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پنجمین همایش تجلیل از خیرین سالمت برگزار شد

حوزههای پژوهشی ،آموزشی و دانشجویی
نیازمند کمک خوبان شهر است
همزمـان بـا روز احسـان و نیکـوکاری خیریـن نمونـه دانشـگاه

مدرســه طــب را بنــا نهــاد کــه  83ســال بعــد ایــن مدرســه

در پنجمیـن همایـش خیرین سلامت مورد تجلیـل و قدردانی

پایــه و اســاس دانشــگاه قــرار گرفــت.

قـرار گرفتند.

وی افــزود :اکنون نیز از ســال  1313که دانشــگاه تأسیسشــده

در ایــن مراســم کــه شــب دوشــنبه  14اســفند  96در ســالن

 83ســال میگــذرد و من  43ســال اســت که در همــه ردههای

همایشهــای دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران برگــزار شــد،

مختلــف خدمتــی از دانشــجویی تــا معاون و مســئول دانشــکده

دکتــر کریمــی رئیــس دانشــگاه ضمــن خیرمقــدم بــه حضــور

و بیمارســتان در ایــن دانشــگاه حضــور دارم و امــروز میتوانــم

خوبــان شــهر در محیــط مقــدس دانشــگاه بــه بیــان تاریخچــه

بهخوبــی جایــگاه و عظمــت دانشــگاه را بیــان کنم.

تأســیس آن پرداخــت و گفــت 166 :ســال پیــش درســت در

دکتـر کریمـی دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران را از بزرگترین و

همیــن فصــول امیرکبیــر بــزرگ بــا یــک تصمیــم درســت،

قدیمیتریـن مراکـز آمـوزش عالی کشـور دانسـت و گفـت :این
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دانشـگاه در طـول این سـالها خدمات بزرگـی را در عرصههای

برعکــس عمــل میکنیــم و حمایتهــای خــود از پژوهــش را

مختلف آموزشـی ،پژوهشـی و درمان بیماران ارائه کرده اسـت.

کاهــش میدهیــم.

رئیــس دانشــگاه بــا تأکیــد براینکــه کار خیــر محــدود بــه حوزه

رئیــس دانشــگاه بــا تأکیــد بااینکــه بایســتی جامعتــر بــه خیــر

درمــان نیســت گفــت :هــر وقــت صحبــت از خیــر و کمــک

موردنیــاز جامعــه نــگاه کــرد و حیطــه کمــک بــه دانشــگاه را

میشــود بیشــتر بــه فکــر ســاخت بیمارســتان ،بخــش ،اتــاق

کالنتــر دیــد گفــت :دانشــگاهی کــه بیــش از یــک و نیمقــرن

عمــل و ...میافتنــد درحالیکــه در کشــورهای پیشــرفته دنیــا

از پایهگــذاری آن میگــذرد امــروز بــه کمــک بیشــتری در

بســیاری از دانشــگاههای بــزرگ بــا ســرمایه بخــش غیردولتــی

همــه عرصههــا نیــاز دارد.

اداره میشــوند لــذا در همــه جــای دنیــا کار خیــر محــدود بــه

وی خوابگاههــای دانشــجویی را هــم نیازمنــد کمــک خیریــن

درمــان نیســت و آمــوزش ،پژوهــش و پیشــگیری و بهداشــت

دانســت و گفــت :خوابگاههــای دانشــگاه پیــش از انقــاب بــا

نیــز بــه کمــک خیریــن نیــاز دارنــد.

کمــک خیرینــی از شهرســتانهای مختلــف ســاخته شــدند و

وی بابیــان اینکــه دانشــگاه نیازمنــد کمــک خیریــن اســت کــه

نــام خوابگاههــای اصفهــان ،فاتــح ،یــزد و ...نیــز بــه نــام همیــن

درمــان و کمــک بــه همراهــان بیمــاران ،یــک بخــش از این کار

خیریــن گذاشــته شــد .دوران دانشــجویی مــا ایــن خوابگاههــا

خیــر را تشــکیل میدهــد افــزود :امــروزه ســیمای بیماریهــا،

از امکانــات و رفــاه خوبــی برخــوردار بــود درحالیکــه امــروز از

از بیماریهــای عفونــی کــه ســالها پیــش مشــکل اساســی

شــرایط خوبــی برخــوردار نیســت.

