی 
نيز می نامند. اين عامل سازمان های غير دولتی را از بنگاه های 

اقتصادی متمايز می سازد.

2. ايج��اد س��ازمان های غيردولتی بر اس��اس حقوق داخلی 
يك دولت؛ اين بدان معنی اس��ت كه س��ازمان های غيردولتی 
اع��م از داخلی و بين المللی بر اس��اس قانون داخلی يك دولت 
ايجاد می ش��وند. اين مس��أله را ش��ورای اقتصادی و اجتماعی 
سازمان ملل متحد در قطعنامه 1950 خود اعالم نموده است 
كه بر اس��اس آن “هر سازمانی كه س��ند مؤسس آن ناشی از 
يك موافقتنامه بين دولت ها نباش��د، يك س��ازمان غير دولتی 
محس��وب می ش��ود”. اين عامل س��ازمان های غير دولتی را از 

گزارش عملكرد سال 1393
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سازمان های دولتی متمايز می سازد.

     اتحاديه اروپا سازمان های غيردولتی را به صورت “جمعيت ها، 
جنبش ه��ا ي��ا گروه هايی كه 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، سياسی، 
انسان دوستانه، مذهبی و ...تشكيل گرديده اند”، تعريف می كند.

     بر اس��اس متون رسمی و قانونی در كشورمان، اين تعريف 
از سازمان های غير دولتی بيش از همه ديده می شود: “سازمان 
غير دولتی تشّكلی مردمی است كه خارج از محدوده دست و پا 
گير دولتی عمل می كند و خدماتی از قبيل امدادی، حمايتی، 
بهداشتی، آموزشی، تحقيقی و...  را با جلب كمك های داوطلبانه 
به جامعه می رس��اند و اين تش��كل حزب سياس��ی و شركت 
تجاری نمی باشد. در واقع سازمان های غير دولتی، سازمان های 
انسان دوستانه، توسعه گر، رفاهی يا حمايتی هستند كه نقش 

واسط بين دولت و جامعه را بازی می كنند.”

     ص��رف نظر از تفاوت های جزئ��ی موجود در اين تعاريف، 
س��ازمان های غير دولتی ب��ه عنوان عوامل اثرگ��ذار در امور 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياس��ی جامعه، نقش بسيار 
ارزنده ای دارند. آنها با توانمند س��ازی  و فرهنگ س��ازی در 
جامعه و ش��ناخت و ريشه يابی مس��ائل اجتماعی و ارائه راه 
حل ه��ای عملی ب��رای رفع كاس��تی ها، می توانن��د با تقويت 
خودب��اوری و به كارگي��ری توان بالقوه نيروی كارآمد قش��ر 
عظيمی از مردم، مانع هدر رفتن استعدادها شوند. تشكل های 
غير دولتی فرصت مناسبی برای حضور افراد در جامعه به آنها 
می دهند تا با انجام كارهای داوطلبانه، به رش��د فكری و باال 
بردن توانايی های خود بپردازند كه اثرات مثبت آن در عرصه 
خانواده و جامعه انكار ناشدنی است. همچنين اين سازمان ها 

با جلب اعتماد و كمك ه��ای مردمی، ملی و بين المللی برای 
رفع گرفتاری های اجتماعی، می توانند بار سنگينی را از دوش 

دولت بردارند.

     يك��ی ديگر از نقش ه��ای مهم س��ازمان های غير دولتی 
اس��ت.  هنجارس��ازی  رون��د  در  ش��ركت  و  هنجارس��ازی 
س��ازمان های غير دولتی ب��ه عنوان س��ازمان های داوطلب، 
نيازمن��د ايجاد انگيزه بس��يار قوی برای هم��كاری يك گروه 
افراد با هدف مشترک، به منظور انجام فعاليت های داوطلبانه 
عام المنفعه هس��تند. نحوه كار در سازمان های غير دولتی به 
صورت گروهی و مديريت آن از نوع مديريت مشاركتی است. 
در اي��ن س��ازمان ها، اعتماد اعضا به يكديگ��ر و اعتماد مردم 
به س��ازمان بس��يار مهم و حياتی است، منافع شخصی وجود 
ن��دارد و نظرات گروه های مختلف باي��د در برنامه ريزی های 
س��ازمان مورد توج��ه قرار گيرد. مقاومت در برابر مش��كالت 
و عوامل بازدارنده از يك س��و و از خود گذش��تگی و احساس 
تعلق، ايمان، اعتماد به كار و س��خت كوشی از سوی ديگر از 
ويژگی های بارز سازمان های غير دولتی و از داليل كليدی اثر 

بخشی و كارايی آنها است.

