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خبرنامه مؤسسه خيريه حمايت از كودكان مبتال به سرطان  -آذر تا اسفند ماه 1397
فوتبالیستها با فرزندان محک همراه شدند

مرضیه برومند با جعبه قصهگو به دیدار کودکان مبتال به سرطان آمد
مصطفی رحماندوست مهمان کودکان محک شد

گردهمایی اعضای شبکه ملی سرطان با محوریت اهداف انجمن کنترل جهانی سرطان
قصههای بهبودی

برگزاری آخرین همایش مسئولیت اجتماعی شرکتها در محک

محک در طول فعالیت خود ،همواره با تکیه بر دو اصل قدرشناسی و زیباییشناسی ،همسو با مناسبتهای ملی و بینالمللی مرتبط با
حوزه فعالیت خود یا ذیربطانش تالش کرده است ،ضمن گرامیداشت این مناسبتها ،نسبت به همه افراد ،مؤسسات و سازمانهایی که
برای تأمین سالمتی و رفاه بیشتر هممیهنان عزیزمان میکوشند ،ادای احترام کند.
نمونههایی از این پیامها که مربوط به آذر تا اسفند  1397است را در این صفحه مشاهده میکنید .همچنین عالقهمندان میتوانند با
دنبال کردن وبسایت یا اینستاگرام محک تمامی پیامهای مربوط به مناسبتهای مختلف را مشاهده کنند.

روز جهانی معلوالن  12 -آذر

روز جهانی داوطلب  14 -آذر

روز پژوهش  25 -آذر

روز پرستار  22 -دی
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تعدادي از عکاسان داوطلب محک در این خبرنامه هـمکاری
داشتهاند .هـمراهی ارزشمند ایشان را قدردانیم.
نسخههای چاپی خبرنامه منحصرا ًدر دفاتر محک توزیع میشود.

هنگامه محمد نظامی ،شبنم معینی تبار ،فرمهر هاشمی

تمامی دستگاههای خودپرداز بانکهای ملی ،صادرات ،رفاه،
کشاورزی ،مسکن ،حکمت ایرانیان و تجارت در سراسر کشور
گزینه «کمک به محک» را دارند.

ناظر چاپ :بهزاد انجالسی

شماره حساب هاي محك
بانک ملی اسکان0105058181001 :
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بانک پاسارگاد263-810-4446444-1 :

طراحی و صفحهآرايي :بهزاد انجالسی

تصويرسازي :سارا حسینخانی ،نرگس کاشف

چاپ و ليتوگرافي :چاپ رواق66649644 /

شماره کارت بانک ملی

6037-9911-9950-0590

پرداخت از طریق ُکد تلفن همراه

*733*23540#

@mahakcharity
اين خبرنامه روي وبسايت محك قابل مشاهده و ذخيره كردن
است .صورتهای مالی و گزارش حســابرس مستقل نیز روی
وبسایت محک قابل مشاهده است.

www.mahak-charity.org
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1

خانواده بزرگ محک درگذشت زندهیاد دکتر منوچهر امیرفیض ،عضو فقید هیأت امنا و شورای پزشکی این مؤسسه خیریه را صمیمانه تسلیت
میگوید و برای خانواده محترم ایشان ،دوستداران ،همکاران ،جامعه نیکوکاری و پزشکی ایران شکیبایی آرزومند است.
دکتر امیرفیض ،استاد دانشگاه و جراح عالیقدر از ابتدای فعالیت محک داوطلبانه برای حمایت از کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشان
کوشید و در ردای یک پزشک با دغدغه کمک به همنوع ،همدالنه در کنار دیگر اعضای داوطلب هیأت امنا و همچنین شورای پزشکی محک برای
کاستن رنج و آالم دیگران بی هیچ دریغی کوشیده بود.
زیر این سقف همه ما به اندوه از دست دادن به عمیقترین شکل خود آگاهیم و دکتر امیرفیض که رنج از دست دادن فرزند را نیز به جان چشیده
بود بیش از هر فردی درد آشنا بود و در طول  ۲۷سال فعالیت محک خدمتگزار پدران و مادرانی شد که فرزندشان به سرطان مبتال شدهاند تا
روزهای سخت درمان کودکان با کودکی و امید به بهبودی همراه شود.
بیشک نام دکتر امیرفیض که بر ستونهای سقف پرمهر محک نقش بسته است با رفتن از این خانه از یاد نمیرود و بذر عشقی که او و یارانش
در فصلی سرد ،به امید روزهای سالمتی فرزندان این آب و خاک کاشتهاند تا همیشه همچون سروی بلندقامت سبز و بهاری خواهد بود که:
پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند
دیوار زندگی را زین گونه یادگاران
وین نغمه محبت بعد از من و تو ماند
تا در زمانه باقی ست آواز باد و باران
(شفیعی کدکنی)
یادش سبز و نامش مانا
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پیام بنیانگذار

هر ساله آن زمان که از تاریکی و سردی زمستان دلمان
سخت گرفته ،در سر سودای بهار داریم و َکم َک َمک میشنویم
پرندگان مهاجر نغمه سر میدهند و چاوشیها نوروز را بانگ
میزنند ،پنجرهها را باز میکنیم و هوای تازه به خانه راه
میدهیم ،غبارها را میروبیم و خانه را گلباران میکنیم
و در انتظار سالی نیکو و پربرکت نوروزمان را به یکدیگر
تهنیت میگوییم .دیدارها تازه میکنیم ،بوسهها نثار یکدیگر
میکنیم و روزهای خوش را وعده میدهیم و میشنویم.
در تاریخ پر فراز و نشیب میهنمان نیز به گمانم همواره
همین حال و هوا رفته است وگرنه نوروز پیروز ،مانا نبود.
روزهای سخت بیشماری در این چند هزار سال بر این مرز و
بوم و مردمانش گذشته که شاید قابل مقایسه با چالشهای
امروز ما نباشد یا حتی اگر باشد نیز خود برای ما یک پیام
دارد و آن اینکه ما ایرانیان همواره در سختیها کمر همت
میبندیم و بر مشکالت فائق میآییم و در مقابل مشکالت
استوار هستیم.
ما خانواده محک نیز عزم خود را جزمتر کردهایم که
باور دیرین خود« ،هیچ کودک مبتال به سرطانی در ایران
نمیبایست به خاطر فقر جان خود را از دست دهد» را با
روح و جان خود پاس بداریم و دست در دست یکدیگر باید
با تداوم یاریها و رادمردیهای همراهانمان آنچه را که تعهد
ما به مردم و کائنات است ،جاری و ساری نگاه داریم .امید
است که سال آینده در چنین روزهایی ،سختیها را پشت
سر گذاشته باشیم و همچنان که در سالی که گذشت با
همین امیدواریها توانستیم در رفیعترین قلل افتخارآمیز
جهانی بدرخشیم ،دستاوردهای غرورآمیز و مفید برای ارتقاء
سطح درمان و مدیریت مشکالت کودکان مبتال به سرطان
و خانوادههایشان داشته باشیم.
به امید آینده
نوروز پیروز
سعیده قدس

خبرهای کوتاه:
 نقاشی با یکی از جدیدترین تکنیکهای روز دنیا بازدید فوتبالیستهای نوجوان از محک شادی شب یلدا در محک یه روز متفاوت با حضور بابانوئل تولدهای محک هیچوقت تکراری نیست آموزش ثبت ستارگان زیر آسمان محکفوتبالیستها با فرزندان محک همراه شدند
دیدار دوستانه مردان آهنین و پیشکسوتان پرسپولیس به نفع کودکان محک
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خبرهای کوتاه
نقاشی با یکی از جدیدترین تکنیکهای روز دنیا
به مناسبت روز کودک ،داوطلبان گروه هنردرمانی ،که زیر نظر بخش روانشناسی محک فعالیت
میکنند ،برای کودکان حاضر در بخشهای مختلف بیمارستان و اقامتگاه موسیقی شاد نواختند و با
آنها نقاشی کشیدند تا شادی را به اتاقهای بستریشان روانه کنند.
این گروه با هدف ساختن خاطرهای به یادماندنی از روز کودک با تکنیک «نقاشی ب ِیس»
که از شاخههای هنردرمانی ابرازکننده یا درمانگر در علم روانشناسی نوین است و الهام
گرفته شده از الگویی است که در اتاقهای بازی بیمارستانهای کودکان کشور آلمان اجرا
میشود ،کودکان مبتال به سرطان را برای ساعاتی از فضای دارو و درمان جدا کردند و در
کنار آموزش به آنها دنیایی پر از بازی و هیجان برایشان ساختند .این روش باعث میشود
کودکان مبتال به سرطان خالقانهتر نقاشی کنند و ترس ،اضطراب و استرس خود را در طول
درمان کنترل کرده و احساس درد کمتری داشته باشند.

بازدید فوتبالیستهای نوجوان از محک
بازیکنان آکادمی فوتبال ایرانمهر به همراه کادر فنی برای آشنایی با محک به این سازمان
آمدند تا ضمن بازدید از مؤسسه با فعالیتهای آن بیشتر آشنا شوند .در این دیدار صمیمی،
نوجوانان به بخش قلک محک رفتند تا با نحوه دریافت قلک و ثبت آن آشنا شوند .در پایان
هم پسران آکادمی ایرانمهر قهرمانی دوستانشان را در مبارزه با سرطان آرزو کردند و قول
دادند محک را به نزدیکانشان معرفی کنند.

