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مـحك در طـول 25 سال فـعاليت، هـمواره با تكيه بر دو اصل قدرشناسی و زيبايی شناسی، 
همسو با مناسبت های ملی و بين المللی مرتبط با حوزه فعاليت خود تالش كرده است، تا ضمن 
تأمين  برای  كه  سازمان هايی  و  مؤسسات  افراد،  همه  به  نسبت  مناسبت ها،  اين  گراميداشت 

سالمتی و رفاه بيشتر هم ميهنان عزيزمان می كوشند، ادای احترام نمايد.
نمونه هايی از اين پيام ها را در اين صفحه مشاهده می كنيد. همچنين عالقه مندان می توانند با 
دنبال كردن وب سايت محك، تمامی پيام های مربوط به مناسبت های مختلف را مشاهده كنند.

29 مرداد - روز جهانی بشردوستی 17 مرداد - روز خبرنگار

1 مهر -  آغاز سال تحصيلی 1 شهريور - روز پزشك
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دبير تحريريه: الهام انصاری
تحريريه: دنيا آقاباقری، شــيما انتظاری، مهديه زاهدی، فائزه 

سعيدی، زهرا محمدزاده، فرمهر هاشمی
طراحی و صفحه آرايي: بهزاد انجالسی  

تصويرسازي: عاطفه بخشی، سارا حسينخانی، مهسا محمديان
ناظر چاپ: بهزاد انجالسی

چاپ و ليتوگرافي: چاپ رواق/ 66649644

اين خبرنامه روي وب سايت محك قابل مشاهده 
و ذخيره كردن اســت. صورت های مالی و گزارش 
بازرس و حسابرس مستقل روی وب سايت محك 

قابل مشاهده است.
www.mahak-charity.org

تعدادي از عكاسان داوطلب محك در اين خبرنامه 
هـمكاری داشته اند. هـمراهی ارزشمند ايشان را 

قدردانيم.

تـعدادي از كودكان مـحك همكاران كوچك اين 
خبرنامه هستند. از اين عزيزان سپاسگزاريم.

بانك های ملی،  تـمامی دستگاه های خودپرداز 
صادرات، كشاورزی، مسكن، رفاه، حكمت ايرانيان
و تجارت در سراسر كشور گزينه »كمك به محك« 

را دارا می باشند.

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

شماره حساب هاي محك :
  بانك سپه جاري طاليي: 1351800087201             

  بانك تجارت: 23540       
  بانك صادرات )سپهر(: 0104440444000

  بانك ملت )جام(: 14942748/19 

خبرنامه 63 محك
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مهم ترين خدمات حمايتی محك به زبان آمار در طول 25 سال فعاليت

تعداد كل كودكان تحت حمايت محك تا پايان سال 1394:    24548 كودک
تعداد كل كودكان در حال درمان تا پايان سال 1394:    15278 كودک

تعداد كل كودكان قطع درمان تا پايان سال 1394:    5000 كودک
حضور داوطلبان مددكاری محك برای تسهيل و تسريع ارائه خدمات به كودكان مبتال به سرطان در 17 استان كشور

ــد  ــت بلن ــا هم ــا ب ــات تنه ــن خدم اي
ــق  ــوكاران محق ــما نيك ــاركت ش و مش
شــده اســت. قــدردان 25 ســال 
حمايــت نيكوكارانــه شــما از كــودكان 

ــتيم. ــرطان هس ــه س ــال ب مبت



پيام بنيانگذار 4
ياران

با تبریک مجدد به همه خانواده محک بر این باورم حال که نام محک همچون ستاره ای بر تارک اعتماد مردمان خوب این سرزمین می درخشد، 
بسیار دشوار است جستن کالمی که بتواند بیان کند ابعاد فعالیت، مدیریت، شفافیت، نتیجه محوری و موفقیت این سازمان را که حاصل حمایت 
فرد فرد خانواده محک می باشد. از این رو بیایید سخن پردازی در مورد آنچه مربوط به 25 سال خدمات بی بدیل محک بوده را بسنده ببینیم و 

حال از خودمان بپرسیم، می خواهیم محک را در چنین روزی در 25 سال آینده چگونه ببینیم. 
جواب من به این سؤال این است که می خواهم محک را همین که امروز است ببینم یعنی کوکبی بر تارک اعتماد مردم وطنم. 

و البته سؤال این است که چگونه؟
اگر نیتی در زمان تبلورش ستاره اش سعد بوده و جمعی از بهترین مردمان گرد هم آمده و با بخشش، تالش، پشتكار، فداکاری، گذشت و دانش و خرد 
جمعی توانسته اند الگویی این چنین را پیاده کنند، حال که ربع قرن از آن تاریخ می گذرد و آن نسل بنا بر جبر زمان ممكن است توانمندی های محدودتری 
داشته باشند، ما می بایست در تكاپو باشیم که از میان نسل های جوان تر با چراغ بگردیم به دنبال نیروهای کارآمد و مؤمن به نیات بنیانگذاران محک، تا 
بتوانند در کنار کارکنان و کارگزاران جوان،عاشق و فداکار محک نقش سیاست گذاری و رهبری و هدایت خردمندانه را به عهده گیرند. زیرا که بر طبق 

مدرن ترین اصول مدیریتی یكی از مهم ترین ارکان بقای سازمان جانشین پروری  است که ما باید از هم اکنون به آن بیندیشیم و بپردازیم.
سعیده قدس



5گفتگو با مدير عامل

برنامه اجرایی مصوب دو ساله 1393-1394 و دو بودجه ناظر بر آن یعنی بودجه مصوب 
1393 و بودجه مصوب 1394 مبنای حرکت مؤسسه محک در دوره دو ساله 1394-1393 
مصوب  استراتژیک  برنامه  چارچوب  در  اجرایی  برنامه  پنجمین  ساله  دو  برنامه  این  بوده اند. 
برنامه  یعنی  سازمان  استراتژیک  برنامه  دومین  در چارچوب  اجرایی  برنامه  دومین  و  سازمان 
استراتژیک دوره پنج ساله 1391-1395 بوده است. سال گذشته در خبرنامه شماره 59 گزارش 
از  آگاهی  برای  اینک  کردید.  مطالعه  را   1393 سال  عملكرد  در خصوص  محک  عامل  مدیر 
عملكرد این مؤسسه در سال 94 نیز به گفتگو با آراسب احمدیان، مدیر عامل محک نشستیم.

نقاط تمايز، ضعف و قوت برنامه اجرايی 1393 - 1394 چه بوده است؟
حضور تمامی خوانندگان ارجمند خبرنامه محک عرض ادب و احترام دارم. از نقاط قوت این برنامه مشارکت سطوح سرپرستی و کارشناسی 
سازمان در طراحی آن بوده است. طراحی این برنامه در سطوح کارشناسی و سرپرستی انجام شده و کنترل و یكپارچه سازی بخشی آن در حوزه 
مدیران و کنترل و یكپارچه سازی میان بخشی آن با مشارکت کلیه مدیران و تحت نظارت مدیرعامل انجام شده است. این برنامه نسبت به دو 

برنامه قبلی در تطابق بیشتری با بودجه سازمان بوده است. 
همچنین از اقدامات مهم در این برنامه اجرایی پرداختن به پروژه تحول سازمانی در انتهای سال 1394 یكی از عوامل مهم در برنامه ریزی سال 

1395 بوده است.
ویژگی دیگر برنامه اجرای 1393 - 1394 درگیر شدن کامل آن با موضوع شاخص های کلیدی عملكرد بوه است. اگرچه در این برنامه هنوز 
شاخص های کلیدی عملكرد به طور کامل هدف گذاری نشده بودند، اما سازمان اجرایی به شناسایی، تصویب، اندازه گیری و گزارش دهی مستمر 

این شاخص ها پرداخته است.
نمودار1: پیشرفت برنامه سازمان در دوره 93-94 به تفكیک حوزه ها

مروری بر فعاليت های محك در سال 1394
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در صحبت هايتان به پروژه تحول سازمانی اشاره كرديد. چه تحولی مد نظر است و اين پروژه منجر به چه تغييراتی شد؟

پروژه تحول سازمانی که در انتهای سال 1394 پایان یافت، منجر به جداسازی پروژه ها از امور جاری و تكرارپذیر در برنامه اجرایی سال 1395 گردید که 
هر یک از این دو گروه فعالیت بر اساس ماهیت آنها هدف گذاری شده است. از سوی دیگر در سند بودجه تا حد امكان این دو نوع فعالیت تفكیک شده اند. 
جداسازی سند پروژه ها که منشاء آن در امور فاقد ساختار و غیرتكراری سازمان است و سند فرآیندها که منشاء آن در امور دارای ساختار و 

تكرارپذیر سازمان است، با هدف پایش دقیق تر میزان مصرف منابع و میزان تحقق اهداف صورت پذیرفته است.
پروژه تحول سازمانی در سال 1392 با اتكاء به ظرفیت های درون سازمانی و بدون استفاده از مشاوران بیرونی آغاز شده است. پروژه تحول سازمانی در سه 
بخش طراحی و پیاده سازی فرآینده ها، استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده و یكپارچه نمودن سیستم های اطالعات مدیریت سازمان تعریف گردیده 
است. در پایان 1393، 52 فرآیند سازمان در براساس وضع موجود شناسایی و طراحی شده و پس از تائید مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره به سازمان اجرایی 
ابالغ گردیده است. فاز دوم این بخش ارزیابی انطباق فرآیندها و عملیات اجرایی به منظور اصالح وضع موجود و شناسایی شاخص های فرآیند است که در سال 
1394 انجام گردید. بخش بعدی پروژه تحول سازمانی، استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده که با هدف امكان هزینه یابی خدمات سازمان و تولید اطالعات 
برای تغذیه سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری و همچنین امكان ارائه اطالعات شفاف و پاسخگویی بیشتر به اعضای خانواده بزرگ محک تعریف شده است. 
در سال 1393 با انتخاب نرم افزار تسهیم هزینه همكاران سیستم برای تولید اطالعات این حوزه کدینگ جدید حسابداری تعریف گردید و با تائید مدیرعامل 
و تصویب هئیت مدیره پیاده سازی آزمایشی آن موازی با کدینگ فعلی آغاز گردیده است و با اطمینان از کارآیی آن براساس اطالعات مقایسه  ای اخذ شده از دو 
سیستم، جایگزینی آن از ابتدای سال 1395 انجام شده است. در بخش یكپارچه نمودن نرم افزارها، بزرگ ترین مشكل عدم وجود رابط های نرم افزاری 
برای ارتباط نرم افزارهای اصلی سازمان بوده است که با همكاری ارزشمند متخصصان شرکت همكاران سیستم در زمستان 1393 اولین رابط تولید 
و به محک تحویل گردید که پس از استقرار آزمایش و اطمینان از کارایی آن، مراحل استقرار عملیاتی هر سه رابط اصلی در سال 1394 انجام شد.

گزارش سال 1394 درخصوص بودجه مصوب 
سازمان را ارائه فرماييد؟

 %  10/9 تحقق  در   1394 سال  مصوب  بودجه 
انحراف نامساعد در دریافت کل و 17/3 % انحراف 
مساعد در پرداخت کل مواجه بوده است. در تحقق 
این بودجه دریافت خیریه با 10/1 % انحراف نامساعد 
مساعد  انحراف   %  15/5 با  بیمارستان  دریافت  و 
مواجه بوده اند. همچنین پرداخت های تولید عواید، 
بیمارستان، حمایتی و پشتیبانی به ترتیب با 8/5 %، 
29/1 %، 22/8 % و 9 % انحراف مساعد و پرداخت 
گسترش مرتبط با ساختمان شماره 2 با 25/8 % 
نامساعد  انحراف  بوده اند.  مواجه  نامساعد  انحراف 
هزینه پروژه شماره 2 به دلیل CPM جدید پروژه 
و تأمین منابع جهت خرید مصالح پروژه در زمانی 

زودتر از زمان تعیین شده بوده است.

گفتگو با مدير عامل
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نمودار 3: نمودار توزیع عواید و هزینه های تحققی سال 1394

نمودار4: نمودار مقایسه ای دریافت و پرداخت تحققی در دوره سه ساله 1392 تا 1394

به طور كل بودجه سال 94 و پرداخت ها و دريافت های آن چه پيامی برای محك دارد؟
سؤال خوبی است. در تحقق بودجه سال 1394 سهم دریافت خیریه و دریافت بیمارستان در دریافت کل به ترتیب 85 % و 15 % بوده است که 
با توجه به عدم دریافت حدود 29 % عواید بیمارستان از بیماران )عدم دریافت سهم بیمار در هزینه ها به دلیل رایگان بودن خدمات محک برای 
کودکان مبتال به سرطان( این سهم به صورت واقعی به ترتیب 89 % و 11 % می باشد. در سال 1394 سهم پرداخت های بیمارستان و حمایتی به 
ترتیب معادل 29 % و 33 % کل پرداخت ها و سهم پرداخت های تولید عواید و پشتیبانی به ترتیب 16 % و 8 % کل پرداخت های سازمان است. 

همچنین پرداخت های توسعه که مرتبط با ساختمان شماره 2 می باشد 14 % پرداخت های سال 1394 را به خود تخصیص داده است.
این نسبت ها نشان می دهند که همچنان کمک های اهدایی مردم بخش اساسی و عمده تأمین منابع محک را شكل می دهد و باید برنامه ریزی 
برای توسعه و پایدارسازی این عواید با اولویت زیاد در دستور کار سازمان وجود داشته باشد. بدیهی است این برنامه ریزی باید متكی بر ارزش های 

شفافیت، پاسخگویی و قدرشناسی به عنوان اساسی ترین ارزش های محک باشد. 

گفتگو با مدير عامل
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8
با توضيحات شما چند درصد از پرداخت ها مستقيما برای گروه هدف مصرف شده است؟

76 % کل پرداخت های سازمان مستقیما برای گروه هدف اصلی آن که کودکان مبتال به سرطان و خانواده های آنان هستند هزینه می شود و 24 % 
هزینه ها نیز مرتبط با پرداخت های تولید عواید خیریه، مدیریت این عواید و هزینه های باالسری سازمان است. همچنین وجوه مازاد سپرده گذاری 
شده در سال 94 نسبت به سال 93 معادل 17/2 % رشد نموده است. وجوه مازاد در هر سال در حكم ذخیره های احتیاطی برای تامین منابع الزم 

جهت ادامه درمان کودکان در شرایط بحرانی هستند.
مهم ترين شاخصی كه نشان دهنده اثربخشی و كارايی كمك های نيكوكاران در زمينه حمايت از كودكان مبتال به سرطان باشد چيست؟

بازده به عنوان مهم ترین شاخص اثربخشی سازمان که نشان دهنده نسبت هزینه های کامال مرتبط با گروه هدف )کودکان مبتال به سرطان و 
خانواده آنان( به کل عواید سازمان است. این شاخص در سال 94 معادل 86/6 % می باشد که نسبت به سال های 93 و 92 به ترتیب با 3/4 % و 

3/1 % نزول مواجه است. این نزول ناشی از افزایش هزینه های خدمات زیربنایی در کشور می باشد. 
دو شاخص مهم کارآیی سازمان نیز، ضریب تولید خیریه و ضریب تولید بیمارستان هستند. ضریب تولید به معنی نسبت عواید تولیدشده به 
هزینه های تولید آن عواید در یک واحد سازمانی است که نشان دهنده بهره وری اقتصادی آن واحد می باشد. این شاخص در سال 94 نسبت به سال 
92 به میزان 33/2 % کاهش یافته است. ضریب تولید بیمارستان در سال 94 نسبت به سال 93 به میزان 20 % افزایش یافته است. همچنین این 

شاخص  درسال 94 نسبت به سال 92 به میزان 18/6 % کاهش یافته است. 
پس ضريب توليد نزول داشته است؟

ضریب تولید حوزه خیریه در دوره سه ساله 92-94 نزول نموده است که اصلی ترین دلیل آن افزایش هزینه های خدمات زیربنایی در کشور بوده است. 
در این بین ضریب تولید بیمارستان در سال 93 نسبت به سال 92 معادل 16/3 % صعود نموده است که اصلی ترین دلیل آن رشد تعرفه ها در دوره 

سه ساله 94-92 به دلیل اجرای طرح تحول نظام سالمت وزارت بهداشت بوده است.

