
كرونا آزمون س�ختي براي پرس�تاران و كادر 
درمان بود و پرس�تاران به عن�وان خط مقدم 
مبارزه با اين بيماري و مواجهه با بيماران خوش 
درخشيدند، ش�هدايي را تقديم نظام سالمت 
كردند و مورد تحس�ين مردم و مسئوالن قرار 
گرفتند. با وجود اين ، مطالبات اين گروه از نظام 
سالمت همچنان پابرجاست. پرستاراني كه در 
ايام كرونا جان خود را كف دستش�ان گرفتند 
و در مب�ارزه اي نفس�گير در موارد بس�ياري 
خودش�ان هم به بيماري مبتال ش�دند و حتي 
برخي جانش�ان را در راه مراقبت از س�المت 
بيماران از دس�ت دادند، حاال به حال خود رها 
شده اند. بخش�ي از پرس�تاران با قراردادهاي 
89 روزه با فروكش كرونا عذرش�ان خواس�ته 
ش�ده و پرس�تاران ش�ركتي هم كه از طريق 
شركت هاي واسط در استخدام دولت هستند و 
بخشي از حق و حقوقشان به شركت مي رسد، 
سال هاست تبديل وضعيت و رسمي شدنشان 
در هاله اي از ابهام است. آن هم در شرايطي كه 
استخدام رس�مي اين نيروها بودجه اضافه اي 
براي دولت ندارد و با حذف شركت هاي واسط 
و درصدي ك�ه آنه�ا از حقوق اين پرس�تاران 
مي گيرند، اين استخدام مي تواند اتفاق بيفتد،  
اما اتفاقات پشت پرده و رانت هايي كه در اين 
شركت ها وجود دارد مانع از دستيابي پرستاران 
به حق و حقوقشان شده است. حاال هم سازمان 
برنامه و بودج�ه در نامه اي خطاب ب�ه وزارت 
بهداش�ت، آب پاكي را روي دست پرستاراني 
كه مدت هاس�ت در انتظ�ار تبدي�ل وضعيت 
هستند، ريخته اس�ت. مطابق اين نامه اعتبار 
براي ج�ذب نيروي جدي�د در قان�ون بودجه 
تخصيص نيافته و 8۱ درص�د بودجه موجود تا 
امروز مصرف شده اس�ت، بنابراي�ن هيچ نوع 
اس�تخدام يا تبديل وضعيت مقدور نيس�ت. 

در آستانه روز پرستار بسياري از پرستاراني كه در 
ايام اپيدمي كرونا از جانشان مايه گذاشتند، هنوز 
با چالش هاي اس��تخدامي و معيشتي مواجهند. 
اين در حالي است كه س��ال گذشته به مناسبت 
روز پرستار رهبر معظم انقالب با تقدير از زحمات 
پرس��تاران بر موضوع اجراي قانون تعرفه گذاري 
خدمات پرستاري و اس��تخدام 30 هزار پرستار 
تأكيد داش��تند، اما تاكنون اين اتف��اق نيفتاده و 

مطالبات پرستاران بر زمين مانده است. 
  كم�ك 20 ميلي�اردي دولت ن�وش جان 

سازمان نظام پرستاري 
 اين مطالبات در حالي است كه انگار سازمان نظام 
پرستاري هم بر خالف س��ازمان نظام پزشكي و 
حمايت تمام قدش از پزشكان، عزم چنداني براي 
حمايت از پرس��تاران ندارد و محمد ميرزا بيگي، 
رئيس سازمان نظام پرستاري كه پيش از اين در 
سمت معاونت پرستاري وزارت بهداشت حضور 
داش��ت، در نشس��ت خبري اش به مناسبت روز 
پرستار در پاسخ به س��ؤالي درباره تعيين تكليف 

كمك 20 ميلياردي دولت به اين سازمان اينگونه 
پاس��خ مي دهد و مي گويد: » بعد از چندين سال 
از اي��ن دولت در تاري��خ ۸ آبان ماه در اجالس��يه 
خزر به ما 20 ميليارد تومان كمك ش��د كه چك 
آن قابل رؤيت اس��ت. ۱0 ميلي��ارد از اين پول به 
هيئت مديره هاي نظام پرستاري اختصاص يافت تا 
تجهيزات بخرند و ۱0 ميليارد هم براي ساختمان 
هشت طبقه جديد خريداري شده براي سازمان 
هزينه بازسازي كرديم. اين مبلغ نوش جان نظام 