محــک به عنـوان يک سـازمان غير دولتـی چگونه 
اداره می شود؟

     دو رويكرد اساسی سنتی و سيستمی در اداره سازمان های 
غير دولتی وجود دارد. در رويكرد س��نتی، سازمان در انتظار 
منابع مورد نياز گروه های هدف می نش��يند و پس از دريافت 

منابع آنها را بين گروه های هدف توزيع می كند.

     در رويكرد سيستمی، سازمان به شناسايی نيازهای گروه هدف 
می پردازد و پس از شناس��ايی و تشخيص نيازها به برنامه ريزی 
جذب منابع، تبديل منابع به خدمت و توزيع خدمت به گروه های 
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هدف می پردازد. مؤسس��ه خيريه محك به عنوان يك سازمان 
غير دولتی بر اساس ديدگاه سيستمی اداره می شود.

آيا اداره مؤسسـه محک به روش سيستمی الزامات و 
پيش نيازهايی را در برابر سازمان قرار می دهد؟

     در اداره هر س��ازمان از جمله محك بر اس��اس رويكرد 
سيس��تمی، وجود زير ساخت های سيستمی ضروری است. 
شناس��ايی و تش��خيص نيازهای گروه هدف و ارائه خدمت 
ب��ه گروه های هدف نيازمند سيس��تم خدمات، برنامه ريزی 
جذب منابع نيازمند وجود سيس��تم های منابع انس��انی و 
مالی و جذب منابع نيازمند سيس��تم های جلب م�شاركت، 
رواب��ط عمومی و داوطلبان اس��ت. سيس��تم های عملياتی 
نيازمند سيستم های پشتيبانی هستند و همه اينها در كنار 
هم به معنی وجود يك س��ازمان بزرگ است كه اداره چنين 
س��ازمانی نيازمند برنامه ري��زی اس��تراتژيك، برنامه ريزی 
عملياتی و بودجه است، كه در حال حاضر تمام اين الزامات 
و زير س��اخت ها در مؤسسه محك استقرار يافته و عملياتی 

هستند. 

زير سـاخت ها و الزاماتـی كه از آن نـام برديد، صرف 
نظر از پيچيدگی حاكم بر طراحی و پياده سـازی آنها، 
هزينه بـر هسـتند؟ آيا پرداخـت اين هزينـه در يک 

مؤسسه خيريه دارای توجيه است؟
      ه��ر تصميم��ی در ي��ك س��ازمان واجد نق��اط قوت و 
نقاط ضعف اس��ت. برای يك تصميم گيری اصولی، ضروری 
اس��ت نتايج حاصل از تصميم پيش بينی شود و نقاط قوت و 
ضعِف نتيجه يا نتايج تحليل ش��ود.همانگونه كه شما گفتيد 
ايجاد زيرساخت های سيستمی هزينه پشتيبانی به سازمان 
تحميل می كند كه در س��ازمان های سنتی مقدار اين هزينه 
به مراتب كمتر است. اّما در مقابل رويكرد سيستمی از يك 

سو به پايداری سازمان و از سوی ديگر به توليد ارزش افزوده 
بر روی كمك های اهدايی نيكوكاران منجر می شود. اين بدان 
معنی اس��ت كه در رويكرد سيس��تمی، يك مؤسسه خيريه يا 
سازمان مردم نهاد، به ارائه اعانه از محل كمك های نيكوكاران 
نمی پردازد، بلكه با سرمايه گذاری در زيرساخت های سازمان، 
سيس��تم هايی را ايجاد می كند كه اين سيس��تم ها كمك های 
مردم را به خدمت م��ورد نياز گروه هدف تبديل نموده و اين 
خدمت را به گروه هدف ارائه می دهد. بديهی است كه تبديل 

منابع به خدمات ارزش افزوده می آفريند. 