گفتگو با مدير عامل

نمودار5: نمودار مقایسه ای شاخص های مالی در دوره سه ساله 1392 تا 1394
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آيا ارائه گزارش های مرتبط با نيروی انسانی در سال 94 نيز ممكن است؟

از آنجا که مدیریت منابع انسانی محک براساس تحلیل داده های مرتبط با نیروی انسانی از یک سو به مدیریت این منابع می پردازد و از سوی 
دیگر تحلیل روندهای آینده را انجام می دهد این شاخص ها در سازمان موجود هستند. تعداد نیروی انسانی در طول سال 94 نسبت به سال 93 
معادل 9/4 % رشد داشته است. درسال 94 حوزه داوطلبان با 66/6 % )معادل یک نفر( بیشترین میزان افزایش و حوزه های مدیرعامل، داوطلبان 

و فن آوری اطالعات با عدم افزایش، کم ترین میزان افزایش نیروی انسانی را داشته اند. 
در سال 94 بیمارستان با 5/2 % بیشترین سهم حوزه های داوطلبان و منابع انسانی با 1 % کم ترین سهم نیروی انسانی موظف سازمان را به 

خود تخصیص داده اند. 
ضریب ریزش نیروی انسانی به عنوان یكی از مهم ترین شاخص های منابع انسانی سازمان نشان دهنده نسبت نیروی انسانی خارج شده از سازمان 
به نسبت کل نیروی انسانی است. این شاخص در سال 94 معادل 13/9 % بوده است که نسبت به سال 93 معادل 0/1 % و نسبت به سال 92 

معادل 1/2 % کاهش یافته است. 
همچنین در سال 94 حوزه امور مالی با 5/9 % و حوزه های مدیرعامل، دفاتر شهرستان ها، منابع انسانی، روابط عمومی و داوطلبان بدون ریزش به 
ترتیب بیشترین و کمترین میزان ضریب ریزش را تجربه نموده اند. توجه جدی مدیریت منابع انسانی به ریشه یابی دالیل افزایش ضریب ریزش در 
سال 1392 و به کارگیری تهمیداتی که مهم ترین آنها استخدام کارشناس متخصص در امر استخدام و اضافه  نمودن آن به ترکیب کمیته استخدام 

و همچنین فعال نمودن کمیته خداحافظی به منظور شناسایی دالیل واقعی خروج از خدمت بوده است. 

نمودار 6: نمودار تفكیكی و مقایسه ای تعداد کارکنان سازمان در دوره سه ساله 1392 تا 1394
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نمودار7: نمودار تفكیكی و مقایسه ای ضریب ریزش کارکنان در دوره سه ساله 1392 تا 1394

آيا اين اطالعات در خصوص فعاليت های داوطلبانه نيز موجود است؟
میزان ساعت کارکرد داوطلبان در کل سازمان در سال 94 معادل 145.932 ساعت بوده است که در مقایسه با سال 93 به میزان 25/3 % و در 
مقایسه با سال 92 به میزان 1/9 % افزایش یافته است. در سال 94 حوزه دفاتر شهرستان با 29 % و حوزه فن آوری اطالعات بدون کار داوطلبانه 

به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را در به کارگیری نیروی داوطلب داشته اند.
ارزش ریالی کارکرد داوطلبان در کل سازمان در سال 94 معادل 12.821.639.538 ریال بوده است که در مقایسه با سال 93 به میزان 57/8 % 
و در مقایسه با سال 92 به میزان 69/1 % افزایش یافته است. در سال 94 حوزه ارکان با 35 % و حوزه فن آوری اطالعات با 1 % کار داوطلبانه به 

ترتیب بیشترین و کمترین سهم را از ارزش ریالی کارکرد نیروی داوطلب را به خود اختصاص داده اند.
شاخص ضریب داوطلبان که نشان دهنده نسبت ساعت کارکرد داوطلبان به کل ساعت کارکرد سازمان است در سال 94 معادل 7 % است که 
نسبت به سال 93 به میزان 5/3 % و نسبت به سال 92 به میزان 12/9 % کاهش یافته است. شاخص ضریب دقیق داوطلبان که نشان دهنده نسبت 
ریال ساعت کارکرد داوطلبان به کل ریال ساعت کارکرد سازمان است در سال 94 معادل 5/1 % است که نسبت به سال 93 معادل 6/9 % افزایش 

و نسبت به سال 92 معادل 12/9 % کاهش یافته است. 
نمودار 8: نمودار مقایسه ای کل ساعت کارکرد داوطلبان در دوره سه ساله 1392 تا 1394
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نمودار 9: نمودار تفكیكی مقایسه ای ارزش ریالی کارکرد داوطلبان در دوره سه ساله 1392 تا 1394

درخصوص فعاليت های بيمارستان محك در سال 94 توضيح دهيد.
آمار پذیرش بستری در حوزه بیمارستان در سال 94 نسبت به سال 93 به میزان 12/2 % افزایش و نسبت به سال 92 نیز به میزان 9/4 % افزایش یافته است. 
ضریب اشغال تخت تخت بستری در سال 94 به میزان 92 % بوده است که این میزان نسبت به سال 93 با 19 % و نسبت به سال 92 با 5/7 % 

کاهش موارد بوده است.

نمودار10: نمودار مقایسه ای پذیرش بستری بیمارستان به تفكیک بخش ها در دوره سه ساله 1392 تا 1394
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نمودار 11: نمودار مقایسه ای ضریب اشغال به تفكیک بخش ها در دوره سه ساله 1392 تا 1394

درخصوص خدمات حمايتی محك درسال 94 چه شاخص هايی را می توانيد ارائه كنيد.
سرانه هزینه درمان در سال 94 با 8/6 % کاهش نسبت به سال 93 و 15/7 % رشد نسبت به سال 92 مواجه است. در سال 94 کمترین میزان سرانه 
حمایتی مربوط به استان قزوین با 14 میلیون ریال است و نسبت به سال 93 با 27/6 % نزول مواجه است. در همین سال بیشترین سرانه حمایتی 
مربوط به کودکان خارجی است که معادل 82 میلیون ریال است و نسبت به سال 93 با 26/7 % افزایش و نسبت به سال 92 با 34/1 % نزول مواجه 
است. با توجه به آنكه سرانه حمایتی کودکان خارجی به دلیل عدم بهره مندی از پوشش بیمه تقریبا 5/8 برابر حداقل سرانه و 2/7 برابر میانگین سرانه 
است، الزم است به موازات توسعه ارتباطات بین الملل، یافتن منابع منطقه ای یا بین المللی برای تأمین این هزینه و همچنین بهره برداری از این فعالیت 

جهت ارتقاء جایگاه ملی و بین المللی محک در دستور کار مشترک دو حوزه خدمات حمایتی و روابط عمومی و امور بین الملل قرار گیرد.
در سال 94 معادل 2236 کودک حدید تحت حمایت قرار گرفته اند که این تعداد به میزان 7/8 % نسبت به سال 93 و به میزان 11 % نسبت 
به سال 92 افزایش یافته است. در پایان سال 93 تعداد تجمیعی کودکان تحت حمایت 24548 نفر رسیده است که نسبت به پایان سال 93 به 
میزان 9/8 % افزایش یافته است. همچنین در پایان سال 94 تعداد تجمیعی کودکان تحت حمایت به 23222 نفر رسیده است که نسبت به پایان 

سال 93 به میزان 9/6 % و نسبت به پایان سال 92 به میزان 20/4 % افزایش یافته است. 
و  تعداد کودکان تحت درمان  نسبت کودکان فوت شده،  نشان دهنده  ترتیب  به  فوت، ضریب تحت درمان و ضریب قطع درمان که  ضریب 
نسبت تعداد کودکان قطع درمان به کل کودکان تحت حمایت هستند، سه شاخص اساسی حوزه خدمات حمایتی را تشكیل می دهند. در بین 
شاخص های سه گانه حمایتی ضریب قطع درمان و ضریب فوت در پایان سال 94 به ترتیب با 3/9 % افزایش و 9/9 % کاهش نسبت به سال 93 
به ترتیب 19/6 % و 20/3 % رسیده اند. ضریب تحت درمان نیز با 2/6 % رشد نسبت به سال 93 به 60 % در پایان سال 94 رسیده است. الزم به 
ذکر است ضریب فوت و ضریب قطع درمان در پایان سال 94 به ترتیب 12/8 % کاهش و 4/2 % افزایش نسبت به سال قبل از برنامه داشته اند. 
کاهش ضریب فوت و افزایش ضرایب قطع درمان و تحت درمان حاکی از اثربخش بودن سیاست های درمانی و حمایتی محک در ارتباط با کودکان 

مبتال به سرطان است.

گفتگو با مدير عامل
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نمودار 12: نمودار مقایسه ای تعداد جدید و تجمیعی کودکان تحت حمایت در دوره سه ساله 1392 تا 1394

نمودار 13: نمودار مقایسه ای شاخص های خدمات حمایتی در دوره سه ساله 1392 تا 1394
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گفتگو با مدير عامل14

آيا در حوزه ارتباطات نيز آمار تحليلی از عملكرد محك موجود است؟
کمیت  سه  دارد.  عهده  بر  را  جامعه  با  سازمان  ارتباطات  توسعه  وظیفه  سازمان،  ارتباطات  مدیریت  مسئول  عنوان  به  عمومی  روابط  حوزه 
میزان بازدید سایت فارسی، میزان بازدید سایت انگلیسی و نفر بازدید بیمارستان در سال می توانند اثربخشی اقدامات انجام شده برای توسعه و 

پایدارسازی ارتباطات سازمان را نشان دهند. 
تعداد بازدید سایت فارسی، تعداد بازدید سایت انگلیسی و تعداد نفر - بازدید بیمارستان درسال 94 به ترتیب با 9/9 %، 14/2 % و 10/2 % کاهش 

نسبت به سال 93 و به ترتیب با 5/2 % افزایش، 48/7 % کاهش و 1/4 % کاهش نسبت به سال 92 مواجه بوده اند. 
هدف غایی و نهایی ارتباطات سازمانی اعم از درون سازمانی و برون سازمانی، برندینگ و ارتقاء ارزش برند سازمان است و برای سنجش ارزش 
برند دو رویكرد مبتنی بر شاخص  های مالی و مبتنی بر شاخص  های ذهنی مشتری تعریف می گردد. موسسه محک از سال 1393 به اندازه گیری 
ارزش برند مبتنی بر شاخص های ذهنی مشتری براساس مدل های پذیرفته شده بین المللی پرداخته است که اندازه گیری های اولیه حاکی از رشد 

این شاخص است.
نمودار 14: نمودار مقایسه ای بازدیدها در دوره سه ساله 1392 تا 1394
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آيا در سال 94 نيز همچون سال های قبل سنجش كيفيت عملكرد سازمان انجام شده است؟
قطعا همین طور است زیرا یكی از جنبه های مهم تحقق برنامه، کیفیت اجرای برنامه است. از آنجا که موسسه محک یک سازمان خدمت محور 
است، کیفیت در چارچوب ارائه خدمت به خدمت گیرندگان آن تعریف می شود. خدمت گیرندگان محک را دو گروه اساسی تشكیل می دهند که 

از یک سو کودکان مبتال به سرطان و خانواده آنان و از سوی دیگر خیرین هستند. 
براین اساس زیرحوزه تضمین کیفیت در حوزه مدیرعامل از سال 1388 فعالیت خود را آغاز نمود که در همین شماره خبرنامه نیز گزارش آماری 
از فعالیت های آن ارائه شده است. این واحد در پایان هر ماه اطالعات کلیه سرویس گیرندگان محک را از حوزه های ذیربط جمع آوری نـموده و با 
آنان گفتگوی تلفنی انجام می دهد و از خدمت گیرندگان می خواهد حوزه های خدمت دهنده را که در ارتباط با آنان بوده اند بر روی یک خط   کش 
سه امتیازی )1- = نامناسب، 0 = معمولی، 1+ = مناسب( ارزیابی نمایند. بر روی این اطالعات تحلیل آماری انجام می شود و نتایج آن به صورت 
ماهانه تنظیم و از طریق مدیرعامل به مدیران حوزه های خدمت دهنده ارجاع می شود تا براساس ارزیابی انجام شده به اصالح عملكرد و ارتقاء 

کیفیت حوزه خود اقدام نمایند. 
امتیاز هر حوزه براساس نظرات خدمت گیرندگان عددی در بازه )1+،  1-( می باشد که در بازه )1+، 0/75( به عنوان سطح کیفی مطلوب سازمان 
هدف گذاری شده است. میانگین ارزیابی هر واحد براساس تلفیق موارد مورد پرسش به یک میانگین ماهانه و میانگین امتیازات ماهانه به امتیاز 

ساالنه منجر می گردد. 
کلیه ضرایب کیفیت در سال 94 باالتر از سطح کیفی مورد انتظار سازمان هستند. همچنین ضریب کیفیت سازمان در سال 94 با 1/1 % افزایش 
به 0/93 رسیده است و بدین ترتیب نسبت به سال قبل از برنامه بی تغییر بوده است. در سال 94 بیشترین ضریب معادل 0/99 مربوط به حوزه 
خدمات حمایتی است که نسبت به سال 93 به میزان 5/3 % افزایش یافته و کمترین ضریب معادل 0/8 مربوط به حوزه داوطلبان است که نسبت 

به سال 93 به میزان 12/1 % کاهش یافته است.
ارائه حجم بااليی از آمار و اطالعات در حوزه مديريت عجيب نيست. اما از ميان گزارش های ارائه شده اين نكته مشهود است كه 
اين آمار تنها ثبت نمی شود بلكه مديريت سازمان نيز بر اساس همين اطالعات صورت می پذيرد. به عنوان مطلب پايانی، در اين 

خصوص نظری داريد؟
این اظهار نظر نشان دهنده دقت شماست. بله همین طور است. یكی از رویكردهای مهمی که به شیوه مدیریتی محک حاکم می باشد مدیریت بر 
مبنای اطالعات است. از آنجا که محک موظف به پاسداشت دو حیطه ارزشمند سالمت کودکان مبتال به سرطان و اعتماد نیكوکاران این سرزمین 
می باشد، بی شک پاسداری از این دو حیطه ارزشمند نیازمند باالترین سطح مسئولیت و تخصیص بهینه و اثربخش منابع است که اطمینان از 
حصول آن تنها در سایه مدیریت بر مبنای اطالعات میسر می باشد. ضمن آنكه رعایت دو ارزش بنیادین محک که شفافیت و پاسخگویی می باشند، 
تولید داده ها و استخراج اطالعات مرتبط با عملكرد را به الزامی گریزناپذیر برای سازمان محک تبدیل نموده است که شفافیت و پاسخگویی بر 

بستر این جریان اطالعات جاری می باشد.
مدیریت بر مبنای اطالعات و بررسی مداوم آمار و شاخص ها امن ترین شیوه برای حصول به کارآمدترین روش عملكرد در مسیر ارائه خدمات 

همه جانبه به کودکان مبتال به سرطان و خانواده های آنهاست.

