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 هشدار انجمن داروسازان درباره آمپول تبلیغی 
»مهناز افشار« برای معتادان

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران به موج ایجاد شده در فضای مجازی و 
معرفی یک آمپول توسط مهناز افشار جهت جلوگیری از مرگ ناشی از سوء 

مصرف مواد واکنش نشان داد.
دکتر سید علی فاطمی - داروساز و متخصص فارماکولوژی در گفت وگو با ایسنا، در 
این باره گفت: نوع تزریقی نالوکسان، یک داروی ضد مسمومیت با مواد مخدر است 
که از آن برای تشخیص اعتیاد هم می توان استفاده کرد. واقعیت این است که تجویز 
صحیح و به موقع این دارو می تواند جان یک فرد مسموم به مواد مخدر هم خانواده 
تریاک نظیر مورفین، متادون، هروئین و فنتانیل را که قادر به تنفس نیست و در 

آستانه مرگ قرار گرفته را نجات دهد.
وی افزود: اما باید توجه داشته باشیم که تزریق خودسرانه نالوکسان، می تواند بسیار 
خطرناک باشد و عوارض متعددی به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه این دارو تاثیری 
در رفع مسمومیت با داروهای خواب آور مانند کلونازپام و مواد محرک مانند کوکائین، 
اکستازی، شیشه و ... ندارد و متاسفانه شاهد شیوع چنین حرف های بی پایه ای در 

میان مردم از سوی برخی چهره های غیرعلمی هستیم.
فاطمی گفت: آمپول نالوکسان معموال در داروخانه های بیمارستانی و برای بخش 

مسمومین در دسترس است و توزیع عمومی در داروخانه ها ندارد.
نایب رییس انجمن داروسازان ایران گفت: نالوکسان جزء داروهای بدون نسخه یا 
OTC نیست که مردم بتوانند آن را راحت از داروخانه ها تهیه کنند، بلکه حتما به 
تجویز پزشک نیاز دارد و باید تزریق آن زیر نظر پزشک انجام شود؛ چون استفاده از 
این دارو می تواند باعث بروز عالیم سندرم شدید قطع مصرف مواد مخدر و تشنج 

در فرد معتاد شود.

کمتر از 20 روز تا پایان مهلت بخشودگی برخی از 
جرائم رانندگی

آخرین مهلت بهره مندی از بخشودگی جریمه دو برابری دیرکرد جرایم 
رانندگی تا پایان آذر ماه است.

به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی جریمه های دو برابری 
ناشی از دیرکرد پرداخت جرایم رانندگی تا پایان آذر ماه امسال بخشیده خواهد شد 
و بنابراین رانندگانی که جریمه صادر شده برای آنان مشمول قانون دوبرابری شده 

است، تنها کمتر از 20 روز دیگر برای بهره مندی از این بخشودگی مهلت دارد.
سردار تقی مهری، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا دراین باره به ایسنا گفت: 
بر اساس مصوبه مجلس جریمه های ثبت شده در سامانه پلیس که تا پایان سال 96 
به ثبت رسیده و مشمول جریمه دو برابری شده بخشیده شده و جریمه به همان 
مبلغ اولیه باز می گردد، بنابراین شهروندان تنها تا پایان آذر ماه فرصت دارند تا نسبت 
به پرداخت جریمه خود با این بخشودگی اقدام کنند در غیر این صورت و  پس از 

آن، جریمه دو برابری به مبلغ اصل جریمه اضافه خواهد شد.
 مهری درباره تمدید این بخشودگی نیز گفت: به نظر نمی رسد که این بخشودگی 

در سال آینده تمدید شود.

همه افراد 28 تا 50 سال واکسن هپاتیت B تزریق کنند

 B رئیس شبکه هپاتیت گفت: تاکنون 35 میلیون ایرانی واکسن هپاتیت
تزریق کرده اند و الزم است همه افراد در سنین 28 تا 50 سال این واکسن 

را تزریق کنند.
سید موید علویان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه سالمت ایرنا افزود: 
Kرا بز B واکسن هپاتیت B همه ایرانیان برای پیشگیری از ابتال به بیماری هپاتیت
ند زیرا این بیماری نوعی عفونی ویروسی است که بیشترین آسیب را به کبد می زند.
وی اظهار داشت: اغلب مبتالیان به هپاتیت B بین 24 تا 50 سال سن دارند یعنی 
بیشتر قشر جوان و مولد هستند که به این بیماری مبتال می  شوند و چنانچه عالیم م 
آن کمتر از 6 ماه طول بکشد به آن هپاتیت حاد و اگر از 6 ماه بیشتر به درازا بکشد 