کشــور بــود بــه ســمت بیماریهــای پیچیــده درحالیکــه تغییر

دکتـــر کریمـــی بـــا اشـــاره بـــه اعتـــراض دانشـــجویان بـــه

اســت .در ایــن شــرایط هرچــه هزینــه صــرف درمــان کنیــم

تخلیــه خوابگاهــی کــه احتمــال خطــر ریــزش داشــت گفــت:

مشــکلی را حــل نخواهــد کــرد بلکــه بایــد بــا ســرمایهگذاری

یکـــی از ســـتونهای خوابـــگاه سســـت شـــده بـــود و بایـــد

در عرصــه پژوهــش راهحــل اساســی پیشــگیری از بیماریهــا

خوابـــگاه تخلیـــه میشـــد تـــا بازســـازی شـــود .همیـــن امـــر

را پیــدا کــرد.

موج ــب نارضایت ــی دانش ــجویان ش ــد ک ــه مع ــاون دانش ــجویی

دکتــر کریمــی بــا اشــاره بــه رفــع بحــران اقتصــادی ژاپــن از

دانشـــگاه جلســـات متعـــددی را بـــا آنـــان برگـــزار کـــرد تـــا
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طریــق پژوهــش گفــت :کشــور ژاپــن در شــرایط بــد اقتصــادی

متقاعدش ــان کن ــد ای ــن تخلی ــه ب ــرای حف ــظ ج ــان خودش ــان

بیشــترین بودجــه را صــرف پژوهــش کــرد تــا مشــکالت خــود

بای ــد ص ــورت گی ــرد.

و یـــژ ه

را حــل کنــد درحالیکــه مــا وقتــی کمبــود بودجــه داریــم

رئیــس دانشــگاه در جمعبنــدی ســخنان خــود تأکیــد کــرد:

دنفسا ن ف س ا

اخبـــار
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دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران در عرصــه خوابــگاه ،پژوهــش،

و مــا نتوانســتهایم کمــک ایــن عزیــزان را جــذب کنیــم کــه

آمــوزش و دانشــجویی نیازمنــد کمــک خوبــان شــهر اســت

امیــدوارم باهمــت و تــاش دکتــر رســتمیان راه خیریــن بــه

هرچنــد کــه تاکنــون کمکهــای بســیاری در ایــن زمینــه

دانشــگاه بــاز شــود.

صــورت گرفتــه اســت.

دکتــر شــهریاری بابیــان اینکــه خیریــن ،ســمنها و  NGOهــا
بایــد بــه ســمت نیازهــای حــوزه ســامت هدایــت شــوند افزود:

ÁÁدانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران افتخـار
ایران اسـت

دانشــگاه را از رئیــس دانشــگاه بپرســند تــا ســرمایهگذاری بــر

در ادامـه دکتر شـهریاری ،دبیر مجمع خیرین سلامت کشـور،

مبنــای اولویتهــای دانشــگاه انجــام شــود.

ضمـن تشـکر از دکتـر رسـتمیان معـاون اجتماعـی فرهنگـی
دانشـگاه در برگـزاری این مراسـم گفـت :کار خیر فقـط مربوط
به درمان نیسـت و کارهای بیشـتری در حوزه پژوهش ،بهداشت

خیریــن گرامــی اگــر میخواهنــد کار خیــر کننــد نیازهــای

ÁÁراهحـل مشـکالت در جلـب مشـارکتهای
مردمی اسـت

و پیشـگیری از بیماریهـا میتـوان انجـام داد.