گفتگو با مدير عامل
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خبرهای كوتاه: زير سقف محك چه مي گذرد؟

اهداي يك دستگاه خودرو به محك
مجتمع آموزشی نیما یوشیج در منطقه 2 آموزش و پرورش، با عواید 
حاصل از بازارچه  خیریه  اي که با نیک اندیشي اولیا و مربیان شان در 
مدرسه برپا شده بود یک دستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین به محک 
این مدرسه در  اهدایي دانش آموزان  پنجمین خودرو  این  اهدا کرد. 

حمایت از کودکان مبتال به سرطان است.

جشن تولد برای متولدين مرداد ماه در اقامتگاه
فرزندان محک در جشني که به مناسبت تولد متولدین مرداد ماه در 
اقامتگاه برگزار شد، در کنار مادرانشان با خواندن ترانه هاي شاد کودکانه 
عمو زنجیرباف بازي کردند، شادمانه چرخیدند و سپس به تماشای نمایش 
عروسكی نشستند. در آخر این جشن با بریدن کیک هاي خوشمزه یک 

بعد از ظهر خاطره انگیز را همراه هم گذراندند و هدیه تولد گرفتند.

تئاتر و كتاب خواني برای قهرمانان مبارزه با سرطان
داوطلبان به مناسبت روز ادبیات کودکان و نوجوانان براي کودکان 
محک تئاتر و کتاب خواني برگزار کردند. در این نمایش چند نفر از 
با ترانه خواني از یک کتاب کودکانه، لحظاتي پر از شادي  داوطلبان 
همراه  کودکان  زدند.  رقم  محک  کوچک  فرزندان  براي  را  خنده  و 
تالش  و  کار  موضوع  با  قصه   اي  تماشاي  به  اقامتگاه  در  والدین شان 

نشستند و هم صدا با هم شخصیت هاي نمایش را تشویق کردند.

كودكان محك مهمانان نمايش پلنگ خيال باف
کودکان محک به همراه والدین شان به تماشاي تئاتر کودکانه »پلنگ 
از  یكي  تئاتر  و  نمایش  نشستند.  نیاوران  فرهنگسراي  در  خیال باف« 
محبوب ترین سرگرمي هاي فرزندان محک است. کودکان هرجا که پا 
بگذارند، امید و شادي را همراه مي آورند. این بار بیشتر از همیشه. شاید 

به این خاطر که مي شد به چشم دید که سرطان پایان کودکي نیست.
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مهمانان ويژه سيرک آفتاب
کودکان محک و خانواده هایشان مهمانان ویژه سیرک بین المللي 
به  مبتال  کودکان  براي  این سیرک  اختصاصي  اجراي  آفتاب شدند. 
سرطان در تابستان امسال در پارک ارم در حالي برگزار شد که دو 
ماه پیش دلقک هاي این سیرک در بازدید از بیمارستان محک تمامي 

کودکان را براي یک برنامه ویژه دعوت کرده بودند. 

در محك مدرسه را به اتاق كودكان می آوريم
اولین روزهاي مهر، همه را به یاد شوق کالس و مدرسه مي اندازد. خانواده 
بزرگ محک هم مثل هر خانواده اي شوق فرزندانش برایش مهم است. اگر 
امروز مبارزان کوچک ما نمي توانند به مدرسه بروند، در محک کالس درس 
را به اتاقشان می آوریم. امسال نیز محک مانند هر سال با برگزاری جشن 
آغاز سال تحصیلی به فرزندانش بسته لوازم التحریر یا هزینه آن را اهدا کرد.

نمايش خصوصي براي قهرمانان محك
آمفي  سالن  در   )zootopia(  » حیوانات  »آرمان شهر  انیمیشن 
تئاتر محک براي کودکان و خانواده هایشان نمایش داده شد. قهرمانان 
به  دنیاست  امن ترین جاي  مادرانشان که  آغـوش  کوچک محک در 
تماشاي یكي از محبوب ترین انیمیشن های سال نشستند و هـمراه با 

شخصیت هاي داستاني و روایت کودکانه آن خندیدند.

زيباترين كيك تولد
هر ماه در محک جشن تولدي براي کودکان آن ماه برگزار مي شود. 
تولد شهریور ماه اما با یک اتفاق تازه همراه بود. قرار شد تا کیک ها توسط 
خود کودکان تزئین شود. کاروان جشن تولد شهریور، با ترانه هایی شاد 
وارد تمام بخش های بیمارستان شد. کودکان کیک ها را با شور و شوق 
تزئین کردند و در آخر کیک هایشان را با اشتها همراه با آبمیوه خوردند.



اخبار 18
حقيقی به ديدار كودكان محك آمد

علیرضا حقیقی، دروازه بان تیم ملی ایران مهر ماه به دیدار کودکان محک 
آمد. او در این دیدار با کودکان محک بر سر قهرمانی شان شرط بست تا 
اگر آنها بتوانند غول سرطان را شكست دهند از او هدیه ای دریافت کنند. 
همچنین دروازه بان تیم ملی از کودکان بستری در بیمارستان خواست 
تا بازیكن محبوبشان را به او معرفی کنند تا در اولین فرصت پیراهنی با 
همان شماره برایشان هدیه آورد. حقیقی آبان ماه به قول اش عمل کرد. 

بازديد آتش نشانان از محك
و  مؤسسه  از  بازدید  به  که  تهران  آتش نشانی  سازمان  مأموران 
با  و  رفتند  اقامتگاه  به  بودند،  آمده  تخصصی محک  فوق  بیمارستان 
آموزش و بازي اوقات خوشي را براي کودکان به وجود آوردند. قهرمانان 
ایمنی  اصول  و شعرخواني  داستان گویي  با  با سرطان  مبارزه  کوچک 
چون؛ خطرات بازی با آتش و نحوه تماس با سامانه 125 در هنگام بروز 

حوادث و آتش سوزی ها را آموختند و عكس یادگاري گرفتند.

كودكان محك در دانشكده مهندسي تهران
کودکان محک در دانشكده مهندسي دانشگاه تهران سرنشینان خودرو 
خورشیدي غزال شدند. قهرمانان کوچک به دعوت گروه مرکز ساخت خودرو 
خورشیدي غزال، سوار بر یک خودرو دوستدار طبیعت شدند که انرژی 
مورد نیازش از خورشید تأمین مي شد. در بخش دیگري از این برنامه نیز، 
کودکان به تماشاي انیمیشن »پرندگان خشمگین )Angry Birds(« که 
با دوبله همزمان و حضور گویندگان جوان گروه گلوري همراه بود، نشستند.

يك گردش تاريخي
فرزندان محک همراه با مادران و پدران شان و مددکاران به مجموعه 
باغ نیاوران رفتند. قهرمانان کوچک مبارزه با سرطان با بازدید از کاخ هاي 
صاحبقرانیه و کوشک احمدشاهي به بخشي از تاریخ ایران زمین سفر 
کردند و از موزه هاي جهان نما و خودروهاي اختصاصي دیدن کردند. 
فضاي  در  فرهنگي  مجموعه  این  از  متفاوت  بازدید  یک  از  آنها پس 
خوش آب و هواي باغ همراه با دوستانشان به گردش و بازي پراختند.
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قهرمانان مبارزه با سرطان محک در روز پزشک از متخصصان خون و 
آنكولوژی بیمارستان هاي تهران تقدیر کردند.

به مناسبت روز پزشک تعدادي از کودکان بهبودیافته محک به همراه 
گروهی از داوطلبان و مددکاران با حضور در بیمارستان هاي تهران که 
بخش خون و آنكولوژي دارند از پزشكان متخصص در حوزه سرطان 

کودک تقدیر کردند.
حضور فرزندان بهبودیافته در بیمارستان های دارای بخش خون و 
بود  بزرگ محک  خانواده  باور همیشگی  این  یادآور  تهران  آنكولوژی 
که سرطان درمان پذیر است. در این دیدارها پزشكان از اینكه کودکان 
بهبودیافته را سالمت و شاد و در روال عادی زندگی می دیدند بسیار 
خوشحال شدند و ابراز امیدواری کردند تا با فراهم شدن بهترین شرایط 
درمانی و حمایتی در تمامی بیمارستان ها شاهد بهبودی تعداد بیشتری 

از کودکان مبتال به سرطان باشیم.
پزشكان یكی از گروه هایی هستند که محک در طول 25 سال فعالیت 
خود همواره از حمایت شان برخوردار بوده است. بی شک بهبودی کامل 
بیش از 5 هزار کودک مبتال به سرطان بدون حضور آنها و هزاران هزار 
نیكوکار این سرزمین که شرایط درمان را برای کودکان سرزمین مان 
فراهم کرده اند، مقدور نخواهد بود. به امید روزی که جهان با سرطان 

خداحافظی کند.

مدیر بخش خدمات حمایتي و سرپرست واحد مددکاري محک از 
دو انجمن خیریه توان یاب و احیا ارزش ها بازدید کردند.

در بازدید از انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب و انجمن 
حمایت و یاري آسیب  دیدگان اجتماعي )احیا ارزش ها(، نمایندگان خیریه 
محک عالوه بر کسب اطالع از تاریخچه تأسیس، اهداف و مأموریت این 
انجمن هاي خیریه با روند فعالیت هاي داوطلبانه و نحوه ارائه خدمات آنها 
نیز از نزدیک آشنا شدند. خسرو منصوریان، مؤسس و مدیرعامل انجمن 
احیا ارزش ها و تهمینه یگانه آسیایي، مدیرعامل انجمن توان یاب در 
این بازدید با اشاره به بازدید خود از محک در ماه هاي گذشته از ایجاد 
فرصت هاي متقابل در انتقال تجربیات و اشـتراک دانش میان مـؤسسات 

خیریه در پـیشبرد فـعالیت هاي انسان دوستانه ابراز امیدواري کردند.
توان یاب  از کودکان  توانبخشي و حمایت  توان یاب در حوزه  انجمن 
جسمي - حرکتي فعالیت مي کند. انجمن احیا ارزش ها نیز با فعالیت 
خیرخواهانه در ارائه خدمات درماني و حمایتي درخصوص ناهنجاري هاي 
اجتماعي گام برمي دارد. این دو مؤسسه خیریه در زمینه هاي توانبخشي، 
اجتماعي  و مددکاري  ارائه خدمات مشاوره  و  پیشگیري  آگاهي رساني، 
فعالیت مي کنند. در این دیدار صمیمانه از فعالیت هاي این دو انجمن خیریه 
قدرداني شد و به رسم یادبود نقاشي یاوران کوچک کودکان محک به این 

دو مؤسسه اهدا شد.

تقدير فرزندان بهبود  يافته محك از پزشكان
حوزه درمان سرطان كودک

و  توان ياب  انجمن خيريه  دو  از  بازديد محك 
احياي ارزش ها
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آشنايی با كلينيك گوش و حلق و بينی محك 

به مناسبت روز جهانی ناشنوايان

گوش هایتان را بگیرید و برای چند لحظه دنیایی بدون صدا را تصور 
کنید. دنیایی بدون آواز پرندگان و ُشرُشر باران. دنیایی با صدای سكوت.

سال  در  نفر  میلیون   360 جهانی  بهداشت  سازمان  آمار  براساس 
2015 ناشنوا و کم شنوا بودند که از این میان 32 میلیون نفر از آنها را 
کودکان تشكیل دادند. از آنجایی که یكی از عوارض بیماری سرطان 
مشكالت شنوایی است، کودکان مبتال به سرطان نیز از این عارضه به 
دور نیستند و در صورتی که به تأثیر داروهای شیمی درمانی روی آنها 

توجه نشود، ممكن است دچار کم شنوایی یا ناشنوایی شوند.
محک همواره در تالش است تا تمامی اقدامات درمانی و تجهیزاتی 
که برای یک کودک مبتال به سرطان نیاز است را زیر یک سقف گرد 
هم آورد. تأسیس کلینیک های تخصصی در بیمارستان فوق تخصصی 
درمان  از  ناشی  عوارض  به  توجه  منظور  به  محک  کودکان  سرطان 

سرطان نیز در راستای همین هدف صورت گرفته است.
مسعود  دکتر  با  ناشنوایان  جهانی  روز  مهر،  چهارم  مناسبت  به 
قاسمی فیروزآبادی، پزشک داوطلب و سرپرست کلینیک مشاوره ای 
گفتگو  به  بیمارستان محک  و شنوایی سنجی  بینی  و  و حلق  گوش 
پرداختیم و از او درباره عوارض سرطان بر شنوایی کودکان پرسیدیم. 
کودکان  شنوایی  شرایط  که  صورتی  در  است  معتقد  قاسمی  دکتر 
مبتال به سرطان به صورت مرتب رصد شود، میزان مشكالت شنوایی 

آنها کاهش خواهد یافت.

كاهش شنوايی، يكی از عوارض بيماری سرطان است. چگونه 
سرطان می تواند برای بيماران مشكالت شنوايی ايجاد كند؟

بر مشكالت  به سه شكل می تواند  بیماری سـرطان  به طور کلی 
شنوایی تاثیر بگذارد؛ سرطان های گوش، سرطان هایی که مربوط به 
و درمان های سرطان که  را درگیر می کند  ولی گوش  نیست  گوش 
می تواند باعث کاهش شنوایی گوش شود. اصوال سرطان های مستقیم 
گوش سرطان های نادری هستند و شیوع باالیی ندارند و می توان با 
جراحی و دارو آن را کنترل کرد. از طرف دیگر، برخی از انواع دیگر 
به صورت  را درگیر خود می کنند می توانند  سرطان که سرو گردن 

غیرمستقیم باعث کم شنوایی و ناشنوایی گوش شوند.
است  مرتبط  سرطان  درمان های  به  شنوایی  کاهش  دیگر  بحث 
بخصوص آنكه در بیشتر سرطان های کودکان از داروهای شیمی درمانی 
استفاده می شود. داروهای شیمی درمانی در کنار عوارضی که دارند، 
عصب گوش را ضعیف کرده و باعث کاهش شنوایی می شوند. همچنین 
رادیوتراپی در ناحیه سر و گردن نیز می تواند روی گوش تأثیر گذاشته 

و باعث تجمیع مایع پشت پرده گوش شود.
 