به آن هپاتیت مزمن گفته می شود.
علویان، تغییر رنگ پوست و چشم  ها به زردی، تیره شدن ادرار، بی رنگ شدن 
مدفوع، تهوع، استفراغ، بی اشتهایی، خارش بدن، خستگی، بی حالی و کاهش توانایی 

در انجام فعالیت های روزانه را از جمله عالئم هپاتیت بیان کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل ادامه داد: مهمترین راه های انتقال 
ویروس هپاتیت B انتقال ویروس از طریق مادر مبتال به نوزاد، انتقال جنسی، تزریق 
با سرنگ مشترک، تماس خونی پر خطر، قمه زدن، اعتیاد تزریقی، انتقال گروه  های 
پر خطر مانند بیماران هموفیلی از طریق فرآورده های خونی، دیالیز است و کارکنان 

مراکز بهداشتی و درمانی، نیز جزو گروه های پر خطر هستند.
علویان تصریح کرد: اگر در خانواده، یک فرد ناقل هپاتیت وجود داشته باشد امکان 
انتقال بیماری به سایر افراد خانواده نیز وجود دارد اما این امر نیاز به تماس مداوم 
و طوالنی دارد و نحوه انتقال از طریق ورود خون فرد ناقل هپاتیت B به مخاط یا 
خون فرد سالم است. به گفته رئیس شبکه هپاتیت، بیماری هپاتیت از طریق دست 
دادن و بوسیدن فرد آلوده، آشپزی کردن و در یک مکان غذا خوردن، انجام معاشرت 
معمول در محل کار و منزل، در آغوش گرفتن مبتالیان، از راه هوا، شنا کردن در 

یک استخر منتقل نمی شود.
وی افزود: ممکن است خطر انتقال در تماس  های جنسی خانواده سبب نگرانی 
شود و بر نحوه زندگی و معاشرت و روابط جنسی تاثیر بگذارد اما باید گفت که خطر 
ابتال در خانواده بسیار ضعیف است و انتقال این ویروس به دنبال تماس جنسی 
در خانواده شایع نیست، آمارهای موجود خطر کمتر از 5 درصد را در این مورد 
نشان می  دهد. علویان خاطرنشان کرد: سوراخ کردن پوست با یک سوزن به منظور 
خالکوبی نیز یکی از راه های شناخته شده انتقال هپاتیت است، البته در صورت رعایت 

بهداشت و استفاده از وسایل یکبار مصرف نباید نگران ابتال بود.

اخبار
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 مشایی در دادگاه تجدیدنظر حاضر نشد
جلسه دادگاه تجدیدنظر اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری سابق امروز چهارشنبه 14 آذرماه در شعبه 36 تجدیدنظر دادگاه انقالب به ریاست قاضی زرگر و مستشاران شعبه و بدون حضور متهم برگزار شد. به گزارش خبرنگار 

قضایی ایرنا، با وجود اعالم قبلی و ابالغ وقت دادگاه، متهم پرونده از حضور در جلسه محکمه خودداری کرد اما وکالی وی در این جلسه حضور یافتند و به دفاع از اتهامات مشایی پرداختند.

استاد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی مطرح کرد

30 درصد تهرانی ها افسرده و ناامیدند
براساس  گفت:  خوارزمی  دانشگاه  جامعه شناسی  استاد 
پژوهشی که سال گذشته در تهران انجام شد به این نتیجه 
رسیدیم که 30 درصد از شهروندان تهرانی یا افسرده اند یا 

ناامید هستند یا نسبت به آینده نگرانی مفرط دارند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، دکتر رضا صفری شالی در هشتمین 
نشست بررسی مسائل اجتماعی و اقتصادی ایران که با موضوع 
سرمایه اجتماعی به همت اداره فعالیت های  دینی، ادبی، هنری 
معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی البرز در دانشگاه خوارزمی برگزار 
شد، گفت: هر جامعه ای برای رشد و توسعه نیاز به چند سرمایه 
دارد؛ اولین سرمایه فیزیکی و اقتصادی است اما از دهه 1950 
خیلی از صاحب نظران به سرمایه انسانی پرداختند؛ عمده تاکید 
سرمایه انسانی بر دانش و تخصص بود و گفته می شد یک جامعه 
به سرمایه  اقتصادی  بر سرمایه  توسعه عالوه  به  برای رسیدن 
انسانی هم نیاز دارد که شامل کارشناسان، مدیران و نیروی انسانی 

