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مديرعامل شرکت برق حرارتي :

قيمت تمام شده انرژي در کشور واقعي نيست

مديرعامل شرکت برق حرارتي گفت :اگر بخواهيم قيمت
تمام شده برق را واقعي کنيم ،قيمت تمام شده هر کيلووات برق
حدود  2هزار تومان است.
محسن طرزطلب مديرعامل شرکت برق حرارتي گفت:
ما به دنبال افزايش قيمت برق در کشور نيستيم .صحبتهاي
مطرح شده در خصوص افزايش قيمت برق صحت ندارد.
او ادامه داد :در واقع هدف ما اين است که قيمت سوخت را
در کشور واقعي کنيم ،هزينه تبديل انرژي حدود  2تا  2.5سِ نت
يعني معادل  700تومان است.
مديرعامل شرکت برق حرارتي گفت :قيمت تمام شده
توليد بر اساس هزينه تبديل و سوخت است .در واقع اگر
بخواهيم قيمت تمام شده برق را واقعي کنيم ،قيمت تمام شده
هر کيلووات برق  2هزار تومان است.
او بيان کرد :با توجه به بحراني بودن شرايط برق در کشور
بايد ديد که سرمايه گذاران در اين بين چه پيشنهاداتي خواهند
داشت.
طرزطلب تصريح کرد :ما برنامهاي براي افزايش قيمت برق
نداريم .نظر اصلي بودجه نويس يعني سازمان برنامه و بودجه
واقعي کردن قيمت سوخت به صورت تدريجي و دريافت هزينه
واقعي سوخت نيروگاهي است.
او گفت :به عنوان متولي در بخش توليد انرژي در
کشور ميخواهيم که قيمت سوخت در کشور همانند ساير
کشو رهاي ديگر واقعي شود .احتمال بر اين است که اتفاقات
مهمي در سال  1401در بخش افزايش بهاي سوخت کشور
صورت گيرد.
پيش از اين هم مصطفي رجبي مشهدي سخنگوي صنعت
برق کشور خبري مبني بر افزايش قيمت برق را تکذيب کرده
بود .بر اين اساس افزايش قيمت طبق مصوبه ،در هر ساله اول
ارديبهشت به ميزان  7درصد اعمال ميشود.
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انرژی

دبير کميسيون انرژي مجلس تأکيد کرد؛

ترجيح نقش حمايتي وزارت نفت به جاي احداث پتروپااليشگاهها

دبير کميسيون انرژي مجلس گفت :حرکت به سمت پتروپااليشگاهها و
ساخت مواد شيميايي اجتناب ناپذير است چون هم تنوع محصوالت دارند ،هم
تحريمناپذير هستند و هم ارزش افزوده باالتري توليد ميکنند.
تکميل زنجيره ارزش نفت و گاز و جلوگيري از خامفروشي نفت خام يکي از
سياستهاي ثابت برنامههاي باالدستي از جمله سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي
و برنامه ششم توسعه است .به همين منظور و در پي افزايش ظرفيت پتروپااليشي
کشور مجلس شوراي اسالمي قانوني را در سال  98به منظور تسهيل شرايط تأمين
مالي پتروپااليشگاهها و مشارکت بخش خصوصي در اين صنعت تدوين کرد که
گام رو به جلويي حساب ميشد .اين قانون پس از گذشتن از مراحل کسب اذن
رهبري براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ،تصويب در مجلس ،تدوين و
ابالغ آئيننامه اجرايي توسط دولت ،مجوزهاي نهايي از هيأت امناي صندوق توسعه
ملي را در ارديبهشت سال جاري کسب کرد .همچنين اصالحيه اين قانون هم در
خردادماه امسال در مجلس شوراي اسالمي تصويب شد.
در همين راستا عبدالعلي رحيمي مظفري عضو هيأت رئيسه کميسيون انرژي
مجلس شوراي اسالمي در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت :قانون حمايت از توسعه
ظرفيت پتروپااليشگاهي در ايران سال  98تصويب شده بود اما در بحث اجرا
يک ايراداتي وجود داشت که نمايندگان مجبور شدند از طريق آئين نامه 234
مجلس شوراي اسالمي اقدام کنند .همچنين نمايندگان در برههاي هم هيأت
امناي صندوق توسعه ملي ،هم سازمان برنامه بودجه و وزير نفت را جمع کردند
تا اين طرح اجرايي شود اما متأسفانه نتيجهاي در اين زمينه حاصل نشد و در
نهايت طبق مادهي  234عمل شد و مسئولين سابق نيز اخيرا ً براي پيگيري قضائي
معرفي شدند.
وي با بيان اينکه مصوبه جديدي که در مجلس مطرح شد در راستاي
تکميل و به نحوي اصالح و کمک به مصوبه قبلي بود ،افزود :انتظار ميرود
واقعاً بخش خصوصي به معناي واقعي پاي کار بيايد نه اينکه صرفاً پااليشگاهها
و پتروپااليشگاههاي جديد ما به بخشهاي خصولتي و بخشهايي که به
نحوي زيرمجموعهي صندوقهاي دولتي و سازمانهاي عمومي دولتي هستند،