علت تأسيس كلينيك گوش و حلق و بينی در بيمارستان 
فوق تخصصی محك به كداميك از داليل باال برمی گردد؟

مهم ترین علت راه اندازی این کلینیک، تأثیر داروها بر سامانه عصبی 
کودکان است. به طوری که ما پس از شیمی درمانی به صورت مرتب 
شنوایی کودکانمان را پیگیری می کنیم تا اگر به علت عارضه داروهای 
شیمی درمانی دچار کاهش شنوایی شدند، بنا به تشخیص متخصصان 
دیگر  داروی  به  یا  و  شده  قطع  درمانی  شیمی  داروهای  آنكولوژی، 

تغییر داده شوند.
 

به  خدماتی  چه  محك  بينی  و  حلق  و  گوش  كلينيك 
كودكان مبتال به سرطان ارائه می دهد؟

بیمارستان فوق تخصصی محک بر موضوع سرطان تمرکز دارد و برای 
فعالیت های تكمیلی کلینیک های تخصصی نیز در این مؤسسه ایجاد 
کلینیک ها  همین  جزو  نیز  بینی  و  حلق  و  گوش  کلینیک  شده اند. 
است تا ما بتوانیم به همكاران آنكولوژی اطفال مشاوره های تخصصی 
در زمینه مشكالت شنوایی فرزندانمان ارائه دهیم. البته باید بگویم 
بینی  و  و حلق  کلینیک گوش  از  پیش  کلینیک شنوایی سنجی  که 
ایجاد شده بود تا اینكه در خرداد 1393 به منظور تكمیل قسمت های 
فوق تخصصی مشاوره ای این بیمارستان کلینیک گوش و حلق و بینی 

تأسیس شد.

در اين كلينيك صرفا خدمات مشاوره ای ارائه می شود؟
بله. هدف ما این نیست تا یک بیمارستان فوق تخصصی گوش و 
حلق و بینی در محک راه اندازی نماییم. به همین خاطر به منظور 
در  حاضر  همكاران  از  بینی،  و  حلق  و  گوش  جراحی های  انجام 
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بیمارستان هایی چون امیر اعلم و مسیح دانشوری کمک می گیریم. 
بسیاری از عمل های جراحی فرزندان محک به دلیل شرایط خاصی 

که دارند خارج از نوبت در این بیمارستان ها صورت می گیرد.

نشان  است  شده  نصب  كلينيك  كنار  در  كه  تابلويی 
پدر خود  ايجاد  نيت  به  را  كلينيك  اين  می دهد كه شما 

كرده ايد. در اين باره برايمان بگوييد.
بودند.  یزد  استان  پرورش  و  آموزش  مناطق  از  یكی  رئیس  پدرم 
کاری  بچه ها  برای  تا  می کردند  تالش  فعالیت خود  مدت  در  ایشان 
مناطق  به  هم  با  کودکی ام،  دوران  در  هست  یادم  دهند.  انجام 
صعب العبور می رفتیم تا ایشان برای کودکان روستا شرایط تحصیل 
را فراهم کنند. همیشه می خواستم برای گرامیداشت یاد پدرم کاری 
انجام دهم. یكی از دوستان بیمارستان محک را معرفی کرد و گفت 
مسئوالن این بیمارستان قصد دارند که کلینیک گوش و حلق و بینی 
را در این بیمارستان ایجاد کنند. وقتی برای شرکت در جلسات به 
تأسیس  برای  مدیره  هیأت  مصوبه  متوجه شدم  آمدم،  مؤسسه  این 
این کلینیک وجود دارد و حتی پیش بینی هزینه ها نیز صورت گرفته 
است. در نتیجه تصمیم گرفتم برای گرامیداشت یاد پدرم هزینه ایجاد 
کلینیک را تقبل کنم. در نهایت این کلینیک پس از 8 ماه افتتاح شد.

 
شما هم اكنون سرپرست كلينيك هستيد و به صورت 
همان  از  داريد.  حضور  كلينيك  در  هفته  هر  داوطلبانه 

ابتدا تصميم بر فعاليت داوطلبانه داشتيد؟
من فقط تصمیم بر ساخت این کلینیک داشتم اما محیط محک 
آنقدر صمیمی است و برای من احساس رضایت باالیی ایجاد می  کند 
کلینیک  در  یكبار  هفته ای  داوطلبانه  صورت  به  گرفتم  تصمیم  که 
نروم  به مطب خودم  که  آید  پیش  زمانی  است  ممكن  حاضر  شوم. 
وقتی  بیایم.  محک  به  هفته  هر  تا  می کنم  را  تالشم  تمام  قطعاً  اما 
به مبارزه کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان با این بیماری 
سخت فكر می کنم، دیگر مشكالت خودم از یادم می رود و مطمئنم 
که سختی های من در برابر آنها هیچ است. خدا را شاکرم که افتخار 

خدمت به کودکان مبتال به سرطان را به دست آوردم.

چرا مـحك را برای انجام فـعاليت خـيرخواهانه خود 
انتخاب كرديد؟

چون باالترین کیفیت خدمات به کودکان ارائه می شود. محک بااینكه 
همواره سعی می کند صرفه جویی کند و هزینه های باالسری را کاهش 
دهد، اما در حوزه ارائه خدمات درمانی و رفاهی به کودکان باالترین 
کیفیت را در نظر می گیرد و هیچ نیازی را بی پاسخ نمی گذارد. زمانی 
که می خواستم تجهیزات کلینیک را آماده  کنم با من شرط کردند با 
بهترین امكانات تجهیز شود. توجه به این امر برای من اهمیت بسیار 
زیادی داشت. از طرف دیگر زمانی که به محک آمدم، نگاه ترحم آمیز 
نظم  با  کارکنان  همه  محک،  بیمارستان  در  ندیدم.  را  خانواده ها  به 
از نظر من این دو  آنها رفتار می کنند.  با  بیماران  و اخالقی شایستۀ 
مسئله باید الگوی همه مؤسسات و بیمارستان های خیریه شود. همچنین 
فعالیت های محک کاماًل شفاف است. تمامی آمارهای محک موجود و 
قابل دسترسی است و هر نیكوکاری که بخواهد می تواند از محک بازدید 
کند. همین امر باعث شده تا مردم به محک اعتماد داشته باشند. باالترین 
سرمایه محک اعتماد مردم است. حتی آمارهای جهانی نشان از فعالیت 
شایسته محک دارد و همین موضوع باعث شده تا این مؤسسه پس از 25 
سال فعالیت همچنان حرکت رو به جلو داشته باشد. امیدوارم همچنان 
شاهد آن باشیم که منابعی که مردم با عشق تأمین می کنند به بهترین 
شكل به خدمات درمانی و حمایتی تبدیل شود و در نهایت برای کودکان 

مبتال به سرطان و خانواده هایشان هزینه شود.
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نام  با  جشن  آخرین  و  محک  ماه  مهر  بازارچه  سومین  و  هفتاد 
همكاري  و  یاوران  از  نفر   4000 از  بیش  همیاري  با  »قلک شكان« 
بیش از 300 نیروي داوطلب برگزار شد. صد در صد عواید حاصل از 
برگزاري این بازار به مبلغ بیش از 6 میلیارد و 500 میلیون ریال در 
تأمین هزینه دارو و درمان کودکان مبتال به سرطان صرف خواهد شد.

 

رونمايي از نام جديد بازار قلك شكان
وقتي قرار باشد تا جشني برگزار شود، همه اعضاي خانواده براي 
برپایي هر چه بهتر آن تالش مي کنند. در محک هم برگزاري بازارها و 
جشن ها با حضور تک تک اعضاي خانواده بزرگ محک و با مشارکت و 
همدلي صدها یاور و داوطلب براي حمایت از قهرمانان کوچک مبارزه 

با سرطان انجام مي شود.
برای  رویدادها  مهم ترین  از  یكی  محک  »قلک شكان«  بازارهای 
است که 18  به سرطان  مبتال  درمان کودکان  و  دارو  هزینه  تأمین 
سال متوالی به همت داوطلبان برپا شده است. اما چند سالی است که 
قلک های جدید محک، دیگر قابل شكستن نیستند. به همین خاطر 
رونمایي از نام جدید بازار قلک شكان که طي دو مرحله نظرسنجي، 
نام  گرفت.  صورت  بازار  این  در  شد،  انتخاب  محک  یاوران  توسط 
جایگزین بازار »قلک شكان« طی مراسمی و با حضور محمد، یكي از 
کودکان بهبود یافته محک و حامد حدادي، بسكتبالیست محبوب و 

از یاوران همیشگي که با وجود شكستگي پا به این جشن آمده بود، 
و  این رونمایي حضور داشتند  یاوران در  از  نفر  رونمایي شد. صدها 
کودکان که از دیدن عروسک های قلک به ذوق آمده بودند، در صف 
به صورت  قلک سفالي محک  عروسک  تماشاگران حاضر شدند.  اول 
نمادین تابلویی که توسط یاوران کوچک محک با نام جایگزین بازار 
سال  از  تا  کرد  تقدیم  جدید  قلک  عروسک  به  را  بود  شده  طراحی 
آینده بازار »قلک شكان« محک با نام جدید »جشن قلک های کوچک 

و آرزوهای بزرگ« برگزار شود.
 

بازارچه اي با حال و هواي سيرک
ورودي محک براي میزباني از یاوران پرمهري که در تمام فصول همراه 
کودکان مبتال به سرطان هستند با روبان هاي قرمز و سفید، شبیه به 
پارچه هاي چادر سیرک آذین بندي شده بود. سالن بازارچه هم با طرحي 
از دلقک سیرک فرش شده بود. همچنین بادکنک هایي شبیه دلقک در 

دست کودکان بود که نوید یک جشن هیجان انگیز را به آن ها می داد.
چادرهای  پس زمینه  و  رنگارنگ  بوقی های  کاله  با  عكاسی  غرفه 
سیرک آماده میزبانی یاورانی بود که برای ثبت خاطره حضورشان در 
بازار همراه با خانواده و دوستانشان آمده بودند. به رسم تمامي بازارها 
غرفه هاي متنوعي از لوازم خانگي و پوشاک گرفته تا نوشت افزار و کتاب 
و اسباب بازي و البته ایستگاه هاي خوراکي براي میزباني از یاوران و در 
حمایت از کودکان مبتال به سرطان مستقر بودند. بخش هاي عضویت 
با  که مي خواستند  بودند  یاوراني  به  ارائه خدمات  آماده  قلک هم  و 

فرزندان محک در مسیر مبارزه با بیماري همراه شوند.

براي جشن  آغازي  و  قلك شكان  براي  پاياني 
قلك هاي كوچك و آرزوهاي بزرگ
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حضور ياوران هنرمند و ورزشكار
عموهاي فیتیله اي از مهمانان روز اول بازار بودند. آن ها با حضورشان 
براي مهمانان کوچک بازار لحظاتي خوش ساختند و برنامه هایي شاد 
اجرا کردند. کودکان با صداي بلند شعر دوستي را با عموها خواندند 
تا به دوستان کوچكشان در محک بگویند که تا همیشه دوست شان 

دارند و در کنارشان هستند.
مرضیه برومند، سروش صحت، مهدی کوشكی، علي فروتن، محمد 
مسلمي، حمید گلي، مهران شاهین طبع، یحیي گل محمدي، حامد 
و  اوجي  علي  همایون،  یزدانی، حامد  رضا  علیرضا حقیقي،  حدادي، 
ماني نوري از هنرمندان و ورزشكاراني بودند که عصر روز تعطیل خود 

را براي حضور در جمع خانواده بزرگ محک اختصاص دادند. 

قدردان حضور پرمهرتان هستيم
گیاهي  )البراتوار  سینره  شرکت هاي  مالي  حمایت  با  بازارچه  این 
برند  گلوبال  فرمند،  برناکو،  کاشان،  پردیس  چیني  زنده(،  طبیعت 
تویز )لِگو(، رستوران برگر لند، رستوران پرپروک، لواکر، کاج تفلون و 
صنایع غذایي ولوتینا برگزار شد که همراهي شان را سپاس مي گوییم.

داشتند،  حضور  بازار  این  برگزاری  در  که  نیكوکارانی  تمامی  از 
ارزنده ترین  به  دسترسي  با  فرزندان مان  امیدواریم  و  سپاسگزاریم 
خدمات درماني و رفاهي در مسیر مبارزه با بیماري، قهرمانانه بایستند.
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افتتاح دفتر جلب مشاركت سعدی

دفتر جدید جلب مشارکت های مردمی محک در خیابان سعدی، به 
منظور تسهیل، گسترش و تداوم ارتباط با یاوران افتتاح شد. 

در مراسم افتتاح دفتر سعدی مدیر عامل، تعدادی از مدیران و کارکنان 
و جمعی از یاوران موسسه حضور داشتند. آراسب احمدیان، مدیرعامل 
محک ضمن خوشامدگویی به مهمانان و قدردانی از آقای خادم، یاوري 
که افتتاح دفتر جدید جلب مشارکت های محک به همت ایشان صورت 
گرفته است، گفت: »با توجه به موقعیت مكانی دفتر سعدی و حضور 
افراد بسیار زیاد در مراکز خرید اطراف این دفتر، امیدواریم بتوانیم رابط 
خوبی برای رساندن کمک های نیكوکاران به کودکان مبتال به سرطان 
باشیم. در دفتر سعدی همانند دفاتر دیگر محک، در خصوص خدمات 
ارائه شده به کودکان مبتال به سرطان و روش های کمک، اطالع رسانی 
می شود و با جذب کمک هاي مردمي، شایسته ترین خدمات به کودک 

مبتال به سرطان ارائه خواهد شد.«  
در  گرفت،  صورت  ایشان  همت  به  دفتر  این  اهداي  که  یاوری 
خصوص نیت خیر خود گفت:»خوشحالم که افتتاح جدیدترین دفتر 
جلب مشارکت هاي محک به دست یكي از فرزندان بهبودیافته محک 
صورت گرفت و امروز نتیجه عهدي که با خداوند داشتم را مي بینم.« 
حمید خانی مدیر جلب مشارکت های مردمی محک در معرفی دفتر 
سعدی با برشمردن ویژگی های تجاری این منطقه گفت: »طبقه اول 
دفتر سعدی برای حضور یاوران و جلب مشارکت های مردمی تجهیز 
شده است و در طبقه دوم این دفتر، امكان ارائه خدمات برای ارسال 

نمادهای همدردی به مناطق مرکزی شهر تهران فراهم می شود.«
دست  به  محک  مراسم های  تمامی  رسم  به  سعدی  دفتر  افتتاح 
صالح، فرزند محک که به تازگی قطع درمان شده است، صورت گرفت 
تا همواره به یاد داشته باشیم که حاصل کمک هاي نیكوکاران، گام 

برداشتن کودکان مبتال به سرطان در مسیر سالمتي است.