ممكـن اسـت با بيـان يک مثـال اين موضـوع را كمی 
روشن تر توضيح دهيد؟

     ف��رض كنيد يك خير يا گروهی از خيرين مبلغی را برای 
تأمين هزينه های تش��خيصی بيماران به ش��ما اهدا می كنند. 
در رويكرد س��نتی ش��ما با اي��ن كمك اهداي��ی، فرضاً هزينه 
MRI بيماران را در مراكز تش��خيصی می پردازيد. در رويكرد 
سيس��تمی ش��ما با اين كمك اهدايی ي��ا كمك های ديگری 
 MRI ك��ه برای جذب آن برنامه ريزی نموده ايد يك دس��تگاه
خري��داری می كنيد و پزش��ك و كادر تخصصی الزم برای كار 
ب��ا آن را اس��تخدام نموده و آنها را آموزش می دهيد. س��پس 
اين ظرفيت در مجموعه يك بيمارس��تان فوق تخصصی قرار 
می گيرد كه نمونه آن قباًل وجود نداش��ته و س��رويس های آن 
به صورت يكپارچه و زير يك س��قف برای گروه هدف سازمان 
قابل دريافت نبوده اس��ت. در چنين شرايطی ارزش خدماتی 
ك��ه از محل آن كمك اهدايی، به گروه هدف ارائه می گردد از 
ارزش ريالی وجه بيشتر است و اين اختالف در ارزش خدمت 

و ارزش ريالی، ارزش افزوده ناميده می شود. 
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      اج��ازه دهي��د با چند عدد موضوع را به ش��كل ديگری 
بررس��ی كنيم. ش��ما به عنوان يك خير ص��د تومان به يك 
مؤسسه كمك می كنيد. اين مؤسسه خيريه شما را مطمئن 
می س��ازد كه با كمترين هزينه پش��تيبانی، كمك شما را به 
دست نيازمند آن می رساند. اين بدان معنی است كه 90 يا 
95 و يا در ش��رايط آرمانی كل صد تومان را به فرد نيازمند 
تحويل داده اس��ت. پس باالترين راندمان اين مؤسس��ه در 
ش��رايط آرمانی 100 درصد اس��ت. حال چنانچه مؤسس��ه 
ديگری با تبديل كمك ش��ما به سيس��تم های ارائه خدمت 
مثل خدمات درمانی، خدمات تش��خيصی، خدمات مشاوره، 
خدمات مددكاری و... به ارائه خدمت به فرد نيازمند بپردازد، 
اين فرد خدماتی را دريافت نموده است كه الزاماً با آن وجه 
اهدايی قابل دريافت نبوده اند و ارزش اين خدمات بر اساس 
مدل های محاس��باتی موجود در حوزه های مختلف كس��ب 
و كار قاب��ل اندازه گيری اس��ت و در نتيجه، هن��گام ارائه به 
گروه هدف می تواند ارزشی معادل 200، 300 تومان داشته 
باش��يد. مابه التفاوت اين ارزش خدمات فرضاً 300 تومان با 
مبلغ اهدايی )100 تومان( كه معادل 200 تومان می باشد، 

ارزش افزوده ناميده می شود.

آيا به نظر شـما ايـن موضوع حائز اهميت اسـت؟ به 
بيان ديگر آيا در سازمان های مردم نهاد ارزش افزوده 
اهميت بيشـتری دارد يا هزينه های باالسری سازمان 

مهم هستند؟
     قطع��ا هر دو مهم هس��تند و هر دو ب��ه يك اندازه مهم 
هس��تند. رعايت صرفه جويی و باال ب��ردن بهره وری در يك 
س��ازمان مردم نهاد مه��م و الزم اس��ت، اّما كافی نيس��ت. 
دقيق ت��ر بگويم، ارتقای همزمان بهره وری و ارزش افزوده نه 
تنها در س��ازمان های مردم نهاد بلكه در بنگاه های اقتصادی 
نيز مهم ترين وظيفه و مس��ئوليت مديرس��ازمان است و اين 

وظيفه و مس��ئوليت در س��ازمان های مردم نه��اد به دليل 
ماهيت آنها چندين برابر سنگين تر است.

     آيا شما می توانيد اين ضرايب را در مؤسسه خيريه 
محک اعالم نماييد؟

من سوال شما را از دوزاويه نگاه می كنم يا در واقع آن را به 
دو س��وال تقسيم می كنم. اول آنكه آيا ما در مؤسسه محك 
اين ضراي��ب را اندازه گيری می كني��م؟ دوم آنكه آيا اجازه 

اعالم و انتشار آن را داريم؟

      پاس��خ س��وال دوم با توجه به اصول حاكم بر محك در 
تعهد به ارزش های اساس��ی ش��فافيت و پاسخگويی كه در 
محك نهادينه ش��ده اند پيش فرضی روشن و پذيرفته شده 
برای محك است. اين مؤسس��ه صورت های مالی و گزارش 
حسابرس��ی خود را همه ساله در سايت خود قرار می دهد و 
در نش��ريات ادواری خود مانند خبرنامه و گزارش عمل�كرد 

دو ساله نيز آن را به چاپ می رساند. 