شادی شب یلدا در محک
شب یلدا در خانهای که با همت شما ساخته شده جشن گرفته شد و کودکان محک با
انارهای مخملی که با همراهی داوطلبان ساخته بودند به استقبال شب یلدا رفتند .گروه
موسیقی و ساز و آواز سنتی ه م آماده بود تا شور وشوق طوالنیترین شب سال را در تمام
بخشهای بیمارستان و اقامتگاه محک به جریان اندازد .در این شب «رضا» که اهل آمل بود
برای دوستانش آواز شمالی خواند و «کامران» هم که از آذربایجان آمده بود با نوای ساز سنتی،
ترکی رقصید« .آرین» که در اتاقش بود اجرای اختصاصی گروه داوطلب موسیقی را ديد و
«بیتا»« ،مبینا» و «فاطمه» هم خاطره این شب را با گرفتن عکس یادگاری ثبت کردند.

خبرهای کوتاه
یه روز متفاوت با حضور بابانوئل
امسال هم ،مثل سالهای گذشته ،بابانوئل به سراغ کودکان محک آمد و با خودش شادی
آورد .مامانوئل هم همراهش بود و کادوها را به تک تک فرزندان محک هدیه داد« .محمد
ابراهیم» که با شنیدن صدای زنگ بابانوئل ،خودش را به سالن اقامتگاه رسانده بود ،گفت که
قب ً
ال بابانوئل را در کارتون دیده و حاال منتظر است تا هدیهاش را بگیرد« .محیا» هم که در
محک از یکی از داوطلبان هنردرمانی ،گیتار یاد گرفته بود ،با نوازنده گروه بابانوئل قطعهای
شاد اجرا کرد و خندید.

تولدهای محک هیچوقت تکراری نیست
جشن تولدها هیچوقت تکراری نمیشوند .فرقی ندارد کوچک باشیم یا بزرگ؛ روز تولد
خودمان باشد یا دوستان و عزیزانمان ،شادی این روز با روزهای دیگر فرق میکند .برای
همین وقتی گروه داوطلب موسیقی با کیکهای فنجانی میوهای و داغ وارد بیمارستان
محک شدند ،بچهها یکی یکی از اتاقهایشان با پایه سرمها به راهروی بخش آمدند.
داوطلبها اینبار لباسهای رنگی دلقکهای سیرک را پوشیده بودند و با ساز و آواز
آشنای «تولدت مبارک» وارد بخشهای مختلف بستری و شیمیدرمانی سرپایی شدند تا
با برگزاری یک تولد زمستانی کودکان را غافلگیر کنند .آنها به تکتک اتاقها سر زدند و
مراسم اختصاصی جشن تولد را برای فرزندان محک اجرا کردند .در اقامتگاه هم کودکان و
دوستانشان با فوت کردن شمعهای روی کیک تولد مسابقهای را برگزار کردند.

آموزش ثبت ستارگان زیر آسمان محک
گروه داوطلبی که سالها پیش اتاق آسمان را برای آشنایی کودکان مبتال به سرطان با علم
در یکی از اتاقهای بازی بیمارستان نجوم برپاکرده بودند به مناسبت  ۱۰۰سالگی اتحادیه
نجوم به اقامتگاه محک آمدند و از کارهای اتحادیه برای کودکان مبتال به سرطان گفتند،
اینکه فعالیت این اتحادیه مانند سازمان ثبت احوال است و هر اتفاقی که در آسمان رخ
میدهد را از تولد ستارگان تا کشف قمرهای مختلف به ثبت میرساند .در ادامه هم با پخش
انیمیشن کوتاهی از فضا ترتیب سیارههای منظومه شمسی را با بازی به مبارزان کوچکمان
آموزش دادند« .سِ دنا» با بادکنک زرد رنگ ،خورشید شد و «یاسین» با بادکنکی سبز،
سیاره عطارد« .سعید» هم با توپی بزرگ ،نقش کره زمین را داشت و یاد گرفت چگونه
درجه چرخش سیاره زمین به دور خورشید باعث تغییر فصلها میشود.
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اخبار محک

فوتبالیستها با فرزندان محک همراه شدند
آبیپوشان تیم فوتبال استقالل در یکی از صبحهای
پاییزی از محک بازدید کردند و به مالقات کودکان مبتال
به سرطان رفتند .وینفرد شفر ،سرمربی تیم استقالل
به همراه امیرحسین فتحی ،سرپرست این باشگاه و
بازیکنانی چون سید مهدی رحمتی ،خسرو حیدری،
علی کریمی ،فرشید باقری ،داریوش شجاعیان و فرشید
اسماعیلی در این دیدار فوتبالی حضور داشتند.
کودکان و نوجوانان بستری در بخشهای بیمارستان
و اقامتگاه که از دیدن فوتبالیستها ذوقزده شده بودند،
با آنها عکس یادگاری گرفتند و از تجربههای تماشای
فوتبالشان صحبت کردند .مبارزان کوچکی که طرفدار
این تیم بودند از دیدن بازیکنان محبوبشان ابراز
خوشحالی کردند و طرفداران رقیب با آنها مشغول
ُکریخوانی شدند .یکی از کودکان استقاللی ،مهدی
رحمتی را باتجربهترین دروازهبان حال حاضر دانست و
با خسرو حیدری درباره سانترش در برابر پیکان گفتگو
کرد.
در طی این دیدار بنیانگذار ،مدیرعامل و برخی از
اعضای هیأت امنا و مدیره محک به رسم قدردانی از
حضور صمیمی ورزشکاران تابلوی نقاشی که توسط
کودکان حامی محک نقاشی شده بود را به تیم استقالل
اهدا کردند و بازیکنان این تیم نیز پیراهن امضا شده
خود را به محک هدیه دادند.
در پایان این برنامه وینفرد شفر درباره تجربه
حضورش در محک گفت« :حمایت از کودکان مبتال
به سرطان کار خیلی سختی است و من از تمام افرادی
که برای این کودکان کاری انجام میدهند ،تشکر
میکنم ».امیرحسین فتحی نیز درباره مسئولیت
اجتماعی ورزشکاران گفت« :خیلی خوب است که همه
ما و مردم به مؤسسات خیریهای همچون محک کمک
کنیم و همراهیمان را با این اقدام نشان دهیم».

اخبار محک
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دیدار دوستانه مردان آهنین و پیشکسوتان پرسپولیس به نفع کودکان محک
بازی دوستانه تیم پیشکسوتان کهن پرسپولیس و باشگاه پرورش اندام آهنین
پارس (ملیپوشان فوتبال پرورش اندام و قویترین مردان ایران) در آخرین روزهای
آبان ماه برای حمایت از کودکان مبتال به سرطان برگزار شد .علی پروین ،سرمربی
تیم پیشکسوتان کهن پرسپولیس و جهانبخش مریدیان ،مدیرعامل باشگاه فوتبال
پرورش اندام آهنین پارس هستند و بازیکنانی چون محمد پنجعلی ،علی اکبر
استاداسدی ،مرتضی فنونیزاده ،ضیا عربشاهی ،وحید قلیچ و ناصر محمدخانی در
این تیم بازی میکنند.
در حاشیه این مسابقه ،سرمربی پیشکسوتان کهن پرسپولیس در خصوص
توجه ورزشکاران به کودکان مبتال به سرطان و انجام فعالیت خیرخواهانه گفت:
«از همکاری با محک بسیار خوشحالم .یادم هست زمانی که نوه اولین مربیام

در بـیمارستان محک بـستری شد ،به این بیمارستان
آمدم و با فعالیتهای آن از نزدیک آشـنا شدم .از اینکه
نیکوکاران ایران توانستهاند با همکاری یکدیگر چنین
سازمانی را تأسیس و اداره کنند لذت بردم .من و تیم
پیشکسوتان پرسپولیس همواره در خدمت فرزندان
محک هستیم».
پروین همچنین ادامه داد« :ما با همکاری مردان
آهنین ،کودکان مبتال به سرطان را تا رسیدن به سالمتی
تنها نمیگذاریم و افتخار میکنیم که توانستهایم با
استفاده از ظرفیت پیشکسوتان فوتبال پرسپولیس،
حمایتمان را از این کودکان اعالم کنیم».
در ادامه مـحمد پـنجعلی ،بازیکن پـیشکسوت تـیم
فوتبال پرسپولیس درباره آشناییاش با محک گفت:
«فقط میتوانم بگویم محک خود را به تمام مردم ایران
ثابت کرده است .از این رو نیکوکاران به این مؤسسه
اعتماد دارند و از آن حمایت میکنند .پیشکسوتان
پرسپولیس همواره تالش میکنند تا بتوانند عـالوه بر
تأثیرگذاری روی افکار عمومی فعالیتهای خیرخواهانه
نیز انجام دهند که انجام این بازی ،یکی از انواع
فـعالیتهای انساندوستانه ما در حمایت از محک
است».
جهانبخش مریدیان ،مدیرعامل باشگاه فوتبال پرورش
اندام آهنین پارس نیز در خصوص این دیدار دوستانه
گفت« :این اولین همکاری ما با محک است .تیم مردان
آهنین برای انجام کارهای انساندوستانه و خیرخواهانه
راهاندازی شده و من در تمام این مدت دوست داشتم
مسابقهای را به نفع کودکان محک برگزار کنم .امیدوارم
این همکاری ادامه داشته باشد تا ما بتوانیم از طریق
محک به کودکان مبتال به سرطان بیشتری در ایران
کمک کنیم».
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مرضیه برومند با جعبه قصهگو به دیدار کودکان مبتال به سرطان آمد

به مناسبت روز جهانی کودک ،کودکان
محک با حضور خاطرهساز دنیای کودکی و
جعبه اسرارآمیز قصهگو غافلگیر شدند.
مـرضیه بـرومند ،کارگردان ،بازیگر و
عروسکگردان همراه با آزاده مؤیدیفرد،
صداپیشه عروسک مـحبوب «چرا» به
دیدار کودکان مبتال به سرطان آمدند
و لحظات خوشی را برایشان رقم زدند.