کوچه  مخبرالدوله،  راه  چهار  سعدي،  خیابان  سعدی:  دفتر  نشاني 
رفاهي، پالک 21   تلفن: 33530089 - 33530029
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نشست تخصصی داوطلبان خدمات حمایتی در هفته آخر آبان ماه در محک برگزار شد.
 در این نشست که با حضور صدها داوطلب بخش خدمات حمایتی از سراسر ایران، کارکنان و متخصصان مددکاری و روانشناسی محک برگزار 
شد، موضوعات تخصصی مرتبط با حمایت از کودکان مبتال به سرطان با هدف طراحی مدل یكپارچه ارتباطی در زمینه های »کنترل بحران و 
سوگ«، »بهترین روش برخورد داوطلبان در حین تشكیل پرونده برای کودکان مبتال به سرطان«، »مهارت های ارتباط مؤثر« و »حل مسئله« به 
بحث و تبادل نظر گذاشته شد. در این نشست تالش شد تا با ارائه اطالعات تخصصی به منظور افزایش دانش داوطلبان و کارکنان روانشناسی و 

مددکاری، زمینه ارائه خدمات شایسته تر به کودکان مبتال به سرطان فراهم شود.
 خدمات حمایتی یكی از مهم ترین بخش های مؤسسه خیریه محک در طول بیست و پنج سال فعالیت است که با حضور مددکاران و روانشناسان، 
خدمات همه جانبه حمایتی را به کودکان مبتال به سرطان و خانواده ایشان ارائه می کند. مددکاران داوطلب این بخش در بیمارستان های دولتی و 
دانشگاهی که بخش خون و آنكولوژی کودک دارند حضور می یابند و با پرداخت هزینه های دارویی و درمانی به کودکان مبتال به سرطان می کوشند 

تا خانواده ها با نگرانی کمتر تنها به درمان کودک خود بیاندیشند.
 محک باور دارد که خدمات حمایتی و درمانی می بایست در باالترین سطح کیفی و به طور عادالنه و یكپارچه به تمامی کودکان مبتال به سرطان 
در گوشه و کنار کشورمان ارائه شود و در راستای تحقق این هدف در سراسر ایران تالش می کند. به امید آنكه هر روز بهبودی تعداد بیشتری از 

کودکان مبتال به سرطان را جشن بگیریم.

نشست تخصصی داوطلبان خدمات حمايتی محك
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حضور محك در مجامع ملی و بين المللی

حضور مدير عامل محك در نخستين همايش مسئوليت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي
مدیرعامل محک در نخستین همایش مسئولیت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي شرکت کرد و درخصوص رویكرد استراتژیک با موضوع مسئولیت اجتماعي 
سخنراني کرد. آراسب احمدیان با اشاره به نقش مؤثر بنگاه هاي اقتصادي در تحقق مسئولیت اجتماعي با برشمردن مدل هاي تخصصي مشارکت هاي 
اجتماعي داوطلبانه گفت: »مسئولیت اجتماعي باید قید »داوطلبانه«  داشته باشد. تا جاییكه بنگاه هاي اقتصادي به مقوله مسئولیت اجتماعي،  نگاهي 

»پیشرو« و استراتژیک داشته باشند و آن را به عنوان فرصتي براي توسعه مشارکت اجتماعي و دست یابي به فرصت هاي اجتماعي ببینند.«
در این همایش که خرداد ماه امسال در سالن همایش هاي برج میالد برگزار شد، از سازمان هاي برتر در حوزه مسئولیت اجتماعي تقدیر شد و 

مسئوالن بنگاه های اقتصادی خصوصی و دولتی درباره چشم اندازها و موانع مسئولیت پذیری اجتماعی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

IBFM حضور رئيس بيمارستان محك در كنفرانس بين المللي
بیست و هفتمین جلسه ساالنه گروه مطالعاتي بین المللي )برلین، فرانكفورت و مونستِر آلمان( IBFM و دهمین سمپوزیوم دوساالنه لوسمي 
کودکان سال 2016 در شهر آتن یونان برگزار شد و دکتر عظیم مهرور، متخصص خون و آنكولوژي کودکان و رئیس بیمارستان فوق تخصصي 
سرطان کودکان محک در آنها حضور یافت. در کنفرانس IBFM جلسات تخصصي، سخنراني هاي علمي و ارائه پوستر درباره وجوه اصلي تشخیص 

و درمان لوسمي کودکان و سرطان سیستم لنفاوي انجام شد.

حضور مدير عامل محك در مراسم گراميداشت روز جهاني پناهنده
مدیرعامل محک در مراسم گرامیداشت روز جهاني پناهنده که از سوي کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان )UNHCR(  در 18 

ژوئن 2016 و  در محل عمارت مسعودیه تهران برگزار شد، شرکت کرد.
این مراسم با حضور فیلیپو گرندي، کمیسر عالي سازمان ملل در امور پناهندگان و سردار حسین ذوالفقاري، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور 
و با پیام جهاني اعالم شده از سوي این کمیساري با عنوان »همه در کنار پناهجویان مي ایستیم« برپا شد. تعدادي از پناهجویان در ایران، مقامات 
رسمي دولتي، سازمان هاي غیردولتي ملي و بین المللي با حضور در این مراسم حمایت خود را از پناهجویان در ایران و سراسر جهان اعالم کردند. 
شرکت کنندگان پس از سخنراني فیلیپوگرندي،  از نمایشگاه عكسي درباره وضعیت پناهجویان در ایران و از غرفه هاي توانمندي  و صنایع دستي 

پناهجویان آموزش دیده، بازدید کردند.

SIOP و كنگره CCI حضور محك در كنفرانس
 )SIOP( و دهمین کنگره مؤسسه بین المللي سرطان کودکان آسیا )CCI( محک با حضور دو نماینده در کنفرانس سازمان بین المللي سرطان کودکان

سال 2016، شرکت کرد. 
سعیده قدس بنیانگذار، در کنفرانس کنفدراسیون بین المللي والدین کودکان مبتال به سرطان در کنگره سازمان بین المللي سرطان کودکان )CCI( حضور 
یافت و دکتر علي نادري فوق تخصص خون و آنكولوژی کودکان نیز به عنوان نماینده گروه پزشكان بیمارستان فوق تخصصي محک در برنامه هاي علمي 

مرتبط با پزشكان و پرستاران در دهمین کنگره مؤسسه بین المللي سرطان کودکان آسیا )SIOP( شرکت کرد.
در این رویداد بین المللي که در شهر مسكو روسیه برگزار شد، سعیده قدس به  عنوان عضو کمیته منطقه آسیا سازمان بین المللي سرطان کودکان 
)CCI( در نشست »چالش هاي سرطان کودکان در آسیا« که در حاشیه این کنگره برگزار شد، درباره »چالش ها و برنامه هاي نوآورانه« در حوزه حمایتي 

سرطان کودکان به ایراد سخنراني پرداخت و تجربیات 25 ساله محک را با فعاالن بین المللی در حوزه سرطان کودک ارائه کرد.
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نشست خبری 

بارديگر موسيقي با كودكان محك پيوند مي خورد
نشست مطبوعاتی فستیوال موسیقی شب های بارانا که درصدی از 
عواید آن به حمایت از کودکان مبتال به سرطان اختصاص گرفت، با 
حضور مدیرعامل محک، هنرمندان و اصحاب رسانه، دوشنبه شب 18 

مرداد ماه در کاخ نیاوران برگزار شد.
در این مراسم، نمایندگان گروه های موسیقی ضمن معرفی اجراهای 
خود، به اهمیت توجه هنرمندان به مسئولیت اجتماعی اشاره کردند. از 
نقاط جالب توجه این نشست، اتفاق نظر هنرمندان در اهمیت پیوند هنر 

و فعالیت انسان دوستانه و تأکید بر وظیفه هنرمندان در این حوزه بود.

در  آرزوهايشان  نشستن  ثمر  به  از  كامكار  و  روحانی 
پيوند هنر و اهداف خير در ايران گفتند

شهرداد روحانی، رهبر ارکستر سمفونیک تهران که توجه به مشكالت 
اجتماعی جزو دغدغه های همیشگی اوست گفت: »خوشحالم که براي 
اولین بار در کشور عزیزم در فضایي باز و با حضور دیگر دوستانم اجرا 

خواهم داشت. اجرایی که نیت خیرخواهانه را نیز همراه خود دارد.«
هوشنگ کامكار، سرپرست گروه کامكارها که پیش از این نیز جشن 
25 سالگی محک با اجرای هنرمندانه او و گروهش در خرداد ماه سال 
جاری برگزار شده بود، شكل گیری فستیوال موسیقی توسط بخش 
خصوصی در پیوند با اهداف خیر و در ابعادی اینچنین را از آرزوهای 
دیرینه گروه کامكارها دانست و گفت: »محک سازمانی است که به 
امر هنر توجه دارد و همواره پذیرای هنرمندان است. همین امر باعث 
شكل گیری رابطه ای دو جانبه میان محک و هنرمندان شده که زمینه 

برگزاری رویدادهای مشترک مهمی را فراهم کرده است.«

گزارش
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چكناواريان و پورناظری توجه جامعه به هنر و كودكان 
محك را دستاورد اين فستيوال دانستند

هر یک از هنرمندان حاضر در فستیوال موسیقی بارانا تجربه انجام 
عمل خیرخواهانه را در پرونده کاری خود دارند. تا جایی که لوریس 
چكناواریان پیش از معرفی قطعاتی از »عاشقانه ها« که 28 مرداد اجرا 
خواهد کرد گفت: »ما در گذشته نیز فستیوال موسیقی با نیت خیر 
داشتیم و باید بگویم که 9 سال پیش اولین فستیوال موسیقي با 10 
شب اجرا براي افتتاح بیمارستان محک برگزار شد. همین موضوع نشان 
می دهد که توجه محک به مسائل فرهنگی و هنری از قدیم در این 
سازمان رواج داشته و این موضوع بیانگر نگاه متمایز این مؤسسه است.«

کیخسرو پورناظري، سرپرست گروه شمس نیز که در این فستیوال 
قطعاتی  خود  گروه  همراه  به  تنبور،  بداهه نوازی  برنامه  بر  عالوه 
»امیدوارم  گفت:  می  کند  اجرا  را  ساز  این  برای  شده  آهنگسازی  
برگزاري این فستیوال که با حمایت از کودکان محک همراه شده است، 
با استقبال مردم روبه رو شود و هنرمندان در آینده با قدم هاي استوارتری 

در توجه جامعه به مسائل اجتماعي حرکت کنند.«
 

نشانه  محك  با  هنرمندان  همراهی  محك:  مديرعامل 
اعتماد هنرمندان به ظرفيت اجتماعی جامعه ايران است

آراسب احمدیان، مدیرعامل محک ضمن تشكر از هنرمندانی که 
تقدیم  اجتماعی  و  عام المنفعه  به یک حرکت  را  ارزشمند خود  هنر 
در  مردم نهاد  مؤسسه  یک  عنوان  به  محک  گفت:»حضور  می کنند 
فستیوال موسیقی بارانا باعث می شود تا پیوند میان هنر و فعالیت های 

عام المنفعه قوی تر شود.«
وی با قدردانی از تک تک هنرمندان و اشاره به سابقه تمامی گروه ها 
با محک افزود: »رویداد مهم و ارزشمندی در حال وقوع است چرا که 
سه دیدگاه و جهت در کنار یكدیگر قرار گرفته اند: مؤسسه آفرینش 
هنری بارانا که از دل یک بنگاه اقتصادی بیرون آمده است، هنرمندان 
به عنوان نماینده فضای هنری کشور و محک به عنوان یک سازمان 
مردم نهاد. این رویداد، ظرفیت جامعه مدنی ایران را نشان می دهد و 
باعث می شود تا عالقه  مندان به موسیقی ضمن بهره مندی هنری و 
تجربۀ شب هایی سرشار از لذت، در یک مشارکت اجتماعی نیز سهیم 

باشند.«
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هنرمندان به مشاركت در برگزاری افتتاحيه ساختمان 
شماره 2 محك دعوت شدند

طرح  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخشی  در  محک  مدیرعامل 
توسعه بیمارستان فوق تخصصی محک اشاره کرد و گفت: »در طرح 
توسعه فعالیت های فرهنگی محک، یک گالری و سالن آمفی تئاتر با 
گسترش  دلیل  به  محک   2 شماره  ساختمان  در  نفر   600 ظرفیت 
پیوند فعالیت های فرهنگی و هنری با موضوع کمک به همنوع ساخته 
خواهد شد که این فرصت را مغتنم می شمارم تا جمع حاضر را برای 
حضور در افتتاحیه دعوت کنم تا به یمن نگاه، اندیشه، قلم و بیان 
به  ایران  مردمان  فرهنگی  و  مدنی  جامعه  ظرفیت های  هنرمندانه 

جهانیان نشان داده شود.«
ما،  داشته  ارزشمندترین  و  »بزرگ ترین  گفت:  پایان  در  احمدیان 
قدردان حمایت هایی  ما  و  است  فرزندان محک  قلب کوچک  شادی 
هستیم که اقشار مختلف از جمله هنرمندان عزیز در مسیر  مبارزه با 

سرطان فرزندانمان انجام می دهند.«
 

درون مايه  سطح  باالترين  تلفيق  از  فستيوال  رئيس 
موسيقايي و كمك به هم نوع در اين رويداد هنری گفت

ابراز  از  پس  بارانا  موسیقی  فستیوال  رئیس  پورناظري،  تهمورث 
امیدواری در خصوص تداوم این رویداد هنری، گفت: »بسیار خوشحالم 
از درون مایه موسیقایي و حضور  باالترین سطح  با  این فستیوال  که 
هـنرمندان بزرگي که با دغدغه مـوسیقي و کمک به یكدیگر آشـنا 

هستند، برگزار خواهد شد.«
با اعالم اختصاص یافتن پنج درصد از فروش  پورناظري در ادامه 
اجراهاي این فستیوال به محک گفت: »بخش کوچكي از فروش این 
از  به حمایت  را  و بخش دیگری  تقدیم کرده  به محک  را  فستیوال 
موسیقیدانان در حوزه سالمت و رفاه اختصاص خواهیم داد. اختصاص 
مادي  لحاظ  از  خیر  امور  برای  اجرا  این  فروش  حاصل  از  درصدي 
کم اهمیت است اما به لحاظ معنوي در راستای باور دیرین ما ایرانیان 
است که ما انسان ها از هم جدا نیستیم و در شعر سعدی بزرگ نیز 

آمده است.«

 

به  عمل  برای  پيشكسوت  و  جوان  موسيقی دانان 
مسئوليت اجتماعی همراه هم شدند

یكی  را  او  محک  مدیرعامل  که  پالت  گروه  خواننده  نعمتی  امید 
این  در  اینكه  بیان  با  کرد  معرفی  مؤسسه  این  قدیمی  داوطلبان  از 
فستیوال قطعات منتخب گروه را اجرا خواهند کرد گفت: »هر گاه یک 
هنرمند به درجه ای از محبوبیت برسد که بتواند مخاطبانی را همراه 
با اجراهای خیرخواهانه اش توجه مردم را به مسائل  باید  خود کند، 