     در پاسخ سوال اول بايد بگويم كه بر اساس تحليل عملكرد   
س��ال 1392 راندمان محك كه به معنی نسبت هزينه های 
مرتبط با گروه هدف به كمك های اهدايی س��ازمان اس��ت، 
معادل 83/4 درصد بوده اس��ت. اين بدان معنی است كه  از 
ه��ر هزار ريال كمك اهدايی به محك 834 ريال آن مرتبط 
با گروه هدف و 166 ريال آن برای پشتيبانی و غير مستقيم 
مرتبط با گروه هدف هزينه می شود. ارزش افزوده شاخصی 
است كه در دو بعد كمی و كيفی قابل بررسی است. بديهی 
است كه تمام خدمات سازمان قابل كمی سازی و تبديل به 
عدد و ريال نيس��ت و در تبديل خدمات به ارزش ريالی نيز 
مدل های متفاوتی وجود دارد. مدلی كه برای كمی س��ازی 
در محك اس��تفاده می ش��ود، مدلی اس��ت كه در مطالعات 



بين الملل��ِی انجام ش��ده در موضوع كيفي��ت زندگی از آن 
اس��تفاده می ش��ود و ارزش هر سال عمر يك انسان در يك 
جامعه را س��ه برابر ارزش س��رانه تولي��د ناخالص ملی آن 
جامع��ه در نظر می گيرد. بر اس��اس اي��ن تحليل و با توجه 
به ن��رخ اميد به زندگی در اي��ران، خروجی خدمات محك 
ب��ه كودكان مبتال به س��رطان و خانواده آنه��ا كه به بهبود 
كودكان منجر می ش��ود، ارزشی معادل 44 برابر كمك های 
اهدايی آن ايجاد می كند. البته بايد توجه كنيم كه خدماتی 
مانند خدمات تسكينی بيمار، حفظ بهداشت روانی خانواده 
و ايجاد يك ظرفيت اجتماعی عظيم برای كمك به كودكان 
مبتال به س��رطان و خانواده آنان و ... بايد به صورت كيفی 

تحليل شوند و در تحليل كمی قرار نمی گيرند. 

      آيا آنچه رويكرد سيستمی در مديريت سازمان های 
غير دولتی می ناميد، در ابعاد بين المللی نيز پذيرفته 
شده است و استانداردهای بين المللی به شاخص های 

آن پرداخته اند؟
     مؤسسه محك در سال 1385 و همزمان با تدوين اولين 
برنامه استراتژيك سازمان به دنبال يك معيار بين المللی برای 
ارزيابی برنامه قبل از پياده س��ازی آن بود. در اين بررس��ی با 
مدل NGO Benchmarking شركت بازرسی بين المللی 
SGS  آش��نا شديم كه به دليل وجود نمايندگی اين شركت 
در ايران، مؤسس��ه محك داوطلبانه به اين سيس��تم ارزيابی 
وارد ش��د و موفق شد به عنوان اولين سازمان غير دولتی در 
خاورميانه گواهينامه اين استاندارد را دريافت نمايد. در مدل 
ارزيابی عملكرد سازمان های غير دولتی كه اين استاندارد به 
آن می پردازد، س��ه شاخص كليدی شامل كارآيی، اثربخشی 
و ارزش اف��زوده مورد توجه قرار می گي��رد و اندازه گيری و 

گزارش دهی مستمر اين سه شاخص را كنترل می كند.

      همچني��ن انجم��ن بين المللی مديريت پروژه IPMA که 
 The Internationally Funded Humanitarian Aid Award

سال 2014 را در س��طح مدال طال به برنامه توسعه دو ساله 
مؤسسه محك اهدا نمود، اين سه شاخص كليدی را به عنوان 
يك��ی از مبانی اصل��ی ارزيابی خود مطرح م��ی كند و توجه 
محك به اين س��ه شاخص در چارچوب چرخه بهبود مستمر 
را به عنوان يكی از نقاط قوت اين مؤسسه در گزارش دهی به 

ذيربطان آن معرفی می كند.