پرستاري باشد.«
  فراموش�ي اولويت هاي حرفه اي به دليل 

نبود  امنيت شغلي 
محمد ش��ريفي مقدم، دبي��ر كل خانه پرس��تار 
در گفت وگو ب��ا »ج��وان« با تأكيد ب��ر وضعيت 
فعلي برخي از پرس��تاران و افزاي��ش تقاضا براي 
مهاجرت آنان درباره چرايي اي��ن افزايش تقاضا 
مي گويد: » پرستاري كه با قرار داد ۸9 روز ه در پيك 
كرونا جانش را كف دستش گذاشته و وسط ميدان 
آمده و كرونا گرفته و هزار جور مش��كالت در ايام 
كرونا داشته و حاال با تمام شدن اوج كرونا عذرش 
خواسته شده است يا پرستاران شركتي كه ۱0 سال 
است به اين شكل كار مي كنند، اما همچنان رسمي 
نمي شوند از مصائب اس��ت. در حالي كه اگر اين 

پرستاران رسمي شوند براي مهاجرت محدوديت 
دارند، اما پرستاران شركتي قراردادهاي يك ساله 
دارند.« به گفته وي پرستاران شركتي مي گويند 
ما ۱0 كارفرم��ا داريم و بايد ب��ه انتظارات رئيس 
بيمارستان توجه كنيم و به دليل نداشتن امنيت 
ش��غلي مجبوري��م اولويت ه��اي حرفه اي مان را 
فراموش كنيم و كاري را كه از ما مي خواهند انجام 
دهيم.  شريفي مقدم مي افزايد: » در دو سال گذشته 
با اپيدمي كرونا فشارهاي زيادي به پرستاران وارد 
شد و نسبت شهداي س��المت به نسبت جمعيت 
در ايران با ۱50 ش��هيد پرس��تار يكي از باالترين 
كشورهاي دنياست، اين نش��ان مي دهد با كمبود 
نيرو مواجه بوده ايم و اين كمبود نيرو هم به پرستار 
و هم به خانواده اش آسيب مي رسد و از سوي ديگر 
خطاهايش باال مي رود و مرگ و مير بيماران زياد 

مي شود.«
  پ�ول پرس�تاران در جيب ش�ركت هاي 

واسط 
به گفت��ه دبير كل خانه پرس��تار پرس��تاران ۸9 
روزه از زمان آقاي روحاني باب شد و چون تصور 
مي شد كرونا سه ماه اس��ت، رئيس جمهور وقت 
قراردادهاي ۸9 روزه را ب��اب كرد كه اين بدترين 
نوع مواجهه با پرستاران است. پرستاران طرحي 

هم به همين شكل در كرونا به صورت سه ماه سه 
ماه قراردادهايشان تمديد شد و با فروكش كرونا 

عذرشان را خواستند. 
به گفته وي ۱40 هزار كادر پرس��تاري در وزارت 
بهداشت و 60 هزار پرس��تار در تأمين اجتماعي 
و بخش خصوصي هستند. ش��ريفي مقدم تأكيد 
مي كند: » سنگ بناي پرستاران شركتي از دولت 
يازدهم و دوازدهم گذاشته ش��د. در سال 92 در 
قالب ط��رح س��اماندهي نيروها و قان��ون ارتقاي 
بهره وري 20 هزار پرس��تار بيكار داشتيم كه هر 
20 هزار نفر استخدام ش��دند؛ يعني در سال 92 
ما نه پرس��تار بيكار و نه پرستار شركتي داشتيم، 
اما از دولت يازدهم سنگ بناي شركت هاي واسطه 
گذاشته شد كه در ظاهر براي مديران غير دولتي 
بود، اما در عم��ل مديران وزارت بهداش��ت آن را 

مي چرخاندند.«
طب��ق اظه��ارات وي از آن زم��ان ب��ا خ��روج و 
بازنشسته ش��دن پرس��تاران يا ايجاد تخت هاي 
جديد و نياز به پرستار، پرستاران به صورت شركتي 
جذب ش��دند. در نتيجه در طول هش��ت س��ال 
گذشته بيش از 50 درصد نيروهاي پرستاري به 
صورت شركتي جذب شدند و در سال هاي 93 تا 
97 هيچ استخدامي نداشتيم و همه پرستاران به 
صورت شركتي جذب شدند.  شريفي مقدم با اشاره 
به بحث استخدام و ساماندهي نيروهاي موقت با 
تأكيد بر اينكه ۱7 مدل نيروي كار موقت داريم، 
مي افزايد: » در وزارت بهداش��ت ه��م اين مدل ها  
وجود دارد و ۱0، ۱5 درص��د از همين حقوقي را 
كه دولت به پرستاران مي دهد، شركت بر مي دارد 
كه اگر اينها استخدام دولت شوند همين حقوق 
را به خودشان مي دهند و نيازي به بودجه اضافه 

نيست.«
  صحبت هايي كه بوي حمايت نمي دهد!