اجتماعی جلب نماید.«
اجرای  که  داماهی  و  کامنت  گروه های  نمایندگان  همچنین 
اینكه  بیان  با  داشت  خواهند  مرداد   24 یكشنبه،  روز  در  مشترکی 
امیدوارند فعالیت های هنری و خیرخواهانه در میان هنرمندان جوان 
آرین  پرداختند.  خود  کنسرت  قطعات  معرفی  به  کند،  پیدا  رواج 
کشیشی، نوازنده گیتار باس گروه کامنت گفت: »محک همیشه در 
کنار هنرمندان قرار دارد تا جایی که گروه کامنت اولین کنسرت خود 
را سال 88 و زمانی که هنوز فعالیت این گروه گسترش نیافته بود در 

سالن آمفی تئاتر محک اجرا کرد.«
گروه  با  مشترک  اجرای  از  داماهی  گروه  خواننده  کولغانی  رضا 
به  خود  اجرای  با  تا  می کنیم  تالش  »ما  گفت:  و  داد  خبر  کامنت 
کودکان مبتال به سرطان نشان دهیم که مانند یک دوست و رفیق در 

کنارشان هستیم و هیچ گاه آنها را فراموش نمی کنیم.«
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» شب های موسيقی بارانا«  به روايت تصوير

از 21 تا29 مردادماه در  بارانا که  در فستیوال شب های موسیقی 
کامكارها،  گروه  روحانی،  شهرداد  شد،  برگزار  نیاوران  کاخ  مجموعه 
لوریس چكناوریان به همراه میترا حجار، کیخسرو پورناظری و گروه 
شمس، سهراب پورناظری به همراه آنتونیو ری، گروه پالت و همچنین 
گروه های کامنت و داماهی به اجرا پرداختند و 5 درصد عواید حاصل 

از تمام اجراها به کودکان مبتال به سرطان محک اهدا شد.
موجب افتخار محک است که در طول 25 سال فعالیت این سازمان 
با تكیه بر ظرفیت اجتماعی کشور عزیزمان، همواره منتخب هنرمندان 

برای عمل به مسئولیت اجتماعی شان بوده است.
این فستیوال توسط مؤسسه  آفرینش هنر بارانا و با حمایت مالی 
شرکت کار و اندیشه، شرکت جی.اس.اس و با همراهی سازمان میراث 

فرهنگی برگزار شد.

در ادامه گزارش تصویری از این فستیوال را مشاهده می کنید.

کامكارها در اولین شب فستیوال موسیقی بارانا، در تلفیقی از هنر 
و کمک به همنوع نواختند. گروه کامكارها در فضای باز کاخ نیاوران 

قطعات موسیقی فارسی و کردی اجرا کردند. 

کیخسرو پورناظری و گروه شمس در دومین شب این فستیوال در 
زیر سقف آسمان به اجرای قطعات موسیقی پرداختند. گروه شمس، 
نوع دوستی را با سازهایشان همنوا کردند و شبی به یاد ماندنی در 

کاخ نیاوران برای عالقمندان به موسیقی رقم زدند.

قطعات  اجرای  با  ماه،  مرداد   24 یكشنبه  داماهی  و  کامنت  گروه 
موسیقی تلفیقی شبی به یاد ماندنی برای مخاطبانشان رقم زدند.

در ابتدای این کنسرت گروه کامنت روی صحنه رفت و سپس گروه 
داماهی در اولین حضورش در فضای باز قطعات موسیقی را اجرا کرد.
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قطعات  اجرای  به  بخش  دو  در  خود  کنسرت  در  روحانی  شهرداد 
موسیقی کالسیک با پیانو پرداخت. او با نواختن قطعاتی چون سرزمین 
مادری،  پروانه،  مادر، میدان آزادی، قصه  باران، لحظات شیرین، زیبایی 

عشق و اصفهان  در کاخ نیاوران مخاطبانش را به وجد آورد.

را  عاشقانه  قطعاتی  ارکستری زهی  رهبری  با  لوریس چكناواریان 
در فضای باز کاخ نیاوران به روی صحنه برد. در این اجرا که ارسالن 
کامكار نیز کنسرت  مایستری آن را بر عهده داشت، میترا حجار و یارتا 

یاران اشعار شاعران نامدار ایرانی را دکلمه کردند.

پنجمین شب از این فستیوال با اجرای گروه پالت در کاخ نیاوران 
برای دوستداران موسیقی تلفیقی  برگزار شد. در این کنسرت عالوه بر 
قطعات منتخب گروه پالت، به یاد فرهاد مهراد، آهنگ مهتاب توسط 

امید نعمتی اجرا شد.

فستیوال موسیقی بارانا، 29 مرداد ماه با اجرای سهراب پورناظری 
به تک  پورناظری  و  اول ری  یافت. در دو بخش  پایان  آنتونیوری  و 
نوازی گیتار فالمینكو و تنبور پرداختند و در بخش آخر این کنسرت 

هنرمندان دونوازی بر مبنای موسیقی فالمنكو را اجرا کردند.
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نمايشگاه هنرهای تجسمی رنگ عشق 2 برگزار شد
دومین نمایشگاه هنرهای تجسمی »رنگ عشق« به مناسبت 25 
سالگی محک با هدف تأمین دارو و درمان کودکان مبتال به سرطان 

برگزار شد.
از آثار 52 هنرمند معاصر،  با منتخبی  نمایشگاه »رنگ عشق 2« 
روز جمعه 12 شهریور ماه در گالری رواق برج میالد افتتاح شد و تا 
19 شهریور  به مدت یک هفته ادامه یافت. در افتتاحیه این نمایشگاه 
مدیر عامل محک، هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی، اعضای هیأت 

امنا و مدیره محک حضور داشتند.

نمايشگاه رنگ عشق 2، حركتی بر بال ظرفيت و آثار 
هنری هنرمندان است

آراسب احمدیان، مدیرعامل محک در افتتاحیه این نمایشگاه، ضمن 
تشكر از هنرمندانی که آثارشان را به منظور حمایت از کودکان مبتال 
به سرطان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته اند گفت: »نمایشگاه 
رنگ عشق 2 یكی دیگر از برنامه های 25 سالگی محک است که بار 
دیگر پیوند میان هنرمندان و مسئولیت اجتماعی را نمایش می دهد.«
موفقیت آمیز  برگزاری  دنبال  به  نمایشگاه  این  اینكه  بیان  با  وی 
نمایشگاه »رنگ عشق 1« برپا گردیده تصریح کرد: »تصمیم گرفتیم 

در 25 سالگی محک آثاری که به تدریج توسط هنرمندان به محک 
اهدا شده، در کنار آثاری قرار گیرد که برای این نمایشگاه گردآوری 

شده تا بتوانیم با موفقیت »رنگ عشق 2« را برپا کنیم.«
احمدیان با اشاره به برگزاری 2 رویداد هنری کنسرت 25 سالگی 
موسیقی  فستیوال  و  کامكارها  گروه  هنرمندانه  اجرای  با  محک 
گرد  دیگر  بار  نمایشگاه  این  در  و  »امروز  داد:  ادامه  بارانا  شب های 
هم آمدیم تا یک حرکت زیبا بر بال ظرفیت و آثار هنری هنرمندان 
یک  انتخاب  هنردوستان ضمن  تا  بگیرد  کشور شكل  این  ارزشمند 
اثر هنری، در تأمین هزینه دارو و درمان کودکان مبتال به سرطان 
مردم،  تا  است  فرصتی  نمایشگاه  این  برپایی  کنند.  مشارکت  نیز 
متخصصان و هنرمندان در کنار هم قرار گیرند و چنین رویدادی مایه 

افتخار کشور عزیزمان است.«
احمدیان در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از توجه هنرمندان 
به کودکان مبتال به سرطان محک گفت: »محک 25 سال پیش با 
آرزوی مادری برای کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان شكل 
مؤسسه  ثبت  به  از 2 سال  و پس  در سال 1370  آرزو  این  گرفت. 
اختصاری محک  نام  با  به سرطان  مبتال  کودکان  از  خیریه حمایت 
منجر شد. این مؤسسه از بدو فعالیت خود تاکنون 25 هزار کودک 
مبتال به سرطان را تحت حمایت همه جانبه خود قرار داده است و 

برگزاري دومين نمايشگاه هنرهاي تجسمي به مناسبت 25 سالگي محك



این  به سرطان تحت حمایت  در حال حاضر 13500 کودک مبتال 
موسسه قرار دارند.«

سرطان  فوق تخصصی  بیمارستان  بزرگ ترین  اینكه  بیان  با  وی 
کودک در ایران توسط محک ساخته شده و اداره می شود در پایان 
در  تسهیل  و  خدمات  ارائه  برای  مددکاری  بخش  »داوطلبان  گفت: 
روند آن در بالغ بر 40 بیمارستان دانشگاهی و دولتی در سراسر ایران 

حضور دارند.«

كودكان محك، چهره های برجسته آينده خواهند بود
تورج مقصودی، مدیر هنری این نمایشگاه، با بیان اینكه همواره آرزوی 
یافتن راهی برای حمایت از کودکان مبتال به سرطان محک را داشته 
است گفت: »بسیار خوشحالم که توانستیم به واسطه این رویداد هنری، 

هنرمندان را برای حمایت از کودکان مبتال به سرطان، گرد هم آوریم.«
وی افزود: »خوشبختانه هنرمندان از برپایی این نمایشگاه استقبال 
کردند و امیدوارم در نمایشگاه های آینده با نمایش آثار هنری بیشتری 

از هنرمندان در حمایت از کودکان محک سهیم شویم.«
سرطان  با  محک  کودکان  مبارزه  به  اشاره  با  پایان  در  مقصودی 
برجسته کشور  کودکان جزو چهره های  این  گفت: »مطمئن هستم 
شناخته خواهند شد چرا که توانسته اند در دوران کودکی با سرطان 

دست و پنجه نرم کنند و آن را شكست دهند.«

آثار هنرمندان رنگ عشق گرفتند
 9 خط،  نقاشی  و  نقاشی  تابلوی   83 با  رواق  هنری  گالری  فضای 
مجسمه و 7 تابلو عكس آراسته شد تا در مجموع 99 اثر از 52 هنرمند 
زنده یاد  فقدان  چند  هر  گیرد.  قرار  بازدیدکنندگان  دید  معرض  در 
و   - روی چوب  اکلریک  نقاشی  تابلوی  اثر  خالق   - »عربعلی شروه« 
زنده یاد »عباس کیارستمی« - صاحب تابلو عكسی از مجموعه جاده- 
در این جمع احساس می شود اما گوهر مانای هنری ایشان با عشق 
به کودکان محک گره خورده است تا یادشان در میان 50 هنرمند 
معاصر و فرهیخته دیگر که همگی از اساتید ملی و بین المللی شناخته 
می شوند جاودانه ماند. هنرمندانی که هنرشان را با نیكوکاری عجین 
با  مبارزه  مسیر  در  سرطان  به  مبتال  کودکان  کنند  ثابت  تا  کردند 

سرطان تنها نیستند.

اسامی این هنرمندان به شرح ذیل است:
شادی اثنی عشری، ف. اخالقی، صفورا اسماعیل نژاد، فرح اصولی، 
ثمیال امیر ابراهیمي، امیرحسین امیرجاللی، نیلوفر باباخانیان )نیلو(، 
امین بالغی اینالو، رخساره هاشمي حائري، امید بنائي، ناصر پلنگي، 
پویا  جمالی،  پگاه  جباري،  صداقت  ترشیزي،  زري  تبریزي،  صادق 
جمالی، هادي جمالي، علي جمشیدي، آزیتا حاجیان، مهدي حسیني، 
محمدرضا خلجي، بهرام دبیري، ایران درودي، خسرو روشن مازندراني، 
علیرضا  سالور،  مریم  زینالپور،  حسین  زریو،  فریده  زاهدي،  داریوش 
تورج  شایسته پور،  ایرج  شافعي،  ایرج  محمود سمندریان،  سعادتمند، 
شجاعي، مرضیه شجاعي، عربعلي شروه، بهزاد شیشه گران، منیژه صحي، 
قدرت اله عاقلي، یعقوب عمامه پیچ، حمیدرضا عیني، شمس الدین غازي، 
محمد فدایي، محمدهادي فدوي، عباس کیارستمي، اسداله کیاني، رضا 
محمد  مهرباني،  مهربان  مكري،  کیوان  مسلمیان،  نصرت اله  کیانیان، 

ناصري پور، گیزال وارگا سینایي، محمد هراتي )افشین( 

تعهد به مسئوليت اجتماعی با رنگ، نقش و خط
از ویژگی های این نمایشگاه در کنار هم قرار گرفتن آثار هنرمندانی 
است که عالوه بر فعالیت حرفه ایشان به مسئولیت اجتماعی نیز توجه 
داشته و همواره دغدغه کمک به هنموع را در نمایش آثارشان همراه 
کردند تا جایی که نیمی از عواید حاصل از این نمایشگاه به کودکان 
محک تعلق می گیرد. همچنین تكنیک های به کار رفته در این آثار 
نشان از اجتماع رویكردهای متفاوت نسل های مختلف این هنرمندان 
تا  گرفته  آبرنگ  و  کوالژ  مواد،  ترکیب  نقاشی  آثار  نمایش  از  دارد. 
طراحی با مواد و جوهر، مجسمه های برنزی و رنگ چاپ روی فلز، 
همگی انتخاب شدند تا روزهای درمان کودکان مبتال به سرطان با 

رنگی از عشق پیوند خورد.

اينجا اميد ادامه دارد
مایه هنری  با جان  فعالیت محک  ربع قرن  هنرمندان همواره در 
خود که ارزشمندترین داشته شان است از کودکان مبتال به سرطان 
ایران زمین، امیدوار  حمایت می کنند. محک سوار بر بال هنر فاخر 
یا  بودن  از  سرطان  به  مبتال  کودکان  آرزوی  که  برسد  روزی  است 

نبودن به چگونه زیستن در آینده تغییر کند.

33 گزارش
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اصغر فرهادی: محک با تعریف تازه خود از امر خیریه تصویري تازه از یاري رساندن به همنوع بدون 
احساس ترحم ارائه کرده است و من بابت این تعریف از این مؤسسه تشكر مي کنم. در حال حاضر محک 
نه تنها الگویي در میان مؤسسات خیریه در ایران است که توانسته است خود را به الگویی برای مؤسسات 

خیریه در جهان نیز تبدیل کند. 

محمد رحمانيان: کارکنان و داوطلبان این مؤسسه با جان و دل فعالیت می کنند و باعث شده اند تا این 
مؤسسه تا امروز فعالیت کند و سال ها و قرن ها بعد از این نیز بتواند از کودکان مبتال به سرطان حمایت کند. 

امیدوارم مردم هیچ گاه کودکان مبتال به سرطان را تنها نگذارند.