مؤسسـه محـک در ارزيابی های ملـی و بين المللی كه 
همگی آنها داوطلبانه هسـتند حضـور می يابد. آيا اين 

امر منافع و مزايايی برای اين مؤسسه به همراه دارد؟
     مؤسس��ه محك به عنوان يكی از بزرگترين س��ازمان های 
مردم نه��اد ايرانی در مس��ير توس��عه خود با م��واردی مواجه 
می گردد كه قبال هيچ س��ازمان مردم نهاد ايرانی با آنها مواجه 
نش��ده است و راهكار از پيش تعريف شده يا از پيش آزمايش 
ش��ده ای برای آنها وجود ندارد. در اين موارد محك بر اساس 
متدولوژی علمی و با اتكا به خرد جمعی به ابداع راهكار برای 
ب��رون رف��ت از ابهامات می پردازد، اما ني��از دارد كه راهكار و 
نتايج آن با بهترين شيوه های كاری تجربه شده جهانی كنترل 
و مقايسه شود. شركت در ارزيابی ها و مميزی های بين المللی 
می توانند ما را از درس��ت بودن مس��ير انتخابی برای توسعه 
س��ازمان مطمئن س��ازند. در واقع دس��تيابی به جايگاه های 
خوب��ی مانند رتب��ه دهم مميزی س��ال SGS 2013 در بين 
263 سازمان در كل دنيا و يا كسب رتبه اول و دريافت نشان 
طالی IPMA 2014 و كس��ب رتبه دوم و نشان نقره 2014 
انجمن بين المللی مديريت پروژه های س��بز )GPM( همگی 
حاكی از انطباق خوب برنامه ريزی و اجرا در مؤسسه محك با 

بهترين شيوه های كاری سازمان های رده جهانی است. 
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     البت��ه در اي��ن بي��ن نباي��د از اهميت مضاع��ف نتايج 
مميزی های ملی، مانند كس��ب عن��وان كارفرمای نمونه از 
اداره كار و تامين اجتماعی در س��ال 1391 و كسب مقام 
اول وبس��ايت محك در جشنواره وب ايران در سال 1393 

غافل شويم. 

     به عنوان آخرين بخش اين گفتگو كمی در ارتباط 
با نحوه پياده سـازی سيسـتم اداره مؤسسه خيريه 

محک توضيح دهيد.
     در قلب سيس��تم اداره اين مؤسس��ه، نظام برنامه ريزی 
اس��تراتژيك وجود دارد كه بر اس��اس درياف��ت و تحليل 
اطالع��ات از درون و بيرون س��ازمان، راهبرد س��ازمان را 
طراح��ی می كن��د. سيس��تم های برنامه ري��زی عملياتی و 
برنامه ريزی منابع بر اساس راهبرد منتخب سازمان، برنامه 
و بودجه فعاليت های س��ازمان را در قالب اهداف عملياتی 
دو س��اله طراحی می كند و پس از آن واحدهای عملياتی 
و پش��تيبانی به اجرای برنام��ه می پردازند و نتايج عمليات 
به طور مس��تمر در چارچوب چرخه بهبود مستمر تحليل 
می ش��ود و اقدامات اصالحی ب��ر روی آن انجام می پذيرد. 

اين چرخه به صورت مستمر و دائم در جريان است.

آيا در پايان مطلبی برای طرح وجود دارد؟
     انديش��ه نيكوكاری از ديرباز در كشور عزيزمان نهادينه 
بوده اس��ت ك��ه ريش��ه در باورها، آداب مذهب��ی و قومی 
مردم اين س��رزمين دارد. بر پايه همين اعتقادات است كه 
س��ازمان های مردم نهاد به عنوان بازيگران جامعه مدنی با 
س��رعت خوبی در حال ش��كل گيری و توس��عه هستند و 
خوش��بختانه در حال حاضر س��ازمان های غي��ر انتفاعی و 
غير دولتی بزرگی با تكيه بر مش��اركت مردم در حال ارائه 
خدمت هستند. در كنار رش��د كمی و كيفی سازمان های 