سپرده شود.
رحيمي مظفري تأکيد کرد :انتظار ما هم اين است که وزارت نفت با
مشوقهاي الزمي که در اين حوزه ديده شده ،در بحث سرمايه گذاري ،تنفس
خوراک و صدور مجوزها سرمايه گذاران را تشويق کند تا بخش خصوصي بتواند
در عرصه ساخت پتروپااليشگاه ورود کند و سرمايهگذاريهاي جديدي در صنعت
پاييندست نفت انجام دهد.
دبير کميسيون انرژي مجلس در رابطه با مزاياي اصالح قانوني نسبت به قانون
قبلي گفت :در بحث سرمايه گذاري و بحث تنفس خوراک و همچنين تسهيل
صدور مجوزها ،اصالحاتي در قانون اعمال شده و روند کار آسانتر است .ضمن
اينکه بخش خصوصي ميتواند راحتتر سرمايهگذاري کند.
وي در رابطه با چالشهاي بخش خصوصي در اين صنعت گفت :اول اينکه
قدرت رقابتي که بخشهاي خصوصي بايد داشته باشند ،نسبت به بخشهاي
عمومي ،دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت که گاهاً سرمايه گذاري ميکنند؛
کمتر است .از طرفي بعضي از مسائل تحريمي اثر گذار ميشود که اين موضوع
نياز به حمايت بيشتر دولت دارد .البته در رابطه با مسائل تحريمي که ميتواند