کودکان و خانوادههایشان همراه با خالق
زیزیگولو خندیدند ،عکس یادگاری
گرفتند و به تماشای یک نمایش
اختصاصی از جعبه قصهگو نشستند.

مبارزان کوچکمان با چشمهای مشتاقشان،
حرکتهای دست عروسکگردان را دنبال
کردند و با تعجب به صداهای متفاوتی
که از او میشنیدند ،گوش سپردند .جعبه
قصهگو ،داستان میگفت و هنرمند خاطرات
نسلهای کودکی ،با فرزندان محک ،بازی
میکرد.

«ابوالفضل» که صدای خوبی دارد ،برای
مهمانان محبوبمان آواز خواند و «سینا»
نمایشی را فیالبداهه با مرضیه برومند اجرا
کرد« .محدثه» هم با دیدن جـعبه قصهگو
گفت« :من همه قصهها را دوست دارم».

و اینگونه بود که با حضور هنرمندان محبوب
فرزندان محک ،روز کودک به یک روز
متفاوت و هیجانانگیز تبدیل شد.
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مصطفی رحماندوست مهمان کودکان محک بود

در یکی از روزهای سرد پاییزی که کودکان
محک منتظر بودند تا داوطلبان ترالی برای
آنها کتاب بیاورند ،اتفاق جالبی افتاد .وقتی
صدای این میز چرخدار را در راهروهای
بیمارستان و اقامتگاه محک شنیدند مثل
همیشه برای گرفتن کتاب از اتاقشان
بیرون آمدند.

اما فردی که همراه ترالی کتاب بود را
نمیشناختند و کنجکاو بودند که بدانند
او چه کسی است .آنها که اصال فکر
نمیکردند شاعر و نویسنده کتابهای
محبوبشان را همراه ترالی کتاب ببینند،
پس از شناختن او ،خوشحال شدند.
«مصطفی رحماندوست» به محک آمده
بود تا برایشان قصه بخواند.

شاعر شعر خاطرهانگیز «صد دانه یاقوت»
به اقامتگاه و اتاق بازی بخشهای بستری
محک سر زد و برای آنها قصه خواند.

کودکان محک از اینکه قصهها و شعرهایی
که در کتابها خوانده بودند را از زبان
نویسندهاش میشنیدند ذوق کردند.

رحماندوست پس از خواندن قصه ،با کودکانی
که در اتاق بازی مشغول بازی و درست
کردن کاردستی بودن همراه شد و با آنها در
یک رقابت ماشین سواری و موتور سواری
مسابقه داد.
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حضور محک در کنگره دوساالنه جهانی سرطان 2018
محک به عنوان یکی از سازمانهای مردمنهادی که به عضویت
کامل و رسمی انجمن کنترل جهانی سرطان ( )UICCدرآمده است،
در کنگره دوساالنه جهانی سرطان  WCCکه از یکم تا چهارم اکتبر
 2018در مرکز همایشهای کواالالمپور برگزار شد ،شرکت و برای
نخستین بار جهت تعامل و معرفی فعالیتهای محک غرفه اطالعرسانی
خود را در بخش نمایشگاهی این مراسم با عنوان «دهکده جهانی»
مستقر کرد .در این نمایشگاه  60غرفه از سازمانهای شرکتکننده
حضور داشتند.
فعالیتهای غرفه محک در نمایشگاه کنگره دوساالنه جهانی سرطان
استقرار غرفه محک در بخش دهکده جهانی این کنگره بینالمللی با
هدف معرفی مأموریت این سازمان و عملکرد آن در حمایت همهجانبه
از کودکان مبتال به سرطان ایران در میان دیگر سازمانهای خیریه
فعال در حوزه سرطان بود .روی یکی از دیوارههای این غرفه نقاشی
بزرگی از کودکان حامی محک نصب شده بود که بازدیدکنندگان
میتوانستند ضمن مراجعه به غرفه و آشنایی با محک پیام امیدبخش
خود را برای کودکان مبتال به سرطان بر روی نقاشی بنویسند و یا
نقشی از امید را بر روی آن با آرزوی بهبودی برای آنها ترسیم کنند.
عالوه بر این ،نقشه بزرگنمایی شده از کشورهای جهان هم که روی
یکی دیگر از دیوارههای غرفه نصب شده بود به مراجعهکنندگان این
ی و مشخصاتشان را برای همکاری
امکان را میداد تا محل زندگ 
مشترک با محک روی آن درج کنند که در پایان  100درخواست
همکاری بر روی این نقشه غرفه نصب شد.
حضور مدیرعامل محک در غرفه نمایشگاهی این سازمان
آراسب احمدیان ،مدیرعامل محک و رئیس شبکه ملی تشکلهای
مردمی و مؤسسات خیریه حوزه سرطان ایران با حضور در غرفه
این سازمان در بخش نمایشگاهی دهکده جهانی با نمایندگان دیگر
سازمانهای حاضر در کنگره به بحث و تبادل نظر پرداخت که نتیجه
این جلسات متعدد بهرهمندی از دستاوردها و تجربیات همکاران
بینالمللی در زمینه درمان سرطان بود.

حضور چهرههای نامآشنا
در جریان این کنگره چهار روزه که با حضور متخصصان و پیشگامان
عرصه درمان سرطان برگزار شد ،پروفسور اریک بوفه ،رئیس انجمن
بینالمللی آنکولوژی کودکان ( ،)SIOPدینا مایرد ،رئیس انجمن
جهانی کنترل سرطان و دکتر کری آدامز ،مدیرعامل این انجمن
برای بازدید به غرفه محک آمدند و بر روی نقاشی کودکان پیامهای
امیدبخشی با آرزوی بهبودی و شکست سرطان نوشتند.
سخنرانی مدیرعامل محک در کنگره دوساالنه جهانی سرطان
همچنین در سومین روز از برپایی این کنگره ،مدیرعامل محک
به عنوان رئیس شبکه ملی تشکلهای مردمی و مؤسسات خیریه
حوزه سرطان ایران به ارائه سخنرانی با موضوع «رویکرد مؤثر جهت
همکاری در شرایط غیرمشارکتی» پرداخت و در خصوص نقش
تأثیرگذار سه بازوی اصلی جامعه؛ يعني دولت ،بنگاههاي اقتصادي
و سازمانهاي مردمنهاد در تحقق هدفی چون دسترسی همگان به
درمان سرطان سخنرانی کرد.
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نشست تخصصی خدمات حمایتی محک برگزار شد

نشست تخصصي داوطلبان و کارکنان خدمات حمايتي محك
با حضور بنيانگذار و مدیرعامل ،گروه درمانی بیمارستان محک،
کارکنان و همچنين داوطلبان بخش خدمات حمايتي مستقر در
بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی شهر تهران برگزار شد .این نشست
با هدف توجه به اصل آموزش به صورت یکپارچه به صورت آنالین
برای مددکاران مستقر در شهرستانها نیز پخش شد.
ارائه شایستهترین خدمات درمانی و حمایتی به کودکان مبتال به
سرطان در سراسر ایران
بهناز آسنگری ،مدیر خدمات حمایتی محک در آغاز این مراسم با
اشاره به ویژگی متفاوت این برنامه نسبت به دیگر نشستهای خدمات
حمایتی گفت« :نشست تخصصی امسال با پخش آنالین برای تمام
داوطلبان خدمات حمایتی در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی
شهرستانهای کشور و با حضور داوطلبان مددکاری ساکن تهران
برگزار شد .قدردان همراهی تمام داوطلبان مددکاری اجتماعی هستیم
که با تعهد و مسئولیتشان هر روز برای ارتقای تجربه و دانش خود به

منظور ارائه شایستهترین خدمات درمانی و حمایتی به کودکان مبتال به
سرطان و خانوادههایشان در سراسر ایران حضور دارند».
خدمات حمایتی روحی برای کالبد محک
سعیده قدس ،بنیانگذار محک با ابراز خرسندی از گردهمایی
تخصصی خدمات حمایتی گفت« :برگزاری این مراسم فرصتی برای
انتقال تجربیات و مصممتر شدن مددکاران موظف و داوطلب برای
ارائه تخصصی و یکپارچه خدمات حمایتی به تمام کودکان مبتال به
سرطان سرزمینمان و خانوادههایشان بود .محک در ابتدا ،فعالیت
خود را با مددکاری اجتماعی آغاز کرد و امروز اگر این سازمان را یک
کالبد در نظر بگیریم ،خدمات حمایتی مانند روح برای آن است».
قدس در ادامه با اشاره به بیانیه مأموریت محک افزود« :این سازمان در
حمایت از خانوادههای کودکان مبتال به سرطان فعالیت و تالش میکند
با حفظ منزلت ایشان کاری کند تا هیچ خانوادهای به دلیل بیماری سخت
فرزندش تنها نباشد .از تمام داوطلبان خدمات حمایتی سپاسگزاریم که با
عشق و تعهدشان ،محک را در تحقق مأموریتش یاری میکنند».
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داستان یک موفقیت
آراسب احمدیان ،مدیرعامل محک با اعالم دو موفقیت بزرگ در کسب
باالترین نمره ارزیابی در استاندارد بینالمللی NGO Benchmarking
از شرکت بازرسی  SGSو دریافت نشان طال انجمن جهانی مدیریت
پروژه ( )IPMAبرای دومین بار توسط خانواده بزرگ محک گفت:
«یک سازمان موفق تالش میکند تا به هوشمندی بدن انسان فعالیت
کند و محک همواره تالش کرده است تا به صورت یکپارچه با کمک
تمام واحدها و بخشهای مختلف خود به حمایت همهجانبه از
کودکان مبتال به سرطان ایران بپردازد .به همین دلیل این سازمان
میکوشد تا برای سنجش عملکرد خود در ارائه شایستهترین خدمات
درمانی و حمایتی به فرزندانش ،به صورت مستمر و داوطلبانه در
ممیزیهای بینالمللی قرار گیرد تا نسبت به یکپارچگی عملکرد
این سازمان در راستای تحقق اهدافش اطمینان حاصل کند .امروز
وظیفه خود میدانیم که موفقیت دیگری که نه تنها به دست خانواده
بزرگ محک بلکه توسط ظرفیت عظیم جامعه مدنی بدست آمده است
تا نیکوکاری ایران در صدر جهان بایستد را اعالم کنیم .محک در
هشتمین مـمیزی استاندارد بینالمللی NGO Benchmarking
از شرکت بازرسی بینالمللی  SGSموفق به کسب باالترین امتیاز