رضا كيانيان: سازمان های مردم نهاد به دالیل اجتماعی مختلف عمر کوتاهی دارند و باید به مؤسسه ای 
چون محک تبریک گفت که به 25 سالگی رسیده است و من از این موضوع بسیار بسیار خوشحالم. دعا 
می کنم تا زمانی که سرطان در جهان هست، محک هم فعالیت کند. امیدوارم زمانی سرطان ریشه کن شود 

و محک نیز به کارهای عام المنفعه دیگری بپردازد.

به مناسبت 25 سالگی محك؛ هنرمندان از محك می گويند

محك امانتدار هنر انسان دوستی است
مفهوم هنر، زیبایی است و محک امانتدار این هنر است چرا که همواره پاسدار توجه به کیفیت زندگی کودکانی است که زیباترین هنر خالق 
هستی و هنرمندانه ترین آفریده جهان اند. همچنین محک امانتدار هنر انسان دوستی نیكوکاران ایران زمین و هنر هنرمندانی است که حمایت 
خود را در ربع قرن فعالیت محک، از کودکان مبتال به سرطان دریغ نكردند تا محک بتواند دغدغه کودکانش را با بیان هنرمندانه آنها به گوش 

جهانیان برساند.
این صفحه سخنان این هنرمندان درباره محک به مناسبت 25 سالگی این مؤسسه مردم نهاد است. 
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توانسته  فعالیت  از 25 سال  که پس  است  مردم نهاد  مؤسسه خیریه  نمونه یک  شهرام مكری: محک 
اعتماد مردم را به خود جلب کند و آنها را مطمئن کند که کمک هایشان به دست کودکان مبتال به سرطان و 
خانواده هایشان می رسد. از طرف دیگر محک کامال خود را از مسائل سیاسی و ایدئولوژیک دور نگه داشته و در 
تالش است تا رضایت تمامی یاورانش را حفظ کند. همین موضوع باعث شده که در نقل قول هایی که تاکنون 

از این مؤسسه شنیده ام، هیچ نكته منفی نباشد. مشابه چنین خیریه ای را نمی توانیم در کشور پیدا کنیم.

رسول صدرعاملی: بیش از دو دهه است که با محک آشنا هستم  و می دانم که چه تالش صادقانه ای از 
آغاز کار محک وجود داشته است. محک با همدلی و همراهی مردم توانست مسئولیت اجتماعی خود را بر 
عهده بگیرید و به سرانجام برساند. این مؤسسه یكی از قابل اعتمادترین سازمان های مردم نهادی است که 
مردم دوستش دارند. محک هم سعی می کند که وظیفه خود را به درستی انجام دهد و امیدوارم همیشه 

موفق شود.

كمال تبريزی: محک یكی از معدود بنیادهای خیریه است که در دل مردم و به خصوص هنرمندان 
نفوذ کرده است. امیدوارم محک همینطور به راه خودش ادامه دهد و موفق تر از قبل بتواند برای ریشه کن 
کردن بیماری سرطان در کشور عمل کند و فعالیت خیرخواهانه خود را گسترش دهد تا همه ما ایرانیان به 

وجودش افتخار کنیم و در هر شرایطی کنارش باشیم. 

و  هنرمندان  طریق  از  و  می دهد  انجام  ایران  در  را  فعالیت ها  زیباترین  از  یكی  محک  نادر مشايخی: 
نشان دادن خوشبختی آدم ها، از یک ضرورت یاد می کند. مردمان جامعه با همراهی با محک که سازمان 
ایرانی هستیم و در  ما  فراموش کنیم که  نباید  را احساس کنند.  پیشرفته ای است، می توانند خوشبختی 

صورتی که یک نفر از جامعه بیمار باشد، کل ایران بیمار است.
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حميد نعمت اهلل: همه مردم مؤسسه خیریه محک را می شناسند. در واقع محک توانسته است با صداقت، 
شرافت و پاکی خودش را به مردم بشناساند و آنها نیز از این سازمان به نیكی یاد می کنند. این نشان از ایمان 

گردانندگان این مجموعه دارد.

ناصر پلنگی: محک هم در مدیریت و هم در ابتكار برنامه های خاص درست عمل کرده است. ابتكار در 
عرصه های خالقیت هنری و ورود به عالم زیبایی و هنر کاری است که محک همواره انجام می دهد. آرزو دارم 

همه ما همچون نیكان مان پیوند مهر، عشق، خیر، زیبایی و حقیقت را در جانمان نهادینه کنیم. 

مهدی كوشكی: محک همواره برای من سازمانی معتبر است. فعالیت محک در زمینه خدمات حمایتی 
و درمانی از کودکان مبتال به سرطان و خانواده آنها اهمیت بسیاری دارد. برای من که همواره با هنر و بروز 
احساسات سروکار دارم، مشاهده بیماری کودکان مبتال به سرطان و کنترل احساسم بسیار سخت است. 
امیدوارم مردمان ایران زمین دست در دست هم دهند تا با حمایت از این کودکان، از دردهایی که متحمل 

می شوند کاسته شود.

مرضيه برومند: محک را خیلی دوست دارم و به سالمتش ایمان دارم و می دانم کارهای بزرگی در مسیر 
حمایت از فرزندان مبتال به سرطان انجام داده و خواهد داد. امیدوارم اعتمادی که مردم به محک دارند روز 
به روز بیشتر شود تا کمک های بیشتری برای حمایت از کودکان عزیز مبتال به سرطان جذب مؤسسه شود تا 
بتوان خدمات محک را هر چه بیشتر گسترده  کرد و هر روز شاهد درمان تعداد بیشتری از فرزندانمان باشیم.
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تارا بهبهانی: بسیار خوشحالم که محک در 25 سالگی خود در کنار سایر فعالیت هایش، رویكرد هنرمندانه 
و فرهنگی نیز داشته است و این اتفاق بسیار مبارک و خجسته است. با ایمان کامل می گویم که محک یكی 
از موفق ترین مؤسسات مردم نهادی است که به خوبی فعالیت کرده و این امر از سیستم مدیریتی درست 
این مؤسسه ناشی می شود. آنچه نام محک را در عرصه های مختلف درخشان می کند، انسجامی است که در 
شاخه های مختلف داشته وتاثیری است ک در زندگی روزمره مردم گذاشته است. محک در حافظه تاریخی 

مردم ایران ثبت شده است. 

زمینه  به کمک  ایمان مردم  کنار  فاطمه معتمدآريا: مدیریت درخشان و صحیح مسئوالن محک در 
ماندگاری و توسعه این مؤسسه را فراهم کرده است تا جایی که در حال حاضر به خانه ای امن برای کودکان 

مبتال به سرطان و خانواده هایشان تبدیل شده است. 

شمس لنگردوی: مورد اعتماد واقع شدن بسیار دشوار است. من به محک تبریک می گویم که در 25 
سال فعالیت خود توانسته است اعتماد مردم را جلب کند.

تبلیغ ندارد. محک یک جای خیلی خاص است و نمی شود وقتی  به  اردوان كامكار: محک احتیاجی 
کودکی را می بینی که از بیماری رهایی پیدا کرده است، نمی توانی به این مجموعه کمک نكنی. این حس 

خیلی زیباست.
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داستان قهرمانی

همیشه وقتي مامان برام قصه مي خوند من تو خیال خودم فكر مي کردم که چه وقتي مي تونم یک قهرمان واقعي رو ببینم. قهرمان هاي قصه ها آدم هاي 
هیجان انگیزي هستند که از پس همه چیز برمي آیند و مي تونند هر مشكلي رو حل کنند. اونا اون قدر قوي و محبوب اند که داستان شون نوشته میشه.

اون روز وقتي رفتیم پیش دکتر و مامان دلش گرفت، فكر کردم که دیگه براي پیدا کردن یک قهرمان واقعي وقتي ندارم و هیچ وقت نمي تونم 
اونو از نزدیک ببینم. تا اینكه یک روز صبح وقتي براي اولین بار به محک اومدم نظرم تغییر کرد. مامان میگه محک یک جایي براي بچه هاست که 

مي تونن قهرمان باشن.
روز اولي که وارد محک شدیم خانم مهربوني با روسري آبي پیش مامان و بابا اومد و درباره من و قهرماني حرف زد. بعدش هم یک گردنبند با 
یک مهره شبیه توپ به من داد. خانم مددکار گردنبند رو به گردنم انداخت و گفت که از حاال مي تونم درمان ام رو شروع کنم. بعد از اون روز هم 
که با مامان پیش دکتر رفتیم یک مهره گرفتم که شكل یک پروانه بود. بعدش هم رفتیم آنكولوژي تا مدتي اونجا بمونیم. اینطوري شد که یک 

مهره ستاره گرفتم و وقتي قرار شد تا به اقامتگاه بریم هم یک مهره به شكل ماه به گردنبندم اضافه شد.
روزها گذشت و من چند بار به شیمي درماني رفتم تا با سلول هاي بَد بجنگم. درست مثل قهرمان هاي قصه ها که به جنگ آدم بَدها مي رن. قهرمان شدن 
کار سختیه. دلم براي خونه مون تنگ مي شد. خسته مي شدم و مي خواستم که دیگه ادامه ندم. اما به گردنبندم و مهره هاش که نگاه مي کردم، نظرم عوض 

مي شد. واسه همین براي قوي شدن بعد از شیمي درماني غذاها و داروهام رو مي خوردم تا یک مهره مكعبي به مهره هاي گردنبندم اضافه بشه .
روزي که یه مهره به شكل یک برگ رو به گردنبندم انداختم، متوجه شدم که دیگه نیازي به دیدن یک قهرمان ندارم چون من خودم یک قهرمان 

واقعي بودم و تونسته بودم تموم سلول هاي بَد رو شكست بدم. تازه تو محک با یک عالمه قهرمان دیگه هم دوست شده بودم.
حاال هر وقت که مامان برام قصه مي خونه، به گردنبندم نگاه مي کنم که هر دونه مهره اش داستان قهرماني منه. یه داستان واقعي از من و شجاعت و قهرماني.
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يك قلب روشن

رضا دیگر نمي توانست با چشمانش ببیند. روزهاي آغازین مدرسه بود و او تازه هفت ساله شده بود. آن زمان تصور مي کردم دیگر شوق او براي 
یادگیري و آموزش از بین رفته است. تا اینكه در یكي از روزهاي درمان که او به دلیل شیمي درماني بي حوصله بود، براي پیدا کردن یک سرگرمي به 

اتاق بازي رفتم و همه چیز در نظرم تغییر کرد.
روانشناس محک در اتاق بازي قطعات کوچک و بزرگ لِگو )خانه سازي( را براي بازي او پیشنهاد کرد. زماني که قطعات خانه سازي به دست رضا رسید، 
بي درنگ مشغول بازي شد و من دلگرم به حضور مددکاران به خواب رفتم. روز بعد که با صداي خنده و بازي کودکان در راهروي بخش بستري بیمارستان 
محک از خواب بیدار شدم با منظره اي شگفت آور مواجه شدم. رضا یک خانه رویایي با تمام امكاناتي که تصورش را دارید، ساخته بود. خانه اي با اتاق ها، 
پله ها، پنجره ها، درها و حتي آشپزخانه اي به همراه یخچال و گازي که با قطعات رنگي خانه سازي خلق کرده بود. یک روز صبح وقتي دکتر براي معاینه 
روزانه به اتاقش آمده بود، چشمش به شهربازي که روي میز داروي رضا بود، افتاد و گفت: »خوش به حالت رضا. چه مادر باسلیقه اي داري.« من و رضا هر 
دویمان با لبخندي به دکتر گفتیم که خالق اصلي آن خود رضاست. شگفتي چشمان دکتر درست مثل روزي بود که من با دیدن خانه اسباب بازي داشتم.
چهار سال است که رضا قطع درمان شده و در طول این مدت هیچ چیزي مانع از رسیدن او به تمام آنچه خواسته، نشده است. رضا تنها با لمس 
قطعات خانه سازي قادر به ساختن هر وسیله اي است و آنچه در ذهن دارد را با دستانش به واقعیت تبدیل مي کند. او با وجود اینكه تا به حال چرخ 

خیاطي را ندیده اما با لمس آن یک چرخ خیاطي با دسته اي متحرک ساخت.
امروز آنچه سال ها پیش، مایه نگراني من درباره پسرم بود، با حضور فعالش در مدرسه یک افتخار است. من به قدرت او ایمان دارم و مطمئن هستم 

با مهارتي که دارد و با مسیر سختي که قهرمانانه براي مبارزه با سرطان طي کرده است، یكي از مردان موفق جامعه خواهد شد. 
مادر رضا
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رسیدن حس خوبی است که می تواند برای پیمودن مسیرهای سخت و دشوار نیرو و انگیزه بدهد و کمک کند تا بر سختی هایی که به طور 
معمول در طی یک مسیر وجود دارد غلبه کنیم.

گاهی این مسیر بسیار سخت و دشوار است، مثل مبارزه با یک بیماری، مثل مبارزه کودک مبتال به سرطان با بیماری اش برای رسیدن به مقصود 
سالمتی که همراهی شما نیكوکاران گرامی انگیزه این کودکان را برای پشت سر گذاشتن این مسیر چند برابر می کند و حاصل این همراهی حس 

خوبی است که هنگام رسیدن فرزند محک به مقصد سالمتی دوباره، امید برای ادامه را زنده می کند.
محک کمک های شما را ارج می نهد و متعهد می شود مأموریت اصلی خود که تبدیل نمودن کمک های ارزشمند شما نیكوکاران گرامی به 

شایسته ترین خدمات درمانی و حمایتی برای کودک مبتال به سرطان و خانواده اوست را به بهترین نحو ممكن به انجام برساند.
قدردان شما هستیم که با استمرار حمایت های خود از محک، کودکان محک را در مسیر پر فراز و نشیب درمان همراهی می کنید.

شماره کارت ملی: 6037-9911-9950-0590
شماره گیری از طریق کد موبایل:   23540 *733*

شماره تماس: 021-23540
شماره حساب بانک پارسیان: 1203-81044449     

حمید خانی
مدیر بخش جلب مشارکت های مردمی

جلب مشاركت

#
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چطور می توانم در محك فعاليت داوطلبانه داشته باشم؟
از تمامی افراد باالي 18 سال که مي توانند یک روز در هفته از شنبه تا چهارشنبه در 
ساعات کاري )16:30-8( در محک حضور داشته باشند و به فعالیت داوطلبانه بپردازند، 
خـواهشمند است براي کـسب اطـالعات بیشتر با شماره 23501232 بخش داوطلبان 

تماس بگیرند.
انواع پرداخت )عمومی- درمانياری- عضويت- نماد همدردی( در كمك آنالين از طريق سايت محك، به چه معناست؟ 

در وبسایت محک قسمت »من چگونه می توانم به محک کمک کنم؟« بخش کمک های نقدی که شامل پرداخت عمومی، درمانیاری، عضویت و نماد 
همدردی و تبریک است، می توانید به صورت آنالین از کودکان محک حمایت کنید و این سازمان را در انجام مأموریت خود همراهی کنید.