سرمايه گذار را اذيت کند با قانون تنفس خوراک ،شرايط را تسهيل کرديم که اگر
در وضعيت بهره برداري مشکلي ايجاد شد که واقعاً از جانب سرمايه گذار نبود
بلکه ناشي از سياستهاي اقتصادي که در حوزه روابط بينالمللي بوجود آمده به
واسطه اين قانون بتوانيم قسمتي از مشکالت را جبران کنيم .به هرحال موانعي
بر سر راه بخش خصوصي است مثل گرفتن مجوز ،گرفتن خوراک ،قدرت رقابت
پذيري و … همهي اينها عواملي است که ميتواند مانعي باشد .بحث بازار فروش
نيز به همين منوال است ،وقتي پاي سازمانهاي دولتي وسط ميآيد طبيعتاً بيشتر
آسيب را در حوزه تأمين مواد اوليه و فروش محصوالت بخش خصوصي ميبيند.
نماينده مردم سروستان در مجلس شوراي اسالمي با تأکيد بر ترجيح
نقش حمايتي وزارت نفت به جاي ورود در بحث احداث پااليشگاهها گفت:
بايستي ما نقشمان را از نقش تصديگري به سمت تنظيمگري ببريم.
خصوصيسازي پتروشيميها اسماً اتفاق افتاده است و شايد کمتر از بيست
درصد پتروشيميهاي ما به بخش خصوصي واگذار شدند .غالباً سازمانهاي
وابسته به دولت خريدار و سرمايه گذار آنها هستند و يا اينکه دست خود
دولت است لذا نميشود اين روند را خصوصي سازي دانست .خصوصي سازي
به معناي واقعي بايد انجام شود طوري که اگر قرار است رقابتي در بازار بوجود
آيد ،اين رقابت يکسان در شرايط مساوي براي همه باشد.
وي در خصوص سازوکار تأمين مالي پروژهها در بورس گفت :قطعاً مسئله
مربوط به تنفس خوراک جذابيت سرمايهگذاري را باال برده است و در صورتيکه
در بورس شرايط ما واقعي باشد ،تأمين مالي پروژههاي نفتي از طريق بازار سرمايه
به راحتي امکانپذير است.
رحيمي مظفري در پايان خاطرنشان کرد :قطعاً آن چيزي که براي آينده
تصور ميشود استفاده از سوختهاي تجديدپذير و حذف سوختهاي فسيلي
در آينده است .حرکت ما نيز به سمت سرمايههاي پتروپااليشگاهي و ساخت
مواد شيميايي اجتناب ناپذير است چون آنها هم تنوع محصوالت دارند ،هم
تحريمناپذير هستند و هم ارزش افزوده باالتري دارند در نتيجه درصد بهره وري
باالتري ميتوانند ايجاد کنند.

عضو هيئت رئيسه کميسيون انرژي مجلس:

صادرات نفت ايران وضع مطلوبي دارد

عضو هيئت رئيسه کميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي
گفت :صادرات نفت ايران وضع مطلوبي دارد و از طريق تهاتر
نفت با کاال و خدمات شرايط بهتري را نيز تجربه خواهيم کرد.
حسين حسينزاده با بيان اينکه طبق آمارهاي بانک
مرکزي و گزارشي که جواد اوجي ،وزير نفت در نشست مشترک
مجلس و دولت و در عين حال نشست با اعضاي کميسيون
انرژي مجلس ارائه کرد ،فروش نفت کشور رشد قابلتوجهي
نسبت به پارسال داشته است ،گفت :بنده نيز معتقدم روند
فروش نفت در مقايسه با گذشته افزايشي است و صادرات
پتروشيمي وضع مناسبي دارد.
وي افزود :هماکنون افزون بر افزايش صادرات نفت ،بايد
نگاه بلندمدت و محوري بر نگهداشت و صيانت از ازدياد برداشت
داشته باشيم ،زيرا اين موضوع ميتواند به توسعه هرچه بيشتر
صنعت نفت و پتروشيمي منجر شود.
عضو هيئت رئيسه کميسيون انرژي مجلس به موضوع تهاتر
نفت نيز اشاره و تصريح کرد :بيشک تهاتر نفت ،ظرفيت بسيار
مطلوبي براي سرمايهگذاري در پروژههاي عمراني بهشمار ميآيد و
وضع صادرات نفت را هم در شرايط بهتري قرار خواهد داد.
حسينزاده به قرارداد سهجانبه گازي ميان ايران،
ترکمنستان و آذربايجان نيز اشاره عنوان کرد :توافق سهجانبه
سوآپ گازي ايران ،ترکمنستان و آذربايجان کمک به
تحريمشکني است و امضاي اين قرارداد نشان داد تحريم هم
نميتواند در اين بخش به ما آسيب بزند.