در میان سازمانهای مردمنهاد معتبر در جهان در سال  2018شده
است .بر اساس این استاندارد که در  98شاخص و در  10گروه
ارزیابی دستهبندی شده است ،محک به عنوان اولین سازمان در ایران
و در خاورمیانه که خود را در معرض سنجش این ارزیابی قرار داده
و پس از یازده سال بهبودی مستمر در فعالیتهای خود توانسته
است صدرنشین دیگر سازمانهای موفق و معتبری باشد که تا کنون
عملکرد خود را با این استاندارد سنجیدهاند».
احمدیان در ادامه با اعالم خبر موفقیتآمیز دیگری برای محک
مبنی بر دریافت نشان طال انجمن جهانی مدیریت پروژه ( )IPMAبرای
دومین بار گفت« :پروژه مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز
محک در بخش پروژههای توسعه پایدار انجمن جهانی مدیریت پروژه
( )IPMAاز میان  ۱۷سازمان شرکتکننده به دور پایانی راه یافت و
موفق به دریافت نشان طالی این انجمن شد .این نشان پیشتر و در
سال  ۲۰۱۴در حوزه «طرحهای اجتماعی برای پروژههای بینالمللی
بشردوستانه» به محک اهدا شده بود .این موفقیت حاصل یکپارچگی و
تعامل واحدهای مختلف سازمان محک برای تحقق هدفی در موضوع
سلولهای بنیادی خونساز برای کودکان مبتال به سرطان و بیماران
نیازمند به پیوند است که در فاز اول خود و در طی یک تفاهمنامه با
بخش خصوصی برای تأمین هزینههای ثبت و انجام آزمایش پنج هزار
نمونه از اهداکنندگان داوطلب سلولهای بنیادی خونساز با موفقیت
اجرا شده است و توانسته هزینههای گزاف انتقال نمونه از بانکهای
خارجی که برای هر نمونه حدود  25تا  30هزار یورو است را رفع کند».
برگزاری کارگاههای آموزشی و تخصصی در حوزه خدمات حمایتی
در پایان نشست تخصصی خدمات حمایتی چند کارگاه آموزشی
با موضوعاتی چون «مقابله مؤثر با بحران»« ،همدلی با کودک بیمار
و خانواده» و «شیوه ارتباط مؤثر در پدیده انتقال» توسط کارکنان
خدمات حمایتی محک و همچنین دکتر مرتضی نعمت ،استاد
مددکاری اجتماعی برپا شد .همچنین در طول ارائه هر یک از این
کارگاهها جلسات پرسش و پاسخ با هدف به اشتراک گذاشتن تجربیات
داوطلبان و آموزش روشهای ارتباط با کودک مبتال به سرطان و
خانواده و چگونگی مدیریت بحران برای این گروه از داوطلبان که
در ارتباط مستقیم با کودک بیمار و خانواده او هستند ،برگزار شد.
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به مناسبت روز جهانی سرطان برگزار شد:
گردهمایی اعضای شبکه ملی سرطان با محوریت اهداف انجمن کنترل جهانی سرطان
گردهمایی روز جهانی سرطان با حضور اعضای شبکه ملی
تشکلهای مردمی و مؤسسات خیریه حوزه سرطان ایران ،مسئوالن
وزارت بهداشت و صاحبان بنگاههای اقتصادی روز دوشنبه  15بهمن
 1397در دانشگاه تهران برگزار شد .در این گردهمایی اقدام شبکه
ملی سرطان برای پیوستن انجمن کنترل جهانی سرطان ()UICC
اطالعرسانی شد.
آراسب احمدیان ،رئیس هیأت مدیره شبکه ملی تشکلهای مردمی و
مؤسسات خیریه حوزه سرطان ایران و مدیرعامل مؤسسه خیریه محک
با تقدیر از برگزاری برنامه هفته ملی سرطان توسط وزارت بهداشت،

درمان و تحقیقات در خصوص گردهمایی شبکه ملی تشکلهای
مردمی و مؤسسات خیریه حوزه سرطان همزمان با روز جهانی سرطان
گفت« :شبکه ملی تشکلهای مردمی و مؤسسات خیریه حوزه سرطان
متشکل از  ۴۰سازمان مردمنهاد است که همراهیشان در کنار یکدیگر
ظرفیت وسیعتری را برای عملی شدن اهداف بزرگتری فراهم میکند.
این سازمانها عالوه بر فعالیتی که سنگبنای آن بر اساس نیت
بنیانگذارانشان در جهت حمایت از بیماران مبتال به سرطان است با
پیوستن به مجموعهای همچون این شبکه میتوانند نقش مؤثرری را در
پیشبرد بخشی از برنامه جامع ملی کنترل سرطان ایفا کنند».
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همراهی سازمانهای مردمنهاد حوزه سرطان با دولت در مسیر مبارزه
با سرطان
احمدیان با اشاره به اقدام شبکه ملی سرطان برای پیوستن به انجمن
کنترل جهانی سرطان گفت« :پیوستن به انجمن کنترل جهانی سرطان
( )UICCاز جمله دغدغههای شبکه ملی از روز اول بوده است چرا که
عضویت در این شبکه امکان تبادل دانش و اطالعات تخصصی روز
و حضور در گردهماییهای بینالمللی ،توسعه ارتباطات میان جامعه
متخصصان و در نهایت ارتقای سطح کیفی درمان و خدمات حمایتی
برای بیماران مبتال به سرطان و خانوادههای ایشان را فراهم میکند».
مدیرعامل مؤسسه خیریه محک در ادامه بیان کرد« :در چشمانداز
بلندمدت ،این شبکه قصد دارد برنامهای را همسو با برنامه کنترل
سرطان که توسط وزارت بهداشت کشور تنظیم میشود ،تبیین کند تا
سازمانهای مردمنهاد بتوانند با استفاده از ظرفیت خود در برنامه پویش
ملی سرطان حضور داشته باشند .در این همکاری شبکه با حمایت
خود ،دولت را در انجام وظایفش همراهی میکند .به این ترتیب یک
برنامه یکپارچه در کنترل سرطان در کشور به وجود خواهد آمد».
وی افزود« :با پیگیریهای صورت گرفته از طریق شبکه ملی
سرطان ،در سال جاری پنج سازمان مردمنهاد ،از اعضای شبکه ،به
عضویت در این انجمن درآمدهاند .در حالی که در  10سال گذشته
تنها دو سازمان در حوزه درمان سرطان عضو  UICCبوده است .با
استناد به این موارد میتوان گفت دانش مؤسسات خیریه در حوزه
پیشگیری و درمان سرطان ارتقا خواهد یافت».
عملیاتیسازی اهداف شبکه ملی سرطان با استفاده از ظرفیت
مشارکت مردمی
رئیس هیأت مدیره شبکه ملی سرطان در ایران در خصوص فعالیت
این شبکه گفت« :جهان امروز ،جهان شبکه است و سازمانها امروزه از
فرهنگ شبکهای و ابزارهای شبکهای برخوردارند .رویکرد شبکهمحور
به دلیل ایجاد ظرفیت وسیعی که در سطوح ملی و بینالمللی برای
اعضای آن رقم میزنند ،از سال  ۲۰۱۰مورد توجه قرار گرفته است.
شبکه ملی نیز در طول  ۱۸ماه تأسیس خود بر آن شده است تا در
کنار فعالیتهای تخصصی هر یک از مؤسسات ،با برگزاری جلسات
منظم و مستمر در راستای مسائل جاری و استراتژیک گام بردارد».