واكنش رئيس س��ازمان نظام پرس��تاري هم به 
موضوع قرارداده��اي ۸9 اين اس��ت: » از دولت و 
وزارتخانه مي خواهيم بس��اط قرارداد ۸9 روزه را 
جمع و حتي برخورد كنند. نبايد هيچ قراردادي 

كمتر از يك سال باشد.«
ميرزابيگي در مورد مش��كالت نيروهاي شركتي 
و طرحي هم مي گويد: » مجوزهاي اس��تخدامي 
خوبي هم تا االن داده شده اس��ت، ايده آل ما اين 
است كه عددي به پرستاران موجود اضافه شود، نه 
اينكه فقط پرستاران قبلي نوع قراردادشان عوض 
شود، هر چند كه اين موضوع هم خوب است، اما 

ايده آل نيست .«
از صحبت هاي رئيس سازمان نظام پرستاري بوي 
حمايت نمي آيد! ش��ركت هاي واس��ط استخدام 
پرستاران سر جايشان هستند و انگار پشتشان گرم 
است و پرستاران با قراردادهاي ۸9 روزه يا شركتي 
براي تداوم اشتغالش��ان ناگزيرند استانداردهاي 
حرفه اي را زير پ��ا بگذارند يا مهاج��رت كنند تا 
همچنان نس��بت پرس��تار به تخت در كش��ور با 
استاندارد حداقلي س��ه پرستار فاصله اي معنادار 

داشته باشد. 
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رئيس بسيج سازندگي: با بهره مندي از ظرفيت نيروي انساني و ماشين آالتي كه در اختيار داريم، براي كمك به طرح هاي آبرساني پيشگام خواهيم بود

كمك بسيج به دولت براي حل مشكل آبي 7200 روستا

پول استخدام پرستاران در جيب شركت هاي واسط !
دبير كل خانه پرستار در گفت وگو با »جوان«: ۱0، ۱5 درصد از حقوقي را كه دولت به پرستاران مي دهد

يك شركت برمي دارد. اگر اينها استخدام دولت شوند همين حقوق را به خودشان مي دهند و نيازي به بودجه اضافه نيست

بس�يج  س�ازمان 

عليرضا سزاوار
سازندگي در راستاي   گزارش  2

رف�ع محرومي�ت و 
اش�تغالزايي در مناطق محروم، اين بار به حل 
مش�كالت آبي در 7هزارو200 روستاي كشور 
روي آورده است. در اين راستا هم قرارگاه امام 
حسن)ع( پيشگام ش�ده و نيروهاي خود را در 
بس�ياري از روس�تاهاي ه�دف، مس�تقر 

كرده است. 
سال گذش��ته قرارگاه امام حس��ن مجتبي )ع( با 
فرماندهي سردار سرلشگر س��المي و با همكاري 
آستان قدس رضوي و سازمان بسيج براي كاهش 
بخشي از مشكالت جاري مردم و آباداني استان هاي 

محروم تشكيل شد. 
 اختصاص رديف اعتباري براي نخستين بار

امسال مش��كل تنش آبي در برخي از استان هاي 
كش��ور به ش��دت روي آب ش��رب، آب مورد نياز 
دام، آب تاالب ها و آب كش��اورزي تأثير گذاشت. 
در اين راستا س��پاه و بس��يج نه تنها در صف اول 
امداد رساني بودند؛ بلكه در نوسازي تصفيه خانه ها، 
ايس��تگاه هاي آبرس��اني و آبرساني س��يار هم به 
اس��تان هاي درگير كمك كردند.  س��ال گذشته 
شركت مهندس��ي آب و فاضالب كشور و سازمان 
بسيج سازندگي تفاهمنامه اي را به امضا رساندند 
كه براس��اس آن طرح هاي آبرس��اني روستايي و 
مناطق كمتر برخوردار با سرعت بيشتر و با استفاده 