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران تأکيد کرد

بازسازي و احياي رابطهاي تخريبشده با امضاي قرارداد سوآپ گاز

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران امضاي قرارداد سهجانبه سوآپ
گاز ميان ايران ،ترکمنستان و آذربايجان را بازسازي و احياي رابطهاي تخريبشده
توصيف کرد و گفت :اين ظرفيت وجود دارد که ما اين روزنه ايجادشده را عميق
کنيم و گسترش دهيم.
رضا نوشادي با اشاره به امضاي قرارداد سهجانبه سوآپ گاز ميان ايران،
ترکمنستان و آذربايجان ،درباره اينکه اين قرارداد چه تأثيري در بنبستشکني
ديپلماسي انرژي بهويژه با همسايگان دارد ،اظهار کرد :من از پيشينه مذاکرات
سوآپ گاز و واردات گاز اطالع دارم ،يعني خط به خط مذاکرات وزير پيشين و
مديران پيشين را با ترکمنستان مرور کردم ،بنابراين مطالب را با اشراف خدمت
شما عرض ميکنم.
وي ادامه داد :نخست اينکه ايران توانسته رابطهاي تخريبشده را بازسازي و
احيا کند .در دوره پيشين وزير وقت ميتوانست شرکت ملي گاز را به موافقت و
نقطه مشترک برساند اما در عمل اعالم کردند که ديگر رئيس هيئت مديره گاز
نيستند ،گاز هيئت مديره دارد و خودش تصميم ميگيرد ،در حالي که ميتوانست
بزرگي کند و اين رابطه را نگه دارد ،اما به طرف ترکمن اعالم شد که شما سراغ
موارد حقوقي و داوري برويد و از آنجا دنبال حقتان باشيد.
رابطه با ترکمنستان بازسازي شد
مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران تأکيد کرد :در حالي که مدنظر
طرف ترکمن ،تفاهم بود .با اين تفاسير رابطهاي را تخريب کرديم و حسن قراردادي
که اکنون امضا شده اين است که اين رابطه ،بازسازي شده است.

نوشادي با اشاره به اهميت راهبردي اين قرارداد ،گفت :به هر حال ترکمنستان
ذخاير گازي دارد ،هرچند در مقدار آن اغراق هم شده است ،اما اگر ما از اين کشور
گاز دريافت کنيم ،شبکهاي داريم که ميتوانيم آن را به آذربايجان ،ارمنستان،
ترکيه و عراق ارسال کنيم و اين شبکهها اکنون در دسترس هستند ،بنابراين اين
ظرفيت وجود دارد که ما اين روزنه ايجادشده را عميق کنيم و گسترش دهيم.
وي افزود :نکته قابلتوجه ديگر اينکه اکنون دو خط لوله مهم در منطقه
در حال احداث و هر دو براي دور زدن ايران است؛ يکي خط لوله تاپي است
(ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان و هند) که اين خط لوله به دليل ناامنيهاي
موجود در افغانستان و قسمتهايي از پاکستان به محاق رفته و رقيب خط لوله
صلح ماست .ما خط لوله صلح را سالهاست که احداث کرديم (حدود يک دهه) و
يک تا  2ميليارد دالر براي خط لوله ( IPIايران ،پاکستان ،هند) هزينه کردهايم که
همان خط لوله موسوم به صلح است .در شرايط جديد ما ميتوانيم از ترکمنستان
گاز دريافت گنيم و به پاکستان انتقال يابد که اين ظرفيت دوم سوآپ است ،بهويژه
که رقباي سياسي منطقهاي و جهاني ما دنبال خط تاپي هستند و سهامدار اين
خط شدهاند.
ترکمنستان چه ظرفيت ديگري براي ما دارد؟
مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران يادآور شد :ارتباط بد گازي ما
با ترکمنستان در پنج سال گذشته ،تجارت ما در ديگر زمينههاي غير انرژي را هم
متأثر کرد ،يعني باقي تجارتها و مبادلههايي که داشتيم ،متأثر شد .احياي اين
رابطه ميتواند احيا و تقويت ديگر زمينههاي تجاري را نيز در پي داشته باشد ،اما
ترکمنستان چه ظرفيت ديگري براي ما دارد؟ يک خط لوله  TCPاست که در
درياي خزر در حال احداث و براي دور زدن ايران است ،کل خطوط منطقهاي که
بهنوعي ايران با آنها درگير است ترجيح ميدهند يک خط و مسير غيراقتصادي
پيدا کنند ،اما ايران را انتخاب نکنند و اينها رقباي منطقهاي و دشمنان بينالمللي
ما هستند.
نوشادي ادامه داد :خط لوله (pipeline Caspian Through( TCP
براي دور زدن ما از درياي خزر (که عمق بسيار زيادي هم دارد) است ،ميخواهند
يک خط لوله بسيار گران را براي رساندن گاز به آذربايجان اجرا کنند ،اما ما
ميتوانيم بدون اينکه ميلياردها دالر هزينه شود يک پيشنهاد جابهجايي گاز داشته