تشخیص زودهنگام سرطان ،اثربخشی بیشتر پروتکلهای درمانی و
ارتقای دانش حوزه درمانهای تسکینی از اهداف شبکه ملی سرطان
مدیرعامل محک ضمن گرامیداشت روز جهانی سرطان گفت:
«روز جهانی سرطان و توجه به این بیماری را گرامی میداریم و از
تالشهای تمام مؤسسات خیریه حوزه سرطان که با فعالیتشان در
ارائه خدمات درمانی و حمایتی پیامبخش امید به جامعه هستند و
همچنین ظرفیتهای جدیدی را در اجرای برنامه جامع ملی کنترل
سرطان ایفا میکنند ،سپاسگزاریم».
احمدیان با اشاره به سایر هماهنگیهای صورت گرفته شبکه جهت
تأمین داروی مبتالیان به سرطان با همکاری سازمان غذا و دارو و
اخذ مجوز وزارت بهداشت افزود« :وظیفه اصلی شبکه اتکا به ظرفیت
اعضا و بهرهمندی از این فرصت همافزایی با حضور سازمانهای فعال
در حوزه سرطان است تا در تکمیل برنامه جامع کنترل سرطان در
سطح ملی سهیم باشد و نسبت به جایگاه خود در مسیر پیشبرد
این برنامه گام بردارد .بر همین اساس هر یک از سازمانها عالوه
بر فعالیتهای خود در حمایت از بیماران مبتال به سرطان در قالب
شبکه میکوشند تا به صورت زیربنایی و پایدار و با بهرهمندی از
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گذشته و برای چـهارمین بار به مـناسبت روز جـهانی سـرطان به
کمپین انجمن کنترل جهانی سرطان ( )UICCپیوست .در این پویش
یاوران با سر زدن به دفاتر محک ،روی سازههایی که برای عکاسی
طراحی شده بود ،با شعار  IAmAndIWillپیامشان را نوشتند و با
این سازه عکس گرفتند .سپس این عکس را با هشتگهای
#IAmAndIWill #WorldCancerDay
#MAHAKWCD2019 y
به اشتراک گذاشتند و حداقل  10نفر از دوستانشان را به این کمپین
دعوت کردند .آنها با پیوستن به کمپین روز جهانی سرطان آمادگی
خود را به عنوان نیکوکاران ایرانی برای همگام شدن با اهداف سازمان
جهانی کنترل سرطان اعالم کردند.

ظرفیت جمعی خود در راستای اهداف این برنامه برای تشخیص
زودهنگام سرطان ،اثربخشی بیشتر درمانهای این بیماری و ارتقای
دانش حوزه درمانهای تسکینی فعالیت کنند».
وی در پایان گفت« :امیدواریم در روز جهانی سرطان سال آینده تمامی
اعضای این شبکه همراه یکدیگر در تحقق بخشی از اهداف این برنامه ملی
موفق شده باشند و در کنار هم این موفقیت را جشن بگیرند».
الزم به ذکر است ماهیت شبکه ملی تشکلهای مردمی و مؤسسات
خیریه حوزه سرطان ایران کامال غیردولتی بوده و بودجه آن از محل
بودجههای عمومی و کمکهای مردمی تأمین میشود .جامعه هدف شبکه،
مردم ،بیماران و خانوادههای آنها هستند .شبکه تالش میکند بهترین و
مناسبترین خدمات پیشگیری ،تشخیص زودهنگام ،درمان و مراقبتهای
تسکینی را در اختیار مردم قرار دهد و از طریق (سازمانهای عضو) برای
دستیابی به هدف اصلی خود که همانا کنترل سرطان است تالشکند.
من محک هستم و در هر شرایطی از کودکان مبتال به سرطان
حمایت خواهم کرد
محک با کمک اعـضای این خانواده بـزرگ هـمچون سالهای

همراهی کودکان و نوجوانان یاور محک در کمپین انجمن کنترل
جهانی سرطان
دانشآموزان مقاطع ابتدایی با ساخت و فروش قلبهای اوریگامی به
پویش انجمن کنترل جهانی سرطان ( )UICCپیوستند .به مناسبت روز
جهانی سرطان دانشآموزان مقطع ابتدایی مدارس نیما یوشیج ،شمسای
دانش و سفارت آلمان تهران با هدف ترویج فرهنگ کمک به همنوع
در میان کودکان و نوجوانان و پیوستن به کمپین انجمن کنترل جهانی
سرطان ،با ساخت قلبهای اوریگامی حمایت خود را از کودکان مبتال به
ن اعالم کردند .آنها پس از ساخت قلبهای اوریگامی با همکاری
سرطا 
اعضای خانواده و معلمان خود ،پیامی با شعار انجمن کنترل جهانی سرطان
( )IamandIwillروی آن درج کرده و با توضیح هدف این کار نیکوکارانه،
اوریگامیهای خود را به فروش رساندند .الزم به ذکر است که تمامی عواید
حاصل از فروش قلبهای اوریگامی به مؤسسه خیریه محک اهدا شد.
سانا برای حمایت از کودکان محک نارنجی شد
مرکز خرید سانا از  15تا  26بهمن ماه (روز جهانی سرطان تا روز
جهانی سرطان کودک) در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و برای
حمایت از کودکان مبتال به سرطان محک نارنجی رنگ شد .رنگ نارنجی،
رنگ آگاهیبخش سرطان و منتخب انجمن کنترل جهانی است و این
اقدام در راستای همراهی با مؤسسه خیریه محک در کمپین انجمن
کنترل جهانی سرطان ( )UICCو شعار  IAmAndIWillصورت گرفت.
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برگزاری آخرین همایش مسئولیت اجتماعی شرکتها در محک
توسعه دو مفهوم شفافیت و پاسخگویی سازمانهای مردمنهاد در راستای مسئولیت اجتماعی
پنجمین همایش بینالمللی مسئولیت اجتماعی شرکتها به مناسبت
روز جهانی سرطان کودک 6 ،اسفند ماه با محوریت «مدلهای
برنامهریزی ،مدلهای اجرا و استاندارهای گزارشدهی» در مؤسسه
خیریه محک برگزار شد .در این رویداد علمی متخصصان ملی و
بینالمللی ،صاحبان بنگاههای اقتصادی ،فعاالن عرصه اقتصاد و
مدیریت و سازمانهای مردمنهاد حضور داشته و به ایراد سخنرانی و
بیان تجربیات خود پرداختند.
آراسب احمدیان ،دبیر همایش و مدیرعامل مؤسسه خیریه محک با
بیان آنکه این همایش ،آخرین برنامهایست که محک در راستای گسترش
مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها برگزار کرده است گفت« :محک از
سال  1385و در مقدمه برنامه استراتژیک خود ،به موضوع مسئولیت

اجتماعی پرداخته و تالش کرده است تا در  12سال ضمن تبیین این
مفهوم در جامعه ،به عملیاتی شدن و مدلسازی آن نیز توجه کند».
احمدیان سپس به بررسی سه موضوع تبیین مفهوم ،عملیاتی و مدل
سازی مسئولیت اجتماعی پرداخت و گفت« :نگاهی به مدلهای کسب
و کار به ما نشان میدهد که امروزه فعالیتهای ساخت یافته نظری و
عملی در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها شکل گرفته است که از
آن جمله میتوان به راهاندازی کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت
اجتماعی بنگاهها در اتاق بازرگانی ایران و تهران؛ تعریف استاندارد
ارزیابی فعالیتهای مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی و رتبهبندی
آنها در انجمن مدیریت ایران؛ اهدای نشان مسئولیت اجتماعی و جایزه
مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی ایران؛ راهاندازی پلتفورمی
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برای ثبت نیازهای سازمانهای مردمنهاد توسط مؤسسه پژوهش و
برنامهریزی آموزش عالی ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با هدف
انجام مسئولیت اجتماعی حوزه دانشگاه از طریق رفع نیازهای پژوهشی
و تعریف دهها پروژه مسئولیت اجتماعی شرکتها و بنگاههای اقتصادی
با سازمانهای مردمنهاد و نهادهای اجتماعی اشاره کرد».
وی با بیان آنکه در راستای عملیاتی شدن مسئولیت اجتماعی،
مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز محک با همراهی
بخش خصوصی راهاندازی شد که در سال  2018جایزه طالی
انجمن بینالمللی مدیریت پروژه را به دست آورد گفت« :اهمیت
این دستاورد باعث شد تا محک پانل تخصصی «تأثیر به کارگیری
دانش مدیریت در پروژههای بشردوستانه سازمانهای مردمنهاد»
را در چهاردهمین «کنفرانس بینالمللی مدیریت پروژه» به منظور
تبادل تجربه با سایر مؤسسات خیریه برگزار کند .محک باور دارد که
به واسطه این دانش سازمانهای مردمنهاد حوزه سرطان میتوانند به
پیشبرد پروژههایشان ،استفاده بهینه از منابع و امکان گزارش دهی
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استاندارد دست یابند و در نظر دارد تا این باور را در سطح جهانی و
انجمن  UICCو سازمانهای بینالمللی همکار در حوزه سرطان نیز
مطرح کند تا از این دانش در راستای اهداف خود استفاده کنند».
احمدیان در ادامه به موضوع مدلسازی مسئولیت اجتماعی اشاره
کرد و گفت« :دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف،
دانشکده مدیریت ،علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران ،مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،صندوق کودکان سازمان ملل متحد
( ،)UNICEFانجمن بینالمللی مدیریت پروژه ( ،)IPMAانجمن
مدیریت پروژه ایران و سازمان مدیریت صنعتی حامی ملی و بینالمللی
حامی این همایش بودند که نشان از توجه ایشان به موضوع مسئولیت
اجتماعی دارد .از سوی دیگر دو پانل تخصصی با عنوان مدلهای
برنامهریزی و مدلهای اجرا در این همایش با حضور اساتید دانشگاه،
متخصصان اقتصادی و فعاالن سازمانهای مردمنهاد برگزار شد».
دبیر پنجمین همایش بینالمللی مسئولیت اجتماعی شرکتها در
ادامه با بیان آنکه در حال حاضر ما با مفهومی ساخت یافته مواجه
هستیم و سازمانهای زیادی درگیر فازهای عملیات این مفهوم،
در چرخه بهبود مستمر هستند افزود« :دانشگاهها و مراکز علمی
فاز طراحی را هدایت میکنند ،نهادهای اجتماعی و سازمانهای
مردمنهاد طرحها و پروژههای مسئولیت اجتماعی را عملیاتی و
پیادهسازی میکنند ،سازمانهای ممیزی به پایش ،اجرا ،ارزیابی و
رتبهبندی میپردازند و اصالحات حاصل از این ارزیابیها ،به بهبود
طراحی و اجرا در آینده منجر خواهد شد».
وی افزود« :شرایط موجود داللت بر آن دارد که تداوم اقدامات
ترویجی در این حوزه ،ثمربخش بوده و مفهوم مسئولیت اجتماعی
جاری گردیده است و بازیگران مختلف این عرصه کارهای درستی را
به شکل درست در این حوزه آغاز کرده و حتما ادامه خواهند داد.
از این رو مؤسسه خیریه محک پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی
شرکتها را به عنوان آخرین گام مأموریت خود در این حوزه تلقی
نموده و مسیر دوازده ساله ترویج و توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی
شرکتها را موفقیتآمیز و خاتمه یافته تلقی میکند».
احمدیان با تأکید بر اینکه محک در حال حاضر مسئولیت خود
را توسعه دو مفهوم بنیادین شفافیت و پاسخگویی میداند گفت:
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«مؤسسه خیریه محک همواره در کنار انجام مأموریت اصلی خود که
حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان و خانواده آنان در سه
حوزه خیریه ،درمان و تحقیقات علمی است به مسئولیت اجتماعی
خود در قبال جامعه میپردازد چراکه ارکان محک به این نقش
اعتقاد دارند .بر همین اساس ،محک از این پس و در قالب برنامههای
راهبردی سوم و چهارم ،به توسعه دو مفهوم بنیادین شفافیت و
پاسخگویی به عنوان اساسیترین ارزشهای مؤسسه خیریه محک
و مهمترین وظایف سازمانهای مردمنهاد در قبال جامعه میپردازد».
مدیرعامل محک در پایان گفت« :محک با اتکا به دانشی که با حضور
داوطلبانه در استانداردهای بینالمللی به دست آورده و همچنین با اتکا
به ظرفیتهای عظیم جامعه مدنی کشور عزیزمان که پیمودن حتی
یک قدم از مسیر طوالنی محک بدون حضور آنها میسر نبود امیدوار
است در افق  1405و با پایان یافتن چهارمین برنامه استراتژیک ،این دو
ارزش بنیادین به شکلی ساخت یافته ،عملیاتی و قابل پایش باشند».
الزم به ذکر است دکتر مارتین سدل مایر ،معاون محصوالت و