متخصص است.
صفری افزود: اما از دهه 1970 به بعد مشاهده شد که برخی 
جوامع هم سرمایه اقتصادی و هم سرمایه انسانی دارند اما به 
پیشرفت دست نمی یابند، بنابراین به این نتیجه رسیدند که حتماً 
یک پارامتر دیگر هم وجود دارد و از آن به بعد بحث سرمایه 

اجتماعی مطرح شد.
وی ادامه داد: این سرمایه به موضوعات غیرملموس جامعه چون 
پیوندها، ارتباطات، امنیت، مشارکت، امید و نشاط اشاره دارد؛ تصور 
کنید جامعه ای که در آن سرمایه انسانی و اقتصادی وجود دارد اما 
مردم به مسئولین یا به هم اعتماد ندارند اینجاست که یک جای 
کار می لنگد؛ بر این اساس می توان گفت که سرمایه اقتصادی 
و انسانی برای پیشرفت شرط الزم هستند اما سرمایه اجتماعی 

شرط کافی است.
برای  داد:  ادامه  خوارزمی  دانشگاه  جامعه شناسی  استاد  این 
سرمایه اجتماعی می توان شش بعد شامل رضایت، اعتماد، امنیت، 
مشارکت، امید و نشاط در نظر گرفت. جوامعی که در آن رضایت 
فردی، خانوادگی، اجتماعی، نهادین و سیاسی باالتر است شانس 

رسیدن به پیشرفت بیشتر است.
صفری خاطرنشان کرد: بعد دوم؛ اعتماد که در ارتباط انسان ها 
تجلی پیدا می کند اگر این اعتماد وجود نداشته باشد ارتباط قطع 

می شود؛ باالترین سطح اعتماد در ازدواج شکل می گیرد.
این استاد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: سومین 
بعد امنیت است که در این رابطه می توان گفت امنیت به معنای 
در امان بودن و نداشتن ترس است، اگر وارد جایی شوید که 
احساس امنیت نکنید احتمال ترک کردن آن مکان بسیار باالست.
این پژوهشگر دانشگاهی اضافه کرد: اریک اریکسون می گوید 
انسان از زمانی که متولد می شود تا زمانی که فوت می کند به دنبال 
امنیت است بر همین اساس باالترین احساس امنیت را یک انسان 
نسبت به مادر دارد اما شعاع امنیت به ترتیب گسترش پیدا می کند 
و انسان پس از مادر به پدر این احساس را پیدا می کند تا در گام 

بعد به دایی، عمو و خاله این احساس به وجود می آید.

صفری خاطرنشان کرد: آنتونی گیدنز می گوید جامعه مدرن 
مملو از ناامنی است و ما مدام به دنبال ایجاد امنیت برای خود 
هستیم، مثالً درس خواندن ما یک بخش آن به امنیت ما باز 
می گردد چون ما دنبال این هستیم که در بعد شغلی خود امنیت 

داشته باشیم.
وی در خصوص اهمیت احساس امنیت توضیح داد: براساس 
آمار موجود و پژوهش هایی که انجام شده، مشخص گردید که 
میزان سرقت ها در تهران از لندن کمتر است اما احساس امنیت 
در لندن باالتر از تهران بود، دلیلی که برای این موضوع پس از 
بررسی ها به دست آمد این است که مکانیزم های اعتمادآفرین و 
جبرانی در لندن بهتر است مثالً بیمه هزینه یک سرقت را جبران 
می کند این در ترمیم احساس امنیت نقش دارد البته این به معنای 
بهتر بودن یا بدتر بودن نیست منظور این است که مثالً در این 

موضوع نظام های بیمه گر باید بهتر فعالیت کنند.
وی افزود: یا  براساس آمار مشخص شد که تعداد سرقت ها در 
تهران به نسبت جمعیت در مقایسه با دیگر شهرهای ما بسیار 
پایین است اما به دلیل انعکاس باال، احساس ناامنی زود گسترش 

پیدا می کند و به صورت تصاعدی باال می رود.
وی در خصوص ابعاد امنیت نیز گفت: امنیت سه بعد فردی 
اجتماعی و ملی دارد، امنیت فردی یعنی امنیت ناشی از معیشت، 
آموزش، بهداشت و خانواده، امنیت اجتماعی یعنی امنیت حضور 
در جامعه است و امنیت ملی هم امنیت مرزها و جغرافیایی است 
که پژوهش ها نشان می دهد علی رغم وجود مسائل برهم زننده 

امنیت در منطقه احساس امنیت ملی ایرانی ها بسیار باالست.