از ظرفيت هاي بسيج  عملياتي شوند. 
براساس اين تفاهمنامه قرار ش��د سازمان بسيج 
س��ازندگي با هدف محروميت زداي��ي از مناطق 
محروم به خصوص در بخش تأمين آب به كمك 
ش��ركت هاي آب و فاض��الب آم��ده و طرح هاي 
آبرساني روستايي را با سرعت بيشتر وارد مرحله 

عملياتي كند. 
گرچ��ه برنامه هاي مدوني در خصوص آبرس��اني 

به مناط��ق محروم تدوين ش��ده اما قرار نيس��ت 
بسيج در همه روس��تاها و مناطق ورود كند، بلكه 
اين ورود در برخي بخش ها و روستاهايي خواهد 
بود كه محروميت ش��ديدي دارن��د. ضمن اينكه 
مشكالت حاشيه نشين ها هم ناديده گرفته نشده 
و عالوه برآن كمك بس��يج به مناطق محروم، در 
حاشيه ش��هرهايي كه محروميت وجود دارد هم 

حل مشكالت آبي در دستور كار است. 
مجلس شوراي اسالمي هم در خصوص طرح هاي 
آبرساني بسيج به كمك اين نهاد آمده است. رئيس 
سازمان بسيج سازندگي از اختصاص رديف اعتباري 
براي نخستين بار از سوي مجلس شوراي اسالمي 

پيرامون حل مشكالت آبي خبرداد. 
 محروميت زدايي، وظيفه هميشگي بسيج

در همين راستا رئيس س��ازمان بسيج سازندگي 
كشور روز گذش��ته به خبرگزاري بسيج گفت: هر 
چند بسيج سازندگي متولي اشتغال كشور نيست، 

اما كمك كننده و نهاد تسهيل گر در اين امر مهم و 
بازوي دولت است. با روي كار آمدن دولت سيزدهم 
كه رويكرد محروميت زدايي و مردمي دارد همكاري 
ما رشد فزاينده اي پيدا كرده و پروژه هاي آبرساني 
هم بر عهده گرفته ايم. محروميت زدايي همواره به 
عنوان يك وظيفه براي سپاه و بسيج مطرح بود، اما 
از سال گذشته اين موضوع تبديل به يك مأموريت 
دركنار ساير وظايف شده و براساس آن مقرر شد 
دركنار مأموريت تأمين امنيت نيروهاي بسيج در 
هر نقطه كه نياز است براي برطرف شدن محروميت 
وارد عمل شده و دركنار ساير دستگاه ها اقدام كند.  
سردار محمد زهرايي افزود: مش��كل آب يكي از 
مسائل مهم كشور است و بسيج نيز در پروژه هاي 
آبرس��اني مغفول مانده مثل آبرساني به روستاها 
به كمك دول��ت آمد و براي آبرس��اني به 7 هزار و 
200 روستا با كمك وزارت نيرو و مجلس و قرارگاه 
امام حس��ن )ع( پاي كار آمده ايم. سازمان بسيج 

سازندگي با بهره  مندي از ظرفيت نيروي انساني و 
ماشين آالت فراواني كه در اختيار دارد براي كمك 

به طرح هاي آبرساني پيشگام خواهد بود. 
 با برنامه پاي كار آمده ايم

زهرايي با بيان اينكه صحبت هايي براي تأمين آب 
كشاورزي 5 هزار و 500 روستا در پروژه هايي چون 
قنات و كانال كش��ي انجام داده ايم، افزود: بس��يج 
س��ازندگي در پروژه هاي بزرگ و كالن آبرساني 
ورود پيدا نمي كند، چون ماهيت كار ما كار جهادي 

و مردم پايه است. 
وي با اشاره به مشكالت آب افزود: مشكالت آب در 
تمام كشور وجود دارد كه در بسياري از استان ها 

شاهد هستيم و در سطح ملي بايد اقدام شود. 
رئيس سازمان بسيج س��ازندگي كشور ادامه داد: 
براي آب كش��اورزي نيز با گاويون بندي، احداث 
استخر، قنات و كانال كشي سر مزارع، صحبت هاي 
اوليه براي 5 هزار و 500 روس��تا انجام شده است. 
ورود جهادگران به برنامه ه��اي محروميت زدايي 
براساس تأكيد قانوني است و براي آن هم طرح هاي 
كالن محروميت زدايي تدوين شده و با برنامه پاي 