باشيم ،از طرفي رابطه ما با جمهوري آذربايجان و ارمنستان وضع خوبي دارد و
ميتوانيم حد واسطي بين ترکمنستان و بهويژه در گام نخست بين دو کشور
آذربايجان و ارمنستان شويم و بخش خصوصي ما ميتواند وارد اين داستان شود.
وي تصريح کرد :اين اهميت همکاري ما با ترکمنستان است که ميتواند يک
همکاري واقعي منطقهاي را شکل دهد؛ اينها مسائل قابل حصول و قابل وصول
است .من شخصاً دو هفته پيش اميد نداشتم که اين اتفاق به وقوع بپيوندد ،به دليل
اينکه اگر ما به داوري نميرفتيم همان  1.8ميليارد دالر را پرداخت ميکرديم،
(هرچند اکنون در پرداخت تأخير داريم ماهانه حدود  9ميليون دالر جريمه يا
تأخير رأي داوري را ميدهيم) و ميتوانستيم با مذاکره آن را بهتر حل کنيم.
در اصل مراجعه به مراجع حقوقي براي کساني که همسايگان و شرکاي تجاري
ما هستند بايد در کمترين حالت اتفاق بيفتد و اگر شرکت ملي گاز نتوانست
مسائلش را حل کند ،وزير نفت بايد وارد شود ،اگر وزير هم نتوانست هيئت دولت
و رئيسجمهوري.
مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران تأکيد کرد :البته اينگونه
نيست که ما به هيچ وجه مراجعه به مراجع حقوقي و داوري نداشته باشيم ،به
هر حال داوري هم يک ابزار است که جاهايي بهکار ميآيد .در اين باره واقعيت
اين است که هم ترکمنستان براي انتقال گاز به ايران سرمايهگذاري کرده و هم ما
سرمايهگذاري کرديم و اين خواب سرمايه طرفين را آزار ميدهد.
دريافت گاز از ترکمنستان و جلوگيري از افت فشار
نوشادي افزود :حال ميخواهم بهطور کامل فني صحبت کنم ،يعني بحثهاي
سياسي ،مديريتي و ديپلماسي انرژي نيست .در اين شبکه گسترده بينظير خط
لوله که ما در کشور داريم عمده مخازن گازي ما در جنوب و جنوب غرب کشور
است که اينها را بايد با يک هزينه بسيار زياد به شمال شرق منتقل کنيم که  2تا
 3هزار کيلومتر آنطرفتر است و انتقال اين گاز انرژي زيادي ميبرد .پس انتخاب
اين گزينه صرفهجويي انرژي را در بردارد.
نوشادي بيان کرد :اين در حالي است که ميتوانيم از شمال کشور و از
ترکمنستان گاز بگيريم و به عراق و ترکيه و آذربايجان بدهيم و اين مسير نزديکتر
است ،در ضمن اينجا نقطه ضعف شبکه ماست زيرا از پارس جنوبي خيلي دور است
و سريعتر از همه جا دچار افت فشار ميشود.