خدمات انجمن جهانی مدیریت پروژه ()IPMA؛ مهندس غالمرضا
صفاکیش ،معاون بخش آموزش و مدیران جوان انجمن جهانى
مدیریت پروژه ()IPMA؛ ایوان شوپر ،استاد دانشگاه علوم کاربردی
برلین ()HTW؛ ویل پارکس ،نماینده صندوق کودکان ملل متحد
()UNICEF؛ کریستف هاملمن ،نماینده مقیم سازمان بهداشت
جهانی در ایران ()WHO؛ فرید بیدگلی ،مدیر منطقهای شرکت
روش در ایران ()Roche؛ دکتر علیرضا شیخ ،عضو هیأت علمی
و معاون مالی اداری دانشکده مدیریت ،علم و فناوری دانشگاه
صنعتی امیرکبیر؛ دکتر عباس هشی ،عضو هیأت علمی دانشکده
مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی؛ دکتر نسرین نورشاهی،
رئیس مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی؛ دکتر محمدتقی
عیسایی ،رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
در این همایش سخنرانی کردند.
گزارش جامع این همایش را میتوانید در خبرنامه  71مطالعه کنید.
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هفتم دی ماه ،روز کودکان بهبودیافته به تمام اعضای خانواده بزرگ محک تعلق دارد .هر سال در این روز بهبودی کودکانی که
روزهای سخت مبارزه با سرطان را پشت سر گذاشتند جشن میگیریم و باور داریم که با مشارکت مستمر نیکوکاران میتوانیم
کودکان بیشتری را تا رسیدن به قله سالمتی همراهی کنیم .در این خبرنامه قصههای مادران و کودکانی را میخوانیم که با حمایت
شما فرزندانشان را با سالمتی در آغوش کشیدند.

محک خانه دوم من است
محک خانه دوم من است .گاهی دلم برایش تنگ میشود .همیشه زیر این سقف احساس
راحتی میکنم .از هشت سالگی تا  11سالگی در همین نقطه با بیماریام جنگیدم اما حتی
یک روز هم از درس و مدرسه دور نبودم .در طول سالهای درمان فقط در یک دوره نتوانستم
مثل همکالسیهایم امتحانات خرداد را پشت سر بگذارم و به جایش در شهریور ماه امتحان
دادم .با وجود اینکه از آموزش و پرورش تائیدیه داشتم و میتوانستم امتحانات آن دوره را در
خانه بگذرانم اما دلم نمیخواست بین من و دوستانم فاصله ایجاد شود .یادم هست همیشه
در روزهای درمان با خودم میگفتم به جای اینکه روی تخت دراز بکشم و به بیماریام فکر
کنم ،بهتر است درس بخوانم .اینگونه بود که با حضور معلمان داوطلب محک درسهای اصلی
علوم و ریاضی راآموختم و برای امتحانات مدرسه آمادهشدم .این روزها هم دانشجوی رشته
علوم آزمایشگاهی هستم و تمام تالشم را میکنم تا بتوانم فرد مفیدی برای جامعه باشم.
محمدحسین فرزند  19ساله محک

از امروز هر کاری بتوانم برای کودکان مبتال به سرطان انجام میدهم
یادم هست پنج سال پیش کودک مبتال به سرطانی به نام «هرمان» در بیمارستان محک بستری شد .او و خانوادهاش زمانی به محک آمده بودند که
بعضی از داروها به شدت کمیاب شده بود ،از این رو هر از چند گاهی الزم بود ،در راهروهای بیمارستان با خانوادههایی که فرزندشان به یکی از همین
داروهای کمیاب نیاز داشت صحبت کنیم .یکی از این روزها پدر هرمان جلو آمد و گفت میتواند یکی از این داروها را بدون دریافت هیچ هزینهای برای
کودکان مبتال به سرطان تحت حمایت محک از عراق تأمین کند .او در آن سوی مرز از خیرینی که دغدغه کمک به همنوع را داشتند کمک گرفت و
این دارو را شش ماه تمام برای کودکان ،از عراق به محک آورد .او دوست داشت از دغدغههای پدرها و مادرها زیر سقف محک کم کند .بعد از شش
ماه متأسفانه هرمان از دنیا رفت ،زمانی که داشتم پدر را بدرقه میکردم به من نگاه کرد و گفت« :باید مرا ببخشید که دیگر نمیتوانم این دارو را برای
کودکان محک تأمین کنم اما از امروز هر کاری که بتوانم برای آنها انجام خواهم داد».
با اینکه از این ماجرا سالها میگذرد ،اما فداکاری پدر هرمان از ذهن هیچکس پاک نشده است .او از افرادی بود که در روزهای درمان فرزندش
تالش کرد به خانوادههایی که فرزند مبتال به سرطان دارند کمک کند تا با دغدغه کمتری مراحل درمان فرزندشان را پشت سر بگذارند .او میخواست
جشن بهبودیافتگی تمام کودکان مبتال به سرطان را جشن بگیرد.
نازنین الهیار ،مددکار محک
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باید شجاع باشی و با بیماریات مبارزه کنی
وقتی کودک بودم به سرطان تخمدان مبتال شدم .یادم هست که مادرم همیشه میگفت
باید شجاع باشم و با این بیماری مبارزه کنم .من به جنگ با سرطان رفتم و آن را شکست
دادم اما پس از اینکه به بلوغ رسیدم با چالش دیگری مواجه شدم .پزشکان میگفتند تنها
 30درصد امکان دارد که بتوانم فرزندی به این دنیا بیاورم و باید مادر شدن را برای همیشه
فراموش کنم .شنیدن این جملهها برایم خیلی سخت بود .اما باید به مبارزه ادامه میدادم.
باالخره ازدواج کردم و بر خالف پیشبینیها ،فرزندی به دنیا آوردم .روز اولی که
«امیرعباس» را در آغوش گرفتم هرگز فراموش نمیکنم .حاال وقتی پسرم بیمار میشود با
تمام وجودم میفهمم که مادرها و پدرها در هنگام بیماری باید همراه با فرزندشان شجاع
ی یک مادر زمانی است که فرزندش بیمار
باشند و مبارزه کنند .سختترین روزهای زندگ 
میشود .مادرم این شجاع بودن و مبارزه کردن را به من آموخت و من گاهی از او میخواهم
روزهای سخت درمانم را یک بار دیگر برایم روایت کند تا من هم بتوانم راه و رسم قهرمان
شدن را به فرزندم بیاموزم.
مریم جیاش  26ساله ،فرزند بهبودیافته محک