كار آمده ايم. 
گفتني اس��ت تكيه فعاليت هاي بسيج سازندگي 
در سپاه هاي استاني هم امسال روي فعاليت هاي 
عمراني به خصوص آبرس��اني، تعمي��ر قنات ها، 
تعمير خانه و ساخت خانه براي محرومين متمركز 
شده اس��ت. ايجاد اش��تغال در مناط��ق مختلف 
روستايي، تش��كيل صندوق هاي قرض الحسنه و 
تعاوني ها در روستاها از ديگر برنامه هاي مهم بسيج 
سازندگي است، اما اقدامات آبرساني امسال فوريت 

ويژه اي براي اين نهاد پيدا كرده است. 
سازمان بسيج س��ازندگي تمام توانايي خود را با 
اس��تفاده از هزاران مهندس بس��يجي و ۱7 هزار 
گروه جهادي كه 30 درصد آنها تجربه فعاليت در 

محروميت زدايي دارند، به كار گرفته است. 

  اس��تاندار ته��ران از تصوي��ب تأس��يس جمعيت ه��الل احمر در 
شهرس��تان هاي قرچك، بهارستان و پرديس در ش��وراي عالي هالل 

احمر خبر داد. 
  همزمان ب��ا ميالد با س��عادت حضرت زينب كب��ري )س(، پويش 
فرهنگي »سنگ تمام گذاش��تيد« به منظور قدرداني از زحمات كادر 
درمان به ويژه پرس��تاران به صورت گس��ترده در س��طح شهر تهران 

اكران شد. 
  مدير كل دفتر س��المت جمعيت و خانواده وزارت بهداشت با بيان 
اينكه حجم جمعيت س��المند در ايران به س��رعت در ح��ال افزايش 
است، گفت: در سال 95، 7 ميليون و 460 هزار سالمند داشتيم كه اين 

رقم امسال به ۸ ميليون و 400 هزار رسيده است. 
  دادستان عمومي و انقالب تهران با تأكيد بر اهتمام دستگاه قضايي 
نسبت به پرونده هاي كثيرالش��اكي گفت: يك به يك اين پرونده ها در 
دس��تور كار قرار دارد. در خصوص پرونده »آذويكو« جلسه را خارج از 
وقت اداري با دعوت از ضابط و طرفين برگ��زار كرديم تا اموال مردم را 

تعيين تكليف كنيم. 
  مدير كل امور كميسيون هاي پزشكي قانوني با بيان اينكه بررسي 
پرونده هاي قصور پزش��كي در سازمان پزش��كي قانوني 5 درصد رشد 
داشته اس��ت، گفت: در هفت ماهه نخست س��ال ۱400 در نوبت هاي 

مختلف، حدود 6 هزار و 9۱9 پرونده داشتيم. 
  رئيس كميسيون س��المت و محيط زيست شوراي ش��هر تهران با 
تش��ريح عوامل مؤثر در ايج��اد آلودگي هواي تهران گف��ت: اگر براي 
خودروها و موتورسيكلت هاي فرسوده كاري نكنيم به وضعيت بحراني 
در آلودگي هوا مي رسيم، ساالنه 4هزار مرگ زودرس به دليل آلودگي 

هوا در تهران داريم. 
  معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: 
تعيين هويت ۸5 هزار كودك حاصل از ازدواج م��ادران ايراني با اتباع 
غير ايراني بر عهده سازمان پزش��كي قانوني كشور گذاشته شده است 
كه اين مس��ئوليت بار مالي و حجم كاري قابل توجهي را به س��ازمان 

تحميل مي كند. 
  وزير ميراث فرهنگي از بي توجهي به معماري ايراني اسالمي و اصول 

زيبايي شناسي در شهرسازي و ساخت ابنيه جديد انتقاد كرد. 
  رئيس مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائيه با اش��اره به تأكيد 
رئيس قوه قضائيه بر تحول و هوشمندس��ازي گفت: 60 درصد از سند 
تحول قضايي فناوري پايه است. در زمينه هوشمند سازي، ۱4 برنامه 

در دستور كار قرار دارد. 
  مدير  كل امور حقوقي و قوانين س��ازمان تأمي��ن اجتماعي گفت: 
20هزار شكايت عليه سازمان تأمين اجتماعي در ديوان عدالت اداري 

كاهش يافته است. 