در پرداخت عمومی می توانید بدون نیاز به وارد کردن اطالعات شخصی، پرداخت را انجام دهید. درمانیار محک نیز  فردی است که هزینه های ماهانه 
دارو و درمان یک یا چند کودک مبتال به سرطان را تقبل می کند. هزینه برآورد شده در هر ماه بالغ بر 1750000 ریال می باشد و می توانید جهت این 

نوع پرداخت فرم درمانیاری را در وبسایت محک پر نموده و از طریق این روش، مبلغ مورد نظر را پرداخت نمایید.
همچنین با پرداخت حق عضویت ماهانه از طریق وبسایت، و پر نمودن تمام اطالعات خواسته شده، نیازی به تماس شما با محک و اعالم واریزی نمی باشد.

در صورت تمایل به سفارش نماد همدردی یا تبریک محک نیز می توانید با پر کردن اطالعات این درخواست در وبسایت محک مبلغ مورد نظر را 
واریز نمایید.

برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه پرداخت در کمک آنالین و دیگر روش ها می توانید با شماره 23540 تماس بگیرید.
چگونه می توان كمك های غير نقدی را به محك ارسال كرد و محك چه نوع كااليی نياز دارد؟

محک، عالوه بر دریافت کمک های نقدی آمادگی قبول کاالهای اهدایی را نیز دارد. این کاالهای اهدایی در دو گروه کاالهای مصرفی و تجهیزات 
و دستگاه های پزشكی دسته بندی می شوند. شما می توانید با شماره 23540-021 تماس بگیرید و از فهرست اقالم و تجهیزات مورد نیاز مؤسسه 

و بیمارستان محک مطلع شوید.
با توجه به اهمیت اصل شفافیت در محک، برای کلیه اقالم غیرنقدی نیز رسید اهدایی صادر می شود و ارزش ریالی آن در حساب های مؤسسه منظور می گردد.
نحوه جمع آوری كمك در محك به چه شكل است و آيا كاركنان محك اقدام به جمع آوری كمك های مردمی در سطح 

معابر و مراكز عمومی نيز می نمايند؟
محک تنها از طریق راه های اعالم شده از طریق وبسایت رسمی مؤسسه و دفاتر و باجه های استان تهران و البرز اقدام به جمع آوری کمک های 
مردمی می نماید و هیچگونه فعالیتی در خصوص جمع آوری کمک از طریق حضور کارکنان یا داوطلبان خود در سطح معابر و مكان های عمومی 
ندارد. برای آگاهی از تمامی روش های کمک به کودکان مبتال به سرطان تحت حمایت محک و طرح هرگونه سؤالی در خصوص روش های مشارکت 

در این امر با شماره 23540-021 تماس حاصل فرمایید.
آيا فعاليت محك فقط در تهران است و دفتری در شهرستان ندارد؟

محک فقط در تهران و کرج دفتر جلب مشارکت دارد اما در سرتاسر ایران کلیه کودکانی که سن آنها در زمان ابتال به سرطان های مختلف زیر16 
سال باشد و در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی مراحل درمان را سپری می کنند، می توانند تحت حمایت محک قرار گیرند. داوطلبان مددکاری 
محک تاکنون در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی 17 استان حضور دارند. برای دریافت نشانی مراکز مددکاری در شهرستان ها می توانید به 

وبسایت محک قسمت پذیرش مراجعه کنید یا با شماره 23501400-021 مددکاری محک در تهران تماس بگیرید.
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با سامانه رسيدگی به نظرات در محك آشنا شويم
در این شماره خبرنامه می خواهیم سامانه رسیدگی به نظرات در 

مؤسسه خیریه محک را معرفی کنیم.
این سامانه از اول دی ماه 1394 در بخش تضمین کیفیت با این 
در  پاسخگویی مستمر،  بتواند ضمن  که محک  راه اندازی شد  هدف 

رسیدگی و ارائه پاسخ به ذیربطان با سرعت بیشتری عمل کند.
بخش تضمین کیفیت محک از سال 1388 آغاز به فعالیت کرده 
است و همواره با تكیه بر دو اصل شفافیت و پاسخگویی، برای بهبود 
تمامی  کیفی  سطح  یكپارچه سازی  و  سازمان  خدمات  ارائه  مستمر 
فعالیت ها در مؤسسه و بیمارستان محک می کوشد. در این راستا یكی 
از فعالیت های این بخش در 8 سال گذشته، انجام نظرسنجی داوطلبانه 
ماهانه از ذیربطان محک )خانواده کودکان مبتال به سرطان، نیكوکاران، 
اقدامات  به  منجر  که  است  بوده   )... و  همكار  شرکت های  داوطلبان، 
اصالحی در سازمان شده است. از ابتدای سال 95 تا پایان مهر ماه، 
مجموعاً 16792 نظرسنجی از طریق تماس تلفنی موفق صورت گرفته 
است و این تعداد در سال 94، 27863 و در سال 93 نیز 16299 مورد 
بوده است. به طور میانگین در سال 95، 2399، در سال 94، 2320، 

در سال 93، 1357 نظرسنجی ماهانه تلفنی انجام شده است.
از فـعالیت تـضمین کـیفیت محک پاسخگویی به  بخش دیگری 
ارتباط  طـریق  از  یاوران  که  است  سؤاالتی  و  انتقادات  پیشنهادات، 
ثبت  نظرات  به  رسیدگی  سامانه  در  حضوری  و  تلفنی  اینترنتی، 
توسط  پاسخگویی  برای  را  شده  ثبت  نظرات  واحد  این  می کنند. 
مهم ترین  می دهد.  ارجاع  مربوطه  بخش های  به  تخصصی  واحدهای 
کارکرد این سامانه، تحلیل و جمع بندی بازخوردهای دریافت شده از 
ذیربطان به منظور اصالح رویه ها و عملكرد سازمان و ارتقای سطح 

کیفی است.
در ادامه اطالعات تكمیلی درباره این سامانه ارائه می شود.

چگونه از سامانه رسيدگی به نظرات در محك استفاده كنم؟
شما می توانید از طریق بخش »می خواهم با محک گفتگو کنم« در 
وب سایت رسمی محک، ارسال ایمیل، تماس تلفنی و مراجعه حضوری، 
هرگونه نظر و یا سؤال در رابطه با عملكرد سازمان را با ما مطرح کنید. 
بخش تضمین کیفیت محک تالش می کند تا پاسخ شما را پس از 5 
روز کاری از طریق سایت محک، ایمیل یا تلفن در اختیارتان قرار دهد.

سامانه رسيدگی به نظرات در محك چگونه كار می كند؟
این  کیفیت  تضمین  بخش  شده،  مطرح  بازخورد  ثبت  از  پس 
بازخوردها را به نقاط پاسخگویی در بخش های مرتبط ارسال می کند 
تا پاسخ به صورت شفاف و تخصصی برای ارائه آماده شود و سپس 

پاسخ دریافت شده به اطالع شما می رسد.
سامانه رسيدگی به نظرات در محك از نگاه آمار: 

از اول دی ماه 1394 تا سی ام مهر ماه 1395 مجموعاً 1052 نظر، 
پیشنهاد و سؤال در این سامانه ثبت شده است. در مجموع تاکنون 
91.3 % از این موارد رسیدگی و پاسخ دهی شده اند و سایر موارد که 
نیازمند بررسی های طوالنی تر بوده اند، در حال پیگیری می باشند. در 
نتیجه جمع بندی و تحلیل بازخوردها از ابتدای سال تا کنون، 8 مورد 

منجر به اصالح و بهبود در رویه ها و فرآیندهای سازمان شده اند.

چگونه از طريق وب سايت می توانم با محك در ارتباط باشم؟
شما با مراجعه به بخش »می خواهم با محک گفتگو کنم« در وب سایت 
می توانید هرگونه پیشنهاد، انتقاد و سؤال خود را درباره محک مطرح 
نمایید. پس از ثبت نظر، کد پیگیری برای دریافت پاسخ به شما ارائه 
می شود.پس از 5 روز کاری با مراجعه مجدد به وب سایت و وارد کردن این 
کد پیگیری، می توانید پاسخ خود را مشاهده کنید. مواردی که برای بررسی 

نیازمند زمان بیشتر  باشند، از همین طریق به اطالع شما خواهند رسید.

نحوه ثبت بازخوردهای ذيربطان

ثبت بازخوردها به تفكيك ذيربطان

مراجعه به وب سايت

نيكوكاران

 % 68/3  

 % 65/5  

تماس تلفنی

خانواده كودكان محك

% 21/4  

% 20/4  

مراجعه حضوری

داوطلبان

% 6/8  

% 14/1  

  3/5 %ارسال ايميل
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مثالی از ثبت نظرات در سايت:

با  بتوانیم  تا  هستیم  شما  نظرات  دریافت  منتظر  مشتاقانه  ما 
همراهی تان در مسیر ارائه شایسته ترین خدمات به کودکان مبتال به 

سرطان، مؤثرتر عمل کنیم.
روش های ارتباط با بخش تضمین کیفیت محک:

www.mahak-charity.org :وب سایت محک •
 tazmin@mahak-charity.org :ایمیل •

• و تلفن:  021-23501180 

تضمين كيفيت

مرحله دومرحله يك

مرحله سه



نقشه زیر گستره خدمات حمایتی محک در کشور را نشان می دهد. 
داوطلبان بخش مددکاری محک در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی سراسر کشور که بخش خون و آنكولوژی دارند، حضور یافته تا کودکان 
مبتال به سرطان حتی در نقاط دور افتاده کشور نیز حمایت شوند و با سرعت بیشتری به خدمات محک دسترسی داشته باشند. بر همین اساس 
والدین تمامی کودکان مبتال به سرطان زیر 16 سال می توانند با مراجعه به یكی از دفاتر مددکاری که با مشارکت داوطلبان فعالیت می کند، 

فرزندشان را تحت حمایت مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان )محک( قرار دهند.
به دلیل عدم وجود بخش خون و آنكولوژی کودک در استان های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، ایالم، مرکزی، بوشهر و کهكیلویه و بویراحمد، 
مددکاران داوطلب محک حضور ندارند و کودکان مبتال به سرطان این استان ها به منظور درمان به استان های مجاور مراجعه و تحت حمایت 

محک قرار می گیرند. 
امید داریم با همراهی شما یاوران گرامی و گسترش خدمات درمانی و رفاهی محک در سرتاسر کشور، هر روز بهبودی تعداد بیشتری از کودکان 

مبتال به سرطان را جشن بگیریم.

محك نه برای ياری خواستن و نه برای ياری دادن دور از دسترس نيست

گستره خدمات حمايتی محك در كشور



دفاتر و باجه های محك
1. شمال تهران:

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

کودکان محک     تلفن: 23540 و 23501000
دفتر برج ملت: تهران، خیابان ولي عصر، روبه روي پارک ملت، نبش کوچه شهید انصاری 

)صداقت(، برج ملت، طبقه همكف تجاری، واحد 36     تلفن: 22037474
دفتر تجریش: تهران، میدان قدس، ابتدای خیابان دربند، پالک 9     تلفن: 22749819

دفتر چیذر: تهران، میدان چیذر، نبش خیابان خراسانی، پالک 28، ساختمان برایا، طبقه سوم، 
واحد 11     تلفن: 22201312

طبقه  نگار،  برج  ونک،  میدان  از  باالتر  کمی  ولی عصر،  خیابان  تهران،  نگار:  برج  پیشخوان 
همكف تجاری

پیشخوان سبحان: تهران، خیابان شریعتی، باالتر از پل صدر، خیابان میرزاپور شرقی، خیابان 
طاهری، مجتمع تجاری سبحان

پیشخوان قائم: تهران، میدان تجریش، بازار قائم، طبقه 4
باجه قیطریه: درب شمالی پارک قیطریه، جنب آبنما، روبه روی فرهنگسرای ملل

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

2. شرق تهران:
 A9 دفتر شرق: تهران، فلكه اول تهران پارس، درب شمالی مرکز خرید سپید، واحد

تلفن: 77720048
دفتر مدنی: تهران، چهار راه نظام آباد، خیابان مدنی جنوبی، قبل از بیمارستان امام حسین، 

جنب کوچه نور، پالک 227     تلفن: 77544143
باجه آزادگان: تهران، میدان رسالت، بلوار هنگام، بلوار دالوران، پارکینگ میدان میوه و تره بار آزادگان

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

میدان میوه و تره بار پیروزی
پیشخوان رودهن: رودهن، جنب مجتمع دانشگاه آزاد واحد رودهن، ورودی اصلی مجتمع 

تجاری ملل

3. غرب تهران:
دفتر ستارخان: تهران، ستارخان، سه راه تهران ویال، خیابان چهارم )شهید صفویان(، پالک 55     

تلفن: 66554081 
طبقه  جنت،  درب  سمرقند،  تجاری  مرکز  جنوبی،  آباد  جنت  تهران،  سمرقند:  پیشخوان 

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

کوروش، طبقه B2، ورودی پله برقی های پارکینگ
ایران زمین، مرکز خرید گلستان،  فاز 1، خیابان  تهران، شهرک غرب،  پیشخوان گلستان: 

طبقه اول، هسته مرکزی
پیشخوان لیدوما: تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، فاز 5، ابتدای بلوار فرحزادی، مرکز 

تجاری لیدوما، طبقه منفی 1
باجه سردار جنگل: تهران، بلوار سردار جنگل، تقاطع میرزا بابایی، میدان میوه و تره بار سردار جنگل

اول صادقیه،  فلكه  به  نرسیده  آلستوم،  برق  پشت  ستارخان،  خیابان  تهران،  باجه صادقیه: 
خیابان 24 متری خسرو شمالی، میدان میوه و تره بار صادقیه

4. جنوب تهران:
خیابان  بین  آذربایجان،  خیابان  جمهوری،  خیابان  جمهوری،  میدان  تهران،  باستان:  دفتر 

گلشن و خیابان باستان، پالک 401     تلفن: 66901900
باجه بهمن: تهران، میدان بهمن، خیابان دشت آزادگان، جنب فرهنگسرای بهمن، میدان 

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

تره بار شهید غیبی
 

5. مركز تهران:
دفتر سعدی: خیابان سعدی، چهارراه مخبرالدوله، کوچه رفاهی، پالک 21

تلفن: 33530029 
خرید  مرکز  )پالیزی(،  قندی  شهید  خیابان  شمالی،  سهروردی  تهران،  اندیشه:  پیشخوان 

اندیشه، طبقه منفی 2
پیشخوان جالل آل احمد: تهران، زیر پل جالل آل احمد، میدان میوه و تره بار جالل )قزل قلعه(، 

سالن شماره 1
 

6. دفاتر و باجه های استان البرز:
دفتر کرج یک: کرج، خیابان دانشكده، جنب دبیرستان دهخدا، ابتدای کوچه اوجانی، طبقه 

فوقانی بانک تجارت     تلفن: 026-32220177
دفتر کرج دو: کرج، چهارراه طالقانی، نرسیده به پل آزادگان، قبل از برج یادمان، نبش خیابان 

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

پیشخوان مالصدرا: کرج، انتهای خیابان مطهری، مرکز خرید مالصدرا