گفتگو با مدیر واحد داوطلبان محک به مناسبت روز جهانی داوطلب:

کرونا ذرهاى از همراهی داوطلبان
براى خدمت به کودکان محک کم نکرده است

محک مانند هر سازمان مردمنهاد دیگر،
وزن و اعتبار اجتماعی خود را از میزان ارتباط
با بدنه جامعه دریافت میکند .این ارتباط در
مؤسسه محک به دو شکل تعریف میشود :اول
دریافت کمکهای نیکوکارانه و دوم بهرهمندی
از فعالیتهای داوطلبانه داوطلبان مؤسسه.
بر پایه اعتماد مردم ،امروز نام محک نامی
شناخته شده است و مأموریت آن برای کسانی
که با نام محک آشنایند ،معلوم است ولی تعداد
زیادی از این عزیزان از اهمیت و میزان نفوذ
و گسترش فعالیتهای داوطلبانه در مؤسسه
محک اطالع دقیقی ندارند .بنای محک بر پایه
فعالیت داوطلبان شکل گرفته است .در بدو
تأسیس محک ،سعیده قدس و تمام کسانی که
جزو حلقه ابتدایی پایهگذاران بودهاند ،به شکل
داوطلبانه فعالیت میکردند .همین امروز ،هیأت
امنا و مدیره مؤسسه محک – به عنوان اصلیترین
تصمیمسازان سازمان – همگی داوطلبند و هیچ
وجهی بابت فعالیتهایشان دریافت نمیکنند.
زندهنام پروفسور پروانه وثوق در مدت فعالیتشان
در بیمارستان محک 1460 ،کودک را داوطلبانه
مداوا کردند.
شهره زرگر ،مدیر واحد داوطلبان پس از بیان
این توضیحات گفت« :اقدامات داوطلبانه اعضای
خانواده بزرگ محک برای رساندن کودکان مبتال
به سرطان به سالمتی ،تا ابد از خاطره تاریخی
فعالیتهای داوطلبانه انساندوستانه پاک نخواهد
شد».
وی با بیان آنکه تجربه نشان داده است ،در
تمام این سالها هیچ مشکلى نتوانسته ذرهاى از
حمایت و انگیزه نیروهاى داوطلب را براى خدمت
به کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشان ،کم
کند ادامه داد« :یکی از مسئولیتهای اجتماعی
محک حفظ سالمت افراد و اقشار مختلف جامعه
است .بنابراین با شیوع ویروس کرونا ،به منظور
حفظ فاصلهگذاری اجتماعی و سالمت تمامی
ذیربطان تعداد زیادی از فعالیتهای داوطلبانه
متوقف شد .اما در همین ایام داوطلبان زیادی با
ما در ارتباط و منتظر بودند تا شرایط برای حضور
ایشان فراهم شود .در همین شرایط بیش از 400
داوطلب با انجام پروژههای تحقیقاتی ،مارکتینگ،