پـسازآن ،دکتـر ایـازی ،معـاون اجتماعـی وزارت بهداشـت،

دکتـر شـهریاری بابیـان اینکـه خیریـن شهرسـتانها فعالتر از

موفقیتهـای کشـور را نتیجـه مشـارکتهای مردمی دانسـت و

خیریـن تهران هسـتند به ذکر نمونههایـی از کمکهای خیرین

گفـت :اگـر میخواهیـم در حوزهای بـه موفقیت برسـیم باید از

در تبریـز ،آذربایجـان ،شهرسـتانهای الر و گـراش و ...پرداخت

ظرفیتهـای مردمـی اسـتفاده کنیـم.

و گفـت :خیریـن این مناطق صدهـا میلیارد تومـان برای کمک

وی افــزود :در اوایــل انقــاب زمانــی کــه مدرســهها چنــد

بـه شـهر خـود هزینـه کردهانـد؛ امـا کاش خیریـن فقـط عـرق

شــیفته بــود و فضــای کافــی بــرای آمــوزش وجــود نداشــت

سـرمایهگذاری در شـهر خود را نداشـته باشـند و همه نیازهای

بــا کمــک مشــارکتهای مردمــی کمبــود فضاهــای آموزشــی

کشـور را بـرای کار خیر در نظـر بگیرند.

برطــرف شــد.

دبیـر مجمـع خیرین سلامت ،دانشـگاه علوم پزشـکی تهران را

دکتــر ایــازی بابیــان اینکــه درحالیکــه جامعــه بــه ســمت

افتخـار ایران دانسـت و گفت :جـا دارد خیرین در این دانشـگاه

میانســالی و ســالمندی پیــش مــیرود بازهــم شــاهد

فعالتـر شـوند و کارهـای بزرگتری را رقـم بزنند.

مشــارکتهای مردمــی هســتیم افــزود :مشــارکت معنــیدار

وی افــزود :قطعــاً خوبــان شــهر ســرمایههای زیــادی دارنــد

مــردم بــهصورتهــای مختلفــی وجــود دارد کــه یــک نمونه از
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اخبـــار

و یـــژ ه

آن یــاوران ســامت و  243گــروه جهادی اســت کــه داوطلبانه

دانســت و گفــت :منظــور مــا ایــن نیســت کــه مــردم مبالــغ

خدمــات پزشــکی و دندانپزشــکی را در مناطــق محروم کشــور

میلیــاردی کمــک کننــد بلکــه کار خیــر میتوانــد از حداقلهــا

ارائــه میدهنــد .همچنیــن ســازمانهای مردمنهــاد ســامت

شــروع شــود و نمونههــای موفقــی از کمکهــای حداقلی وجود

نیــز در نقــاط مختلــف کشــور بــرای رفــع نیازهــای مــردم بــه

دارد کــه بــا مشــارکتهای مردمــی توســعه پیداکــرده اســت.

آمــوزش و فرهنگســازی حضــور میابنــد.

وی بابیـان اینکـه همـه بنـا بـه وسـع خـود میتواننـد کار خیر

معــاون اجتماعــی وزارت بهداشــت از فعالیــت  875خیریــه در

انجـام دهنـد گفت :کار خیر توفیق میخواهد چه بسـیار افرادی

حــوزه ســامت خبــر داد و گفــت :در ســال  95حــدود هــزار

کـه ثروت بسـیاری دارند امـا توفیـق کار خیر ندارنـد .امیدوارم

و  500میلیــارد تومــان از ســوی خیریــن بــه حــوزه ســامت

بتوانیـم از همـه ظرفیتهـای مردمـی در جهـت حل مشـکالت

کمــک شــده اســت.

کشور اسـتفاده کنیم.

دکتــر ایــازی راهحــل مشــکالت را در مشــارکتهای مردمــی

در ادامه مراسم نیز از خیرین نمونه دانشگاه قدردانی شد.