مردم نهاد، ض��رورت نظارت بر عملكرد آنه��ا از دغدغه های 
ج��دی م��ردم و دولت اس��ت. نهادهای متولی رس��يدگی به 
عملك��رد اين مؤسس��ات  در چارچوب وظاي��ف قانونی خود 
نظارت مس��تمر بر عملكرد اين س��ازمان ها را بر عهده دارند، 
ام��ا آنچه كه جای آن خالی اس��ت، نظارت م��ردم به عنوان 
تأمين كنندگان منابع مالی بر عملكرد اين س��ازمان ها است. 
بديهی است رشد آگاهی و انتظارات مردم، مسئوليت پذيری 
بيش��تر اين س��ازمان ها در ارائه گزارش های آماری و تحليل 
عملكرد نه تنها به سازمان های رسمی نظارت كننده بلكه به 
افكار عمومی را به همراه خواهد داش��ت. از تمامی همراهان، 
نيك��وكاران و فرهيختگانی كه با مش��اركت و حضور خود به 
ش��يوه های مختلف، امكان ارائه باالترين سطح كمی و كيفی 
خدم��ات به كودكان مبتال به س��رطان را فراهم می س��ازند، 
قدردانی و ضمن تبريك فرارس��يدن نوروز در برابر مسئوليت 
پذيری، مهر و فرزانگی تمامی انس��ان های نيك انديش ادای 

احت��رام می كنم و آن را ارج می نهم.
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بــهار

 ساختمان جديد

 افتتاح اقامتگاه

 ساختمان جديد

 افتتاح اقامتگاه

 ساختمان جديد

 كاشت درخت كاج به ياد پروفسور وثوق توسط كودک محك و پدرش  افتتاح اقامتگاه

 ساختمان در حاِل احداِث محك ساختمان جديد ساختمان جديد ساختمان جديد ساختمان جديد ساختمان جديد ساختمان جديد ساختمان جديد ساختمان جديد
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محمد موسوی عضو تيم ملی واليبال ايران در اقامتگاه محك

كارلوس دونگا و عادل فردوسی پور در كنار كودكان محك نقاشی كودكان محك همراه با زنده ياد مجيد بهرامی
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باران تويی گروه چارتار به نفع كودكان مبتال به سرطانمراسم سال نو ميالدی در اقامتگاه

تئاتر كودكان محك در اقامتگاه بازی و شادی كودكان در كلبه شادی
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درست كردن شيرينی در بخش اقامتگاهشيرينی كودكی

عليرضا حقيقی دروازه بان تيم ملی در كنار كودكان محك افتتاح دفتر شرق با حضور ياوران محك



40

گزارش تصويری سال 1393اخبار

رونمايی از قلك جديد محك

شهر موش ها مهمان محك اتاق بازی و مسابقه كودكانه

قهرمانان كوچك به دروازه بان تيم ملی گل زدند
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جشن تولد بچه ها در آنكولوژی

رضا كودک هنرمند محك

ICU جشن روز جهانی كودک در

ديدار عمو فتيله از كودكان
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تغذيهپيشکسوتانپيشکسوتانپيشکسوتانپيشکسوتانپيشکسوتانبا هنرمندان 

بيماری های احتمالی باز آن را می خورند ؟

    در ادامه سعی می كنيم به اين پرسش پاسخ دهيم .

 افرادی كه كار می كنند اگر در محيط كارش��ان رس��توران 
نداش��ته باشند ناگزيرند در اطراف محل كارشان جايی برای 
ناهار خوردن پيدا كنند. فس��ت فودها در مقايس��ه با غذاهای 

ديگر ارزانتراند و وقت كمتری می گيرند.

 طعم فس��ت فودها را مردم اغلب به خاطر انواع س��س ها و 
مواد افزودنی دوست دارند.

 فس��ت فودها در خانواده هايی كه زن و ش��وهر هر دو كار 
می كنن��د، بانوی خان��ه را از وظيفه ی تهي��ه ی غذا معاف 
می كند، اين افراد اگر خودشان كالباس و سوسيس بخرند 
و در خان��ه س��اندويچ درس��ت كنند قدری ه��م ارزانتر از 
فس��ت فودهای بيرون می ش��ود. در زمانی كه نويسنده اين 
يادداش��ت كه اكنون 60 س��ال دارد كودک و نوجوان بود 
ب��وی ان��واع غذاها حتی در ش��ب از خانه ه��ا می آمد ولی 

اكنون دود كبابی محله ها فضای ش��هر را پر می كند !

تقريبا روزی نيسـت كه در رسانه های مختلف مطلبی 
دربـاره ی ضررهای فسـت فود نبينيـم و در عين حال 
می بينيـم كه مرتبا مغازه های فسـت فود در شـهر باز 
می شـود. از نظر پزشـكان و كارشناسـان تغذيه فست 
فودها: سوسـيس، كالباس، پيتزا، همبرگر و..... به دليل 
مـواد اوليه و نحوه ی پخت آن از جمله مضرترين غذاها 
هستند و سبب ابتالی شـخص خورنده ی آنها به انواع 

بيماری ها و از همه بدتر سرطان می شوند.