تولید محصول ،فعالیت در بخش قلک ،صندوق و
مددکاری همراه محک شدند تا مشکالت ناشی از
شیوع ویروس کرونا تأثیری بر ادامه روند درمان
کودکان نداشته باشد».
زرگر افزود« :خوشحالیم که این روزها با
انجام واکسیناسیون تمهیداتی اندیشیده شده
است تا داوطلبان بخشهای اداری ،که دو دوز
واکسن خود را دریافت کردهاند ،بتوانند با رعایت
پروتکلهای بهداشتی به فعالیت خود در محک
ادامه دهند».
زرگر با بیان آنکه در سراسر جهان فعالیتهای
داوطلبانه نقش سازندهای در پیشبرد اهداف و
چشماندازهای مؤسسات خیریه و مردمنهاد دارند
ادامه داد« :توجه به کیفیت زندگی کودکان مبتال
به سرطان یکی از اهداف محک است .با توجه
به آنکه با شیوع ویروس کرونا اقامتگاههای محک
تعطیل شد و کودکان در مهمانپذیرها مستقر
میشوند ،به زودی داوطلبان مددکاری اجتماعی
در مهمانپذیرهایی که محل اقامت کودکان
مبتال به سرطان و خانوادههایشان هستند ،حضور
خواهند یافت تا شرایط مکان اقامت ایشان را به
دقت و به شکل مستمر ارزیابی کنند و از مناسب
بودن شرایط اسکان این عزیزان مطمئن شوند .در
آینده نزدیک اگر شرایط اقامتگاهها مناسب باشد،
قصد داریم تا امکانات رفاهی و سرگرمی همچون
اتاق بازی را با همراهی داوطلبان برای فرزندانمان
در آنجا راهاندازی کنیم».
مدیر واحد داوطلبان ادامه داد« :از سوی
دیگر با تغییر فضای پذیرش در بیمارستان
فوقتخصصی سرطان کودکان محک تعدادی از
داوطلبان برای ارائه راهنماییهای الزم و پاسخ به
سؤاالت خانوادهها در این بخش مستقر شدهاند.
در این قسمت از کمک داوطلبان قدیمی و
آموزش دیده در حوزه مددکاری اجتماعی استفاده
میشود .با قرار گرفتن میز بازی به منظور ایجاد
فضایی دوستانه برای کودکانی که برای اولین بار
پا به بیمارستان میگذارند ،داوطلبان کار با بیمار
نیز مستقر شدند .قصهخوانی ،انجام بازیهای
آموزشی و سرگرم کردن قهرمانان کوچک محک
در این بخش توسط داوطلبان انجام میشود .به
عالوه داوطلبان مددکاری اجتماعی نیز با شرح

وظایف متفاوتتری برای انجام فعالیت حضوری
در سایر بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی دارای
بخش خون و آنکولوژی کودکان به جز محک
آماده میشوند .این روزها پروندههای بیماران و
گزارشات مرتبط با آن به صورت دیجیتالی یا در
مواقع محدودی با استفاده از پست برای محک
ارسال میشود .داوطلبان موظفاند اطالعات
موردنیاز برای ایجاد پرونده را به همکاران در
محک منتقل کنند ،وضعیتشان را در فرمهایی
وارد کرده و توضیحات الزم را در اختیار خانواده
قرار دهند .آنها به صورت همزمان با مددکاران
اجتماعی و روانشناسان محک در ارتباطاند تا
کوچکترین مشکلی برای اصلیترین ذیربطان
محک که کودکان و خانوادههای ایشان هستند
به وجود نیاید».
وی با اشاره به آنکه حمایت محک از
فرزندانش به تهران محدود نمیشود و سراسر
ایران را دربرمیگیرد ،درخصوص فعالیت داوطلبان
در سایر استانهای کشور به جز تهران ادامه داد:
«همیشه نیکوکارانی در سایر شهرها و استانهای
کشور تمایل به کار داوطلبانه برای محک را دارند،
بنابراین در تالش هستیم آموزشهای الزم را به
صورت غیرحضوری در اختیارشان قرار دهیم تا
حداقل یک روز در ماه در بیمارستانهای دولتی
و دانشگاهی دارای بخش خون و آنکولوژی اطفال
شهر محل سکونتشان حضور یابند و خدمات
حمایتی محک را به فرزندانمان و خانوادههایشان
ارائه دهند .هماکنون نیز در برخی از شهرها و
استانها داوطلبان فعال در حال خدمترسانی
هستند».
زرگر در پایان گفت« :توصیف بزرگی کار
داوطلبانی که در دو سال گذشته یار و یاور محک
بودند بسیار بسیار دشوار است .تا پیش از این
داوطلبان وقت و دانش ارزشمند خود را در اختیار
مؤسسه محک قرار میدادند ولی در دو سال گذشته
سالمت خود را نیز به خطر انداختند تا در کنار محک
بمانند .این حجم از فداکاری و عشق سرمایه بزرگ
محک در ادامه مسیر فعالیتش است .باور داریم که
به پشتوانه این سرمایه عظیم انسانی روزی خواهد
رسید که بتوانیم بهبودی تمامی  20هزار فرزند تحت
درمانمان را جشن بگیریم».