قصه بهبودی رقیه
من داوطلب گروه والدین محک هستم و هفتهاي يکبار ميآیم تا به بهتر شدن حال
پدرها و مادرهایی که فرزندشان در بیمارستان محک بستري شده ،کمک کنم .من با
مادرها و پدرها حرف میزنم ،میتوانم به خوبی آنها را درک کنم و تجربههای خودم را در
اختیارشان بگذارم و هر روز داستان آشناییام با بیمارستان محک را برای پدرها و مادران
کودکان مبتال به سرطان تعریف میکنم.
سال  ٨٧بود که متوجه بيماري دخترم« ،رقیه» شدم .به محک آمدیم .مراحل درمان رقیه
چهار سال طول کشید و حمایتهای دلگرمکننده مددکاران و روانشناسان باعث شد با امید
به روزهای بهبودی این سالها را پشت سر بگذاریم .حاال روزهای سخت ما گذشته و من امروز
خوب میدانم که سرطان چگونه میتواند تمام اعضای یک خانواده را تحت تأثیر قرار دهد .بودن
در محيط بيمارستان و گذراندن مراحل درمان فرزند چالش بسیار بزرگی است .برای همین
پس از درمان رقیه به اینجا آمدم تا به والدین کودکان مبتال به سرطان کمک کنم .با آنها حرف
میزنم و قصه بهبودی رقیه را بارها و بارها برایشان روایت میکنم .تالش میکنم تا ذهنشان از
هر گونه نا امیدی دور بماند .میدانم این روزهای سخت خواهد گذشت...
فاطمه فرهنگی ،عضو گروه والدین محک

داستانهای محک
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کار نیک همیشگی است
من و همسرم سالها پیش با محک آشنا شدیم .زمانی که بازنشسته شدم ،تصمیم گرفتم با زمان بیشتری که بعد از پایان دوره کاریام در
آموزش و پروش به دست آورده بودم داوطلبانه به محک کمک کنم .عالقه داشتم تا با کودکان کار کنم و بعد از یک دوره کوتاه کار داوطلبانه در
بخش اداری ،کارگاه آموزشی کار با کودکان بیمار را گذراندم .در رشته ادبیات فارسی تحصیل کرده بودم و سابقه تدریس در مدارس و دانشگاه
داشتم .در اوقات فراغتم به انجام کارهای هنری مثل قالببافی و گلدوزی مشغول میشدم و از اینکه بتوانم آموختههایم را با دیگران به اشتراک
بگذارم ،احساس رضایت داشتم .اینگونه شد که در اقامتگاه به مادران آموزش عروسکهای بافتنی را شروع کردم .مادران در مراحل مختلف درمان
کودکانش مدت زمانی را در محک هستند و بافتنی این ویژگی را دارد که آنها در زمان بازگشتشان به خانه هم میتوانند این سرگرمی را ادامه
دهند .اینجا همه مادران مثل دوستانم هستند و من هر هفته به دیدن دوستانی میروم که عالوه بر گپ و گفتی صمیمی قرار است همراه هم با
کامواهای رنگی و شاد عروسکهای بافتنی را برای کودکان درست کنیم.
چند وقتی هم هست که به فرزندان دوستانم درس میدهم .دروس فارسی و ریاضی را در مقطع دبستان و زبان عربی را در مقطع دبیرستان
به کودکانی آموزش میدهم و از اینکه میبینم آنها در طول مبارزه با سرطان مشتاق یادگیری هستند ،انرژی میگیرم .کودکان خالص و شفاف
هستند و ارتباط با آنها را بسیار دوست دارم .به تازگی هم برای اولین بار به یکی از مادران تدریس کردهام که تجربه لذتبخشی بود.
برای من کمک کردن به هر شکل و صورتی مثل این آیه از قرآن میماند که میگوید کار خیر رشد میکند .به همین خاطر از اینکه میتوانم
در محک کار نیکی را انجام دهم که اثر آن همیشگی است ،بسیار خوشحالم.
متن مصاحب ه با یکی از داوطلبان محک
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مسئولیت اجتماعی شرکتها از دیروز تا امروز
محک در طول بیش از  27سال فعالیت خود بستری را برای تعداد
زیادی از صاحبان صنایع ،سازمانها ،ارگانها و بنگاههای اقتصادی
برای عمل به مسئولیت اجتماعیشان فراهم کرده است .این سازمان
به منظور ترویج کمک به همنوع با انتشار نام شرکتهایی را که برای
حمایت از کودکان مبتال به سرطان پیشقدم شدند در خبرنامه شماره
 20سال  1379اولین گامهای خود را در جهت گسترش مفهوم
مسئولیت اجتماعی شرکتها برداشت.
متن خبرنامه شماره 20
«از زمان تأسیس محک تاکنون سازمانها ،نهادها،گروهها و افراد نیکوکار
زیادی به این خانواده بزرگ پیوستهاند تا محک را در انجام مأموریت
اصلی خود که حمایت از کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشان است
همراهی کنند .سازمانهایی که در سال  79محک را به عنوان جایگاهی
برای عمل مسئولیت اجتماعیشان انتخاب کردند عبارتند از:
 .1سازمان انتقال خون ایران یکی از یاوران محک است که با ارائه
خدمات آزمایشگاهی و تخصصی رایگان مؤسسه را در کمک به کودکان
مبتال به سرطان یاری کرده است.
 .2روزنامه همشهری به مناسبت سالروز انتشار روزنامه درآمد حاصل
از فروش ویژهنامه خود را با هفتصد هزار تیراژ به محک اهدا کرد.
 .3اداره آموزش و پرورش استان لرستان مبلغ دو میلیون و دویست و
چهل و پنج هزار ریال را به حساب محک واریز کرده است.
 .4به دنبال درگذشت تأسف بار فرزند دکتر پرویر نظری عدلی از
اعضای انجمن شوینده بهداشتی و آرایشی ،اعضای انجمن و سایر
همکاران آنها هزینه گل مراسم را به محک اهدا کردند.
 .5مؤسسه فرهنگی هنری بزرگ اندیشه برای آگاهی بخشی افراد از
فعالیتهای محک اعالم آمادگی کرد.
 .6شرکت بام گستر دلیجان با پیوستن به خانواده یاوران محک با
پرداخت حق عضویت ماهانه ،عضو خانواده محک شد.
 .7سازمان ملی زمین و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی
حق عضویت کارکنان خود را جهت عضویت آنها در مک پرداخت کرد.
 .8کارکنان شرکت همکاران سیستم با خرید تقویم محک و اهدای
کمکهای نقدی به محک کودکان مبتال به سرطان را حمایت کردند».

و اما امروز...
امروزه محک تالش کرده تا با ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی به
صورت استاندارد ارتباط خود را با صاحبان صنایع ،دانشگاهها ،بنگاههای
اقتصادی ،اتاقهای بازرگانی و دیگر سازمانهای مردمنهاد گسترش دهد.
از این رو در مقدمه اولین برنامه استراتژیک خود که در سال  ١٣٨٥تنظیم
شد به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها و ترویج آن به عنوان یک
مدل تعامل بین بنگاههای اقتصادی و جامعه مدنی پرداخت .این موضوع با
برگزاری یک نمایشگاه پوستر با همکاری انجمن صنفی طراحان گرافیک و
با تمرکز بر مسئولیت اجتماعی شرکتها نمود عملی پیدا کرد .پس از آن
نیز در سالهای  1393 ،1391 ،1389و  1395نیز چهار دوره کنفرانس
بینالمللی با محوریت بررسی مفهوم مسئولیت اجتماعی از زوایای مختلف با
حمایت اتاقهای بازرگانی ایران و تهران در این سازمان برگزار شد.
محک  6و  7اسفند ماه سال  1397نیز از همراهی اتاقهای بازرگانی
کشور ،اساتید دانشگاهی معتبر جهان و ایران ،مؤسسه پژوهش و
برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و همچنین
سازمان مدیریت صنعتی در برگزاری پنجمین همایش مسئولیت
اجتماعی شرکتها بهرهمند بود و موضوع «مدلهای برنامهریزی،
مدلهای اجرا و استاندارهای گزارشدهی» را در زمینه مسئولیت
اجتماعی شرکتها به صورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار داد تا
با استفاده بهین ه از منابعی که حاصل کمکهای مردمی است ،روزهای
سخت درمان کودکان مبتال به سرطان کوتاهتر و اثر بخشتر شود.