مترو كاماًل ايراني مي شود
مدير عامل ش�ركت بهره برداري مترو تهران از س�اخت و تحويل 
500 ت�ن ري�ل UIC54 ب�راي نخس�تين بار در كش�ور از س�وي 
صنعتگ�ران ذوب آهن اصفه�ان، مطابق با اس�تاندارد بين المللي 
به منظور استفاده در خطوط درون ش�هري مترو تهران خبر داد. 
مهدي شايس��ته اصل، مدير عامل مترو با بيان اينكه براي تعميرات و 
نگهداري خطوط مترو، شركت بهره برداري مترو ساالنه به 500 شاخه 
ري��ل UIC54 نياز دارد، گف��ت: توليد اين ريل در ش��ركت ذوب آهن 
اصفهان در شرايط تحريم، يك اقدام بسيار ضروري و استراتژيك براي 

توسعه حمل و نقل ريلي درون شهري است. 
وي تصريح كرد: كمبود نقدينگي و تحريم ها مانع ورود ريل با كيفيت 
مطلوب شد، اما خوشبختانه در حال حاضر با توليد ريل UIC54 كه بر 
اساس استانداردهاي بين المللي، كيفيت مطلوبي دارد شاهد خودكفايي 

در اين بخش هستيم. 
مدير عامل شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه، با اشاره به 
اينكه قباًل ريل مترو از اتريش وارد مي شد كه با شدت گرفتن تحريم ها، 
به ناچار واردات ريل از كشورهاي روسيه و تركيه انجام شد كه از كيفيت 

مطلوب برخوردار نبود و هزينه تعمير و نگهداري را نيز افزايش داد. 
شايس��ته خاطر نش��ان كرد: توليد ريل در ذوب آه��ن اصفهان نه تنها 
صرفه جويي اقتصادي دارد و مانع خروج ارز از كش��ور مي ش��ود، بلكه 
دغدغه ما را براي تأمين ريل از بين برد و مهم تر از همه اينكه، وابستگي 

حمل و نقل ريلي را به ساير كشورها كاهش مي دهد. 
وي افزود: ريلي كه امروز توليد شده است، پس از كنترل و بازرسي، براي 
متروي تهران كه حجم بااليي از مس��افر را دارد و از حساسيت ويژه اي 
برخوردار اس��ت، ارسال شده است. مطمئناً اس��تفاده متروي تهران از 
توليدات داخلي، ساير كالنش��هرها را هم كه داراي مترو هستند براي 

استفاده از اين نوع ريل ترغيب مي كند. 
گفتني است براي اولين بار از ريل ملي ذوب آهن اصفهان براي تعمير 
نگهداري خط 5 متروي تهران و حومه استفاده شد و از كيفيت مطلوبي 

برخوردار است. 

حسین سروقامت كوي دانشگاه با فرمان امام جان گرفت
همزمان با روز دانش�جو و ب�ه همت بني�اد ۱5 خرداد وابس�ته به 
س�تاد اجرايي فرمان امام بخش زيادي از مش�كالت دانشجويان 
در مجموع�ه خوابگاه ه�اي دانش�گاه ته�ران مرتف�ع ش�د. 
با حضور محمد مخبر مع��اون اول رئيس جمهور، محمدعلي زلفي گل 
وزيرعلوم، عارف نوروزي سرپرست ستاد اجرايي فرمان امام، سيدمحمد 
مقيمي رئيس دانش��گاه تهران و جمعي از مديران ارشد ستاد اجرايي 
و دانشگاه تهران در محل خوابگاه هاي دانش��جويي دانشگاه تهران از 

اقدامات بنياد ۱5خرداد در كوي دانشگاه رونمايي شد. 
معاون اول رئيس جمهور در اين بازديد ابتدا بر سر مزار شهيد گمنام واقع 
در كوي دانشگاه حاضر و به مقام واالي شهدا اداي احترام كرد و سپس 
باحضور در چند خوابگاه ضمن بازديد از اقدامات انجام گرفته از سوي 

بنياد ۱5 خرداد با دانشجويان حاضر در خوابگاه به گفت وگو نشست. 
مديرعامل بنياد ۱5 خرداِد س��تاد اجرايي فرمان امام درحاش��يه اين 
برنام��ه و در جمع خبرنگاران گف��ت: حدود يك م��اه پيش درجريان 
بازديد دكتر مخبر از كوي دانشگاه تهران و گاليه دانشجويان از برخي 
مشكالت خوابگاه از جمله سيستم گرمايشي و كمبود امكانات ورزشي، 
از مجموعه س��تاد اجرايي فرمان امام و بنياد ۱5 خرداد خواسته شد تا 
در اين زمينه به ياري دانش��گاه تهران بيايد و براي رفع اين مشكالت 