اين تناقض به چه علت است ؟ 
و چرا به رغم اينكه بسـياری 
افـراد تحصيل كرده و آگاه از 
ضررهـای فسـت فود آگاهند 
همچنان فست فود می خورند. 
فسـت فود چـه ويژگی هايـی 
دارد كه مردم حتـی به بهای 

هی می گوييم فسـت فود بد است، 
هی مغازه فست فود باز می شود! 
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تغذيه

     از آنچه گفته شد می توان نتيجه گرفت كه مصرف فست فود 
تحت تاثير تغييراتی است كه در زندگی پديد آمده يعنی اشتغال 
زنان و مردان و كمبود وقت برای تهيه ی غذا و نيز ارزان بودن 
نسبی آنها در مقايسه با غذاهای ديگر و نيز تغيير ذائقه ی مردم .

يعنی مصرف فست فود تابعی از اين تغييرات است. 
اين وضعيت را نمی توان تغيير 
داد و به صرف آگاهی بخشـی 
بـه مـردم و نصيحت بـه آنها 
انتظار داشت كه آنها فست فود 

نخورند .پس بايد چه كرد ؟
     راه حل��ی ك��ه ب��ه نظ��ر نگارنده 
می رسد ايجاد فروشگاه هايی است كه 

فس��ت فود سالم و بهداش��تی عرضه كنند. يعنی با پذيرش 
الگ��وی زندگی و ذائقه ها كه گريزی از فس��ت فود نيس��ت- 
و اين پديده تنها مربوط به ايران نيس��ت –س��عی شود كه 
فست فودها را س��الم كنيم، يعنی فست فودهای گياهی كه 
بخارپز يا آب پز باش��ند و اغلب از سبزيجات و گوشت مرغ 
و ماهی تهيه شده باشند و ارزانتر از فست فودهای معمولی 
باش��ند. نكته بسيار مهم اين اس��ت كه اين فست فودهای 

بهداشتی بايد خوشمزه باشند!

     اكن��ون در تهران برخی رس��توران ها هس��تند كه صرفاً 
غذاه��ای گياهی عرضه می كنند و مورد اس��تقبال هم قرار 
گرفتن��د. بايد با اس��تفاده از منابع گوناگون دس��تور تهيه 
غذاهای خوش طعم و س��الم را پي��دا كرد و حتی غذاهايی 
اب��داع كرد و صورت اي��ن گونه غذاها را تا حد امكان متنوع 
كرد . نگارنده می داند كه اين كار، كار ساده ای نيست و نياز 

به مطالعه، سرمايه گذاری و عوامل ديگر دارد.

     مه��م تري��ن گام��ی كه دول��ت در اي��ن راه می تواند 
بردارد اعطای تس��هيالت و اعتبارات ب��ه داير كنندگان 
رستوران های فست فود بهداش��تی و تخفيف های عمده 
مالياتی به آنهاس��ت به نحوی كه ورود به اين حوزه برای 
سرمايه گذاران آن س��ود و جذابيت داشته باشد. ممكن 
اس��ت اين تخفيف ها باعث كاهش درآمد ش��هرداری ها، 
وزارت دارايی و.... ش��ود ولی يقيناً پ��س از مدتی باعث 
كاهش هزينة وزارت بهداش��ت و بس��ياری از مؤسسات 
مردم نهاد برای درم��ان بيماری های مختلف به خصوص 

بيماری های صعب العالج خواهد شد.
ف-ا
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داستان های كودكان محك

عيد شما مبارک 

داستان كودک

آمدن ماه اسـفند يعنی آمدن بهـار يعنی نوروز با همه 
مراسم خاص خودش. 

     ب��رای م��ا بچه ه��ا  عيد ن��وروز يعنی تعطيل��ی مدارس، 
چهارشنبه سوری، ديد و بازديد، گرفتن عيدی، خوردن انواع 

شيرينی و شكالت كه بهترين آنها تعطيلی است.
      البته اگه از دس��ت اين درس ها بش��ه يك نفس راحتی 
كش��يد. نوروز كه س��ال و ماه نو می شه و سفره هفت سين كه 
حاال با زندگی مدرن و امروزی ديگه ميز هفت سين شده با تمام 
س��ين هاش هر كدام برای خودش معنی و مفهومی دارد ش�روع 
می ش��ه؛ ولی يك س��ين كه مامان من اون را روی يك مقوای 
قشنگ و با تزئين هميشه اول تو سفره هفت سين می زاره، سين 
سالمتِی كه اون را كنار آينه و قرآن می زاره و هی نگاش می كنه 
مامانم می گه شايد خيلی ها قدر اين نعمت بزرگ را ندونن  ولی 

بايد برای به دست آوردن و حفظش تالش كنيم.