پرسشهای متداول
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چطور میتوانم در محک فعالیت داوطلبانه داشته باشم؟
تمامی افراد باالی  18سال که شرایط حضور در ساعات کاری ( 8:30تا  )16:30یکی از روزهای شنبه تا چهارشنبه در محک را داشته باشند،
میتوانند در این سازمان به فعالیت داوطلبانه بپردازند .برای کسب اطالعات بیشتر با شماره  23501232بخش داوطلبان محک تماس بگیرید.
چطور میتوانیم از خارج از کشور به کودکان محک کمک کنیم؟
جهت تماس با مؤسسات همکار محک در آمریکا و آلمان به منظور اهدای كمك نقدي و يا انجام فعاليت داوطلبانه در خارج از کشور میتوانید از
روشهای زیر اقدام کنید:
* مؤسسه همکار در آمریکا (ISCC (International Society for Children with Cancer
وب سایت www.iscc-charity.org :شماره تماس001 - 949 - 679 - 9911 :
* مؤسسه همکار در آلمان (IKKH (Iranische Kinderkrebshilfe e.V.
وب سایت www.ikkh.de :شماره تماس0049 - 40 - 23994557 :
کد شناسه خود را فراموش کردهام ،چگونه میتوانم آن را دریافت کنم؟
با شماره تلفن  021 - 23540مرکز ارتباط با یاوران محک ،تماس بگیرید و در این زمینه از همکاران این بخش راهنماییهای الزم را دریافت کنید.
آیا محک از موی طبیعي برای تهیه پوستیژ (کالهگیس) استفاده میکند؟
به توصيه پزشكان محك ،براي حفظ موارد بهداشتي و مسائل مربوط به سالمت كودكان و با توجه به پایین بودن سیستم ایمنی بدن آنها در
طول درمان ،اهداي کالهگیس به آنها صورت نميگيرد .اما در صورت تمایل خانواده و کودک ،هزینه خرید کالهگیس مصنوعی که مورد تائید
پزشکان باشد توسط محک تأمین می شود .شما میتوانید جهت مشارکت در تأمین این هزینه با شماره  021 - 23540تماس بگیرید.
شرایط عضویت در مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز محک چیست؟
فرد به صورت داوطلبانه و با تمایل شخصی در مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خون ساز عضو میشود .در قدم اول باید بین  18تا  50سال سن
داشته باشد .عدم سابقه بیماری بدخیم ،بیماریهای قلبی -عروقی و ریوی ،عدم ابتال به بیماری خاص همچون ایدز و هپاتیت ،نداشتن سابقه مصرف
داروهای خاص از جمله انسولین و داروهای ضد فشارخون ،عدم عضویت در سایر مراکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز نیز برای عضویت در
این مرکز مهم است.
در صورتی که شرایط اهداکنندگان را دارید ،برای ثبت نمونه  HLAخود میتوانید به بیمارستان محک مراجعه کنید یا از شنبه تا پنجشنبه از ساعت
 8تا  16با شماره های  23501236 - 23501291 - 23501132تماس بگیرید .ضمناً شما میتوانید با ارسال کد  400به شماره  200023540و
یا مراجعه به وب سایت محک  www.mahak-charity.orgتمایل خود را برای نجات جان بیماران نیازمند به پیوند از طریق اهدای سلولهای
بنیادی خونساز ثبت کنید.
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دارو ،دغدغه این روزها...
این روزها دغدغههای زیادی در زندگی روزمره همه ما وجود دارد که قسمت زیادی از این دغدغهها مربوط به موضوعات اقتصادی و نحوه مدیریت
کردن هزینههاست .همه چیز نسبت به گذشته تغییر کرده ،به ویژه هزینههای زندگی.
یهایی وجود دارد که مخصوص افراد و خانوادههای خاصی است .خانوادههایی که بیمار دارند عالوه بر دغدغه هزینههای
در کنار همه این دغدغهها نگران 
روزانه زندگی ،نگران تأمین هزینههای دارو و درمان بیمار خود را نیز هستند و این نگرانی افزایش خواهد یافت زمانی که بیمار ،کودک خانواده باشد.
همه تالش محک این است که خانوادههای کودکان مبتال به سرطان دغدغه تأمین هزینههای دارو و درمان کودک خود را نداشته باشند .هرچه تعداد
این کودکان افزایش مییابد و هزینه دارو و درمان گرانتر میشود ،دغدغه محک نیز بیشتر و بزرگتر میشود .اما به آینده امیدواریم چرا که میدانیم
در این مسیر تنها نیستیم و به پشتوانه نیکوکارانی چون شما امیدوارم میمانیم .باور داریم در مسیر حمایت از کودکان مبتال به سرطان همراهمان
هستید .به قول یکی از کودکان محک که اخیرا میگفت« :یک دست کودکان مبتال به سرطان در دست محک و دست دیگر آنها در دست نیکوکاران
این مؤسسه است».
این همراهی را ارج مینهیم و قدردان آن هستیم .همچنین تالش میکنیم حمایتهای نیکوکاران این مرز و بوم را به بهترین و موثرترین شیوه به
خدمات درمانی و حمایتی تبدیل کرده و در اختیار کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشان قرار دهیم.
حمید خانی
مدیر واحد جلب مشارکتهای مردمی

نشانی دفاتر و باجههای محک
 .1شمال تهران:
دفتر مرکزی :انتهاي اقدسيه ،ابتداي بزرگراه ارتش ،بلوار شهید َمژدي (اوشان)،
خیابان پروفسور وثوق ،بلوار محك ،مؤسسه خیریه و بیمارستان فوقتخصصی
سرطان کودکان محک تلفن23540 :
ل نبی ،پالک 23
دفتر کتابی :خیابان شریعتی ،جنب بزرگراه همت ،خیابان گ 
تلفن26412441 :
دفتر برج ملت :خيابان وليعصر ،روبهروي پارك ملت ،نبش كوچه شهيد
انصاری (صداقت) ،برج ملت ،طبقه همكف تجاری ،واحد 36
تلفن22037474 :
دفتر تجريش :ميدان قدس ،ابتدای خيابان دربند ،پالك 9
تلفن22749819 :
دفتر چيذر :ميدان چيذر ،نبش خيابان خراسانی ،پالك  ،28ساختمان برايا،
طبقه سوم ،واحد  11تلفن22201312 :
پیشخوان برج نگار :خیابان ولیعصر ،کمی باالتر از میدان ونک ،برج نگار،
طبقه همکف تجاری
باجه قیطریه :درب شمالی پارک قیطریه ،جنب آبنما ،روبهروی فرهنگسرای ملل
باجه لواسانی :خیابان شهید لواسانی (فرمانیه سابق) ،خیابان آقایی ،میدان
میوه و ترهبار لواسانی
پیشخوان سبحان :تهران ،خیابان شریعتی ،باالتر از پل صدر ،خیابان میرزاپور
شرقی ،خیابان طاهری ،مجتمع تجاری سبحان
پیشخوان سانا سنتر :بلوار اندرزگو ،مرکز خرید سانا ،طبقه همکف جنوبی،
جنب پله برقی
پیشخوان گالریا :ولنجک ،خیابان سیزدهم شرقی ،مرکز خرید گالریا ،طبقه
همکف ،جنب پله برقی
 .2شرق تهران:
دفتر شرق :فلكه اول تهرانپارس ،درب شمالی مركز خريد سپيد ،واحد A9
تلفن77720048 :
دفتر مدنی :چهارراه نظام آباد ،خیابان مدنی جنوبی ،بعد از بیمارستان امام
حسین ،جنب کوچه نور ،پالک  227تلفن77544143 :
پیشخوان اندیشه :سهروردی شمالی ،خیابان شهید قندی (پالیزی) ،مرکز
خرید اندیشه ،طبقه منفی 2
باجه آزادگان :میدان رسالت ،بلوار هنگام ،بلوار دالوران ،پارکینگ میدان میوه و ترهبار
باجه هروی :میدان هروی ،بلوار پناهینیا (گلزار) ،میدان میوه و ترهبار هروی
باجه پیروزی :اتوبان افسریه (جنوب به شمال) ،جنب ایستگاه مترو شهید
کالهدوز ،میدان میوه و ترهبار پیروزی
 .3غرب تهران:
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دفتر ستارخان :ستارخان ،سهراه تهران ويال ،خیابان شهيد حمید صفويان
(خيابان چهارم) ،پالك  55تلفن66554081 :
دفتر باستان :ميدان جمهوری ،خيابان جمهوری ،خيابان آذربايجان ،بين
خيابان گلشن و خيابان باستان ،پالك  401تلفن66901900 :
پیشخوان جالل آل احمد :بزرگراه جالل آل احمد ،ابتدای اتوبان کردستان،
میدان میوه و ترهبار جالل (قزل قلعه) ،سالن شماره 1
پیشخوان سمرقند :جنتآباد جنوبی ،مرکز تجاری سمرقند ،درب جنت ،طبقه
همکف  ،Bجنب دستگاه خود پرداز بانک اقتصاد نوین
پیشخوان کوروش :اتوبان ستاری شمال ،نبش خیابان پیامبر مرکزی ،مجتمع
تجاری کوروش ،طبقه  ،B2جنب پله برقی و کافه ویونا
پیشخوان گلستان :شهرک غرب ،فاز  ،1خیابان ایران زمین ،مرکز خرید
گلستان ،طبقه اول ،هسته مرکزی
پیشخوان میالد نور :میدان صنعت ،ابتدای بلوار فرحزادی ،مرکز خرید میالد
نور ،طبقه چهارم ،جنب پله برقی
باجه سردار جنگل :بلوار سردار جنگل ،تقاطع میرزا بابایی ،میدان میوه و ترهبار
سردار جنگل
باجه صادقیه :خیابان ستارخان ،نرسیده به فلکه اول صادقیه ،خیابان  24متری
خسرو شمالی ،میدان میوه و ترهبار صادقیه
پيشخوان فرودگاه مهرآباد :ترمینال  ،4جنب ورودی بازرسی خواهران
 .4جنوب تهران:
باجه بهمن :تهران ،میدان بهمن ،خیابان دشت آزادگان ،جنب فرهنگسرای
بهمن ،میدان میوه و ترهبار بهمن
باجه شهر ری :شهر ری ،بعد از میدان نماز ،میدان شهید غیبی ،سالن اصلی
میدان میوه و ترهبار شهید غیبی
پیشخوان فرودگاه امام خمینی (ره) :ترمینال پروازهای خروجی ،بال شرقی
 .5مرکز تهران:
دفتر سعدی :خیابان سعدی ،چهارراه مخبرالدوله ،کوچه رفاهی ،پالک 21
تلفن33530029 :
استان البرز:
دفتر كرج يک :کرج ،خيابان دانشكده ،جنب دبيرستان دهخدا ،ابتدای كوچه
اوجانی ،طبقه فوقانی بانك تجارت تلفن32220177-026 :
دفتر کرج دو :کرج ،چهارراه طالقانی ،نرسيده به پل آزادگان ،نبش خيابان
مدنی ،ساختمان طوبی ،طبقه  ،6واحد 11تلفن34498537-026 :
پیشخوان مالصدرا :کرج ،انتهای خیابان مطهری ،مرکز خرید مالصدرا
استان فارس:
پیشخوان فرودگاه شیراز :سالن پروازهای داخلی ترمینال شهید دستغیب