اقداماتي انجام پذيرد. 
 حميدرضا عليان زادگان افزود: به لطف خدا در كمتر از يك ماه موفق 
شديم با مس��اعدت س��تاد اجرايي فرمان امام اقدامات مهمي از قبيل 
بازس��ازي و تعمير اساس��ي تمام موتورخانه ها و سيس��تِم گرمايشي 
خوابگاه ها، تأمي��ن برخي اقالم ض��روري مانند يخچ��ال و اجاق  گاز، 
بازسازي و تجهيز زمين  چمن مصنوعي خوابگاه پسران و تجهيز سالن 
ورزشي خوابگاه دختران، نوسازي سيستم هاي روشنايي محوطه كوي 
و تجهيز و نصب 20هزار مترمربع موكت و پرده در اتاق ها را انجام دهيم 
و شرايط بسيار مساعدتري را براي دانش��جويان عزيز دانشگاه تهران 

فراهم كنيم. 
وي افزود: يكي از وظايفي كه در سال هاي اخير جزو رسالت هاي بنياد 
۱5 خرداِد س��تاد اجرايي فرمان امام تعريف ش��ده، س��اخت و تجهيز 

خوابگاه هاي دانشجويي است. 
عليان زادگان خاطر نشان كرد: بنياد ۱5 خرداد احداث و ساخت كامل 
۱4 خوابگاه دانشجويي با ظرفيت 3 هزار و ۱00 دانشجو را طي تفاهم با 
وزارتخانه هاي علوم و بهداشت متعهد شده است كه تا امروز پنج خوابگاه 
جديد دانشجويي در شهركرد، نيشابور، اروميه، سنندج و دانشگاه علوم 

پزشكي دامغان افتتاح و تحويل دولت شده است. 
مدير عامل بنياد ۱5 خرداد اضافه كرد: عمليات س��اخت خوابگاه هاي 
دانشگاه هاي بجنورد، علوم پزش��كي و خليج فارس بوشهر هم به پايان 
رسيده و خوابگاه دانشگاه هاي اراك، علوم پزشكي بيرجند، علوم پزشكي 
قائن، تربت حيدريه، دانشگاه بندرعباس و مراغه نيز براساس زمان بندي 

انجام شده پايان امسال و بهار سال آينده افتتاح خواهند شد. 
در ادامه اين برنامه و پس از افتتاح زمين چمن جديد كوي دانش��گاه 
تهران  در اقدامي نمادين دو تيم فوتبال منتخب كوي دانشگاه تهران 
و س��تاد اجرايي فرمان امام در حضور معاون اول رئيس جمهور و ساير 

مهمان ها با يكديگر ديداري دوستانه برگزار كردند. 

ريختند و زدند و به يغما بردند. . . 
از مشتي جاني خبيث جز جنايت و خباثت انتظاري هست؟

مأموران حكومتي، امام عس�كري را دس�تگير كرده، برادرش 
جعفر كذاب را نيز بردند. 

جعفر از جنس امام نب�ود؛ از لقب كذاب هر چه را الزم اس�ت، 
دريابيد. . . به تعبير زيباي نظامي:

هر ناموري كه او جهان داشت / بدنام كني ز همرهان داشت
هر دو را به زندان انداختند و مدتي گذش�ت. خليفه عباس�ي 

دستور آزادي امام را صادر كرد. 
گمان مي كنيد حضرت چه كرد؟ قدرتمندانه ايستاد و گفت:

-  از اينجا نمي روم، مگ�ر آنكه جعفر هم آزاد ش�ود. او هنگام 
دستگيري با من بود؛ اكنون زيبنده نيست خليفه مرا آزاد كند 

و او دربند باشد!
چنان حضرت بر اين خواس�ته اصرار ورزيد كه خليفه دستور 

آزادي جعفر را نيز صادر كرد. 
دوس�تان! امام معصوم�ي براي ب�رادر خط�اكاري چنين مايه 

مي گذارد؛ ما با يكديگر چه مي كنيم؟!
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برگزاري رويداد ملي نوآوري اجتماعي
 و پيشرفت ايران