عيد همه تون
 پر از سالمتی و شادی 



نشانی دف�اتر و باجه های محك

نشانی دف�اتر و باجه های محك

شماره حساب هاي محك :
  بانک سپه جاري طالیي : 1351800087201             

  بانک تجارت : 72826000        
  بانک کشاورزي : 15437386

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

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.

دفتر تجريش:دفتر ستارخان: دفتر چيذر:

باجه صادقيه:          باجه لواسانی:          دفتر باستان:دفتر شرق:

باجه سردارجنگل:          

باجه پيروزی:          

دفتر كرج - طالقانیدفتر كرج - دانشكدهپيشخوان جالل آل احمد:پيشخوان گلستان:

پيشخوان سمرقند:پيشخوان برج نگار:پيشخوان مركز خريد انديشه:

باجه بهمن:          باجه آزادگان:          باجه هروی:          

دفتر برج ملت:

دفتر مركزی:

محك پذيرای كمک های نقدی و غيرنقدی ياوران در كليه دفاتر و 
كمک های نقدی در باجه ها و پيشخوان های اين مؤسسه می باشد.

تهران، خيابان س��تارخان، س��ه راه ته��ران ويال، 
)خياب��ان چه��ارم(،  خياب��ان ش��يد صفوي��ان 

پالک 55
تلفن: 66554081 - 66504136

ته��ران، مي��دان تجريش، اول خياب��ان دربند، 
پالک 9

تلفن: 22749819
فكس: 22749802

ته��ران، ميدان چي�ذر، پايي��ن تر از ف��روش��گاه 
ش��هروند، نبش خ�يابان خ��راساني، پ��الک 28، 

ساختمان برايا، طبقه 3، واحد 11
تلفن: 22201312

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

تلفن: 77720048

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

تلفن: 66901900 - 66901969

ته��ران، خيابان شهيد لواساني )فرمانيه سابق(، 
بين كام��رانيه و سه راه  دزاشيب، مي��دان ميوه 

و تره بار لواساني  

تهران، خيابان ستارخان، پش�ت برق آلست���وم، 
نرس��يده به فلكه اول صادقي��ه، خيابان 24 متري 

خسرو، مي���دان ميوه و تره بار  صادقيه

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

ته���ران، اتوبان افسريه )جنوب به شمال(، جنب 
ايس��تگاه مترو ش��هي��د كالهدوز، ميدان ميوه و 

تره بار  پي�روزي

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

ته��ران، زير پل ج���الل آل احمد، مي�دان ميوه و 
تره بار جالل

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

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

خيابان طالق��انی ش����مالی، س��اختمان طوبی، 
طب����قه 6، واحد 11، تل��فن: 

34498534 - 026 و 34498537 - 026

سه���روردي ش���مالي، خيابان ش��هيد ق�ندي 
)پالي���زي(  م����ركز خ�����ريد اندي��شه، طبقه 

منفي2

ته��������ران، خ�يابان وليعص��ر، باالتر از مي�دان 
ون���ك، برج ن���گار، طب���قه همكف تجاري  

تلفن: 88641406

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

ته����ران، ميدان هروی، بلوار گلزار، ميدان ميوه و
 تره بار هروی

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

تهران، ميدان بهمن، خي�ابان دشت آزادگان، جنب 
فرهنگسراي بهمن، ميدان ميوه و تره بار بهمن

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

همكف تجاري، شماره 36
تل���فن: 4- 22037473

تهران، ميدان اقدس��يه، ابتدای بزرگراه ارتش، بلوار ش��هيد مژدی، بلوار محك، موسس��ه خيريه و 
بيمارستان فوق تخصصی سرطان كودكان محك

تلفن: 23540 - 23501000



نسخه ديجيتال را بخوانيد:

• تا كاغذ كمتري مصرف شـود و درختان كمتري براي تهيه كاغذ قطع شـوند.
• تا پسماندهاي كاغذي كاهش يابند.

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

خبرنامه بر روي سـايت 
محـک قابـل مشـاهده 
اسـت كردن  و ذخيـره 