رويداد مل�ي »نوپيا«، محيطي ب�راي گردهمايي فع�االن نوآوري 
اجتماعي از نقاط مختلف كش�ور خواهد بود كه براي حل مس�ائل 
كش�ور با رويكرد نوآورانه و مردمي مشغول به كنشگري هستند. 
محمدمحسن دوباشي، رئيس شوراي سياس��تگذاري رويداد »نوپيا« 
درباره اين رويداد اظهار داشت: اولين رويداد ملي نوآوري اجتماعي با 
حمايت ستاد نوآوري اجتماعي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
قصد دارد محيطي براي گردهماي��ي فعاالن نوآوري اجتماعي از نقاط 
مختلف كشور باشد؛ فعاالني كه در موضوعات متنوع و به صورت مستقل 
و با تكيه بر توان مردم يا در بستر نهادها و س��ازمان هاي حاكميتي يا 
دانش��گاهي در زمينه حل مسائل كش��ور با رويكرد نوآورانه و مردمي 

مشغول به كنشگري هستند. 
وي گفت: نوپيا در سال اول، تمركز بيشتر بر رونمايي از مفهوم نوآوري 
اجتماعي دارد تا جامعه ايراني پس از ۱0 س��ال از ورود اين مفهوم به 
فضاي فكري و دانشگاهي، بيش��تر با اين پديده و كاركردها و امكانات 

آن آشنا شود. 
 محس��ن دنيوي، دبير نوپيا ه��م در همين رابطه گف��ت: نوآوري هاي 
فناوري پايه كه تمركز بيش��تري بر ايجاد شغل، توليد كاال- خدمات و 
خلق ثروت دارد و در طول دو دهه گذش��ته و به ويژه در ۱0 سال اخير 
رشد چشمگيري در كشور داشته است، منجر به خلق شركت هاي نوپا و 

توسعه زيست بوم شركت هاي دانش بنيان شده است. 
وي گفت: در چنين ش��رايطي، گفت وگو درباره نوآوري اجتماعي كه 
تمركز بيشتري بر انجام مس��ئوليت اجتماعي و مردم- پايگي در حل 
مسائل اجتماعي و فرهنگي را دارد، مي تواند فرصت مناسبي براي اين 

مسير و رويكرد در ايران باشد. 
محمد حيدري به عنوان دبير اجرايي اين رويداد اعالم كرد كه رويداد 
نوپيا در ۱2 اسفند سال ۱400 و در واپسين روزهاي سال و در آستانه 
بهار و آغاز قرن جديد با حمايت ستاد نوآوري اجتماعي ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( در سالن همايش هاي برج ميالد برگزار خواهد 

شد. 
حيدري در حاشيه رونمايي از نشان و پوستر رويداد ملي نوپيا، با دعوت 
از فعاالن نوآوري هاي اجتماعي براي ش��ركت در اي��ن رويداد گفت: 
تاكنون يك دورهمي با حضور فعاالن نوآوري اجتماعي برگزار شده است 
و دومين دورهمي با موضوع نوآوري اجتماعي و نقش انديشكده ها در 
حل مسائل كشور به زودي برگزار خواهد ش��د. وي با دعوت از فعاالن 
و عالقه مندان داراي ايده براي حضور و ثبت ن��ام در رويداد ملي نوپيا 
تأكيد كرد: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، دورهمي ها تا زمان 
برگزاري رويداد به ش��كل تدريجي برگزار خواهد شد كه عالقه مندان 
مي توانند ب��ا ورود به پاي��گاه اينترنت��ي  www. noupia. ir يا صفحه 
مجازي رويداد به نشاني noupia. event @ نسبت به ثبت نام و شركت 

در دورهمي ها و رويداد ملي اقدام كنند. 
وي درباره نام اين رويداد هم گفت: نوپيا، واژه تركيبي اس��ت كه از دو 
واژه نو و پيا كه به معناي ارج، مكنت و منزلت است خلق شده و اشاره 
به آينده اي روش��ن براي ايران عزيز دارد. نوپيا، مخففي از »نوآوري و 
پيشرفت ايران« نيز هست كه به خواس��ت عمومي ايرانيان براي خلق 
نحوي ديگر از زيس��تن، مبتني بر بوم ، فرهنگ ، تاريخ و تمدن ايراني- 

اسالمي ما در جهان جديد اشاره دارد. 