این استاد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: بعد چهارم 
سرمایه اجتماعی، مشارکت است که نمود عینی تر اعتماد و امنیت 
اعتماد مهم  و  امنیت  اجتماعی،  است، در شکل گیری سرمایه 
هستند و وقتی که شکل می گیرند مشارکت هم به وجود می آید، 
البته بخشی از مشارکت، روانشناختی است و برخی افراد از این 
نظر ضعیف هستند اما در حالت کلی به دو مقوله اعتماد و امنیت 
باز می گردد. صفری افزود: بعد پنجم و ششم سرمایه اجتماعی، 
امید و نشاط است، این دو بعد در سال های اخیر به مقوله سرمایه 
اجتماعی اضافه شده است، امید چشم انداز از آینده است که از 
مقایسه خودمان نسبت به گذشته خودمان و مقایسه خودمان با 

افراد هم تراز خودمان به دست می آید.
وی توضیح داد: تدگار در کتاب چرا انسان ها شورش می کنند 
به موضوع محرومیت نسبی اشاره می کند که همین ممکن است 

باعث شورش شود، احساس ناکامی هم ناامیدی را ایجاد می کند.
صفری اظهار کرد: بخشی از امید هم بر اثر توقع و رفع توقع به 
وجود می آید مثالً وقتی مسئوالن به قول ها و تعهدهای خود پایبند 
هستند باعث می شود امید اجتماعی در مردم افزایش پیدا کند اما 
برعکس آن امید اجتماعی دچار کاهش می شود. امید در جامعه 
ما نیاز به آسیب شناسی دارد، هر چه امید اجتماعی کاهش پیدا 
می کند مردم برای حوزه امید فردی سرمایه گذاری می کنند، این 
شرایط خوب نیست چون در جامعه احساس بیگانگی اجتماعی 

به وجود می آید.
وی ادامه داد: جامعه شناسی ما در حوزه امید باید پرسش و 
مطالبه گری کند و به آن پاسخ دهد، من سال 96 یک پیمایش در 

شهر تهران انجام دادم که براساس آن مشخص شد 30 درصد از 
شهروندان تهرانی یا افسرده اند یا ناامیدند یا نسبت به آینده نگرانی 
مفرط دارند، این 30 درصد نمی توانند سرمایه اجتماعی مثبتی 

برای جامعه شکل دهند.
این پژوهشگر دانشگاهی اضافه کرد: نیاز است که بر روی این 
30 درصد کار کنیم چون اینها دچار احساس بیگانگی شده اند  و 
در واقع اینها همان افرادی هستند که تا سکه گران می شود اگر 

پول داشته باشند سکه می خرند و رفتارهایی از این دست دارند.
وی به بعد نشاط هم اشاره و خاطرنشان کرد: نشاط اجتماعی در 
جامعه شناسی با هیجان زودگذر فرق دارد و به معنای سرزندگی 
اجتماعی است، نشاط با امید قرین است و نشاط اجتماعی از یک 

جامعه زنده و بالنده حکایت دارد.
امنیت،  چون  مواردی  در  خوشبختانه  کرد:  تصریح  صفری 
مشارکت و اعتماد وضعیت جامعه ما مطلوب است اما در حوزه 

امید اجتماعی نیاز است که کارهای بیشتری انجام شود.
وی ادامه داد: برای اینکه سرمایه اجتماعی تقویت شود علوم 
انسانی ما باید موضوعاتی که در خصوص سرمایه اجتماعی در 
فرهنگ ایرانی اسالمی وجود دارد شناسایی و معرفی شود ما باید 
فعالیت های داوطلبانه انجام دهیم چون رسالت دانشگاهی ما 
ایجاب می کند که خیلی از کارها را مشارکتی و به صورت داوطلبانه 

انجام دهیم و انتظار هم نداشته باشیم.
را در  ایرانی ها  اجتماعی  اوج سرمایه  پایان گفت:  صفری در 
جنگ تحمیلی می توان دید که هشت سال با کمترین امکانات و با 

باالترین سرمایه اجتماعی توانستیم دوام بیاوریم.

۶۹ ساله ها با ۱۱ سال سابقه بازنشسته می شوند

هشدار بهزیستی نسبت به نگهداری کودکان در مراکز بدون مجوز

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان 
اینکه امسال طبق قانون کسانی را که 69 سال سن و 11 سال سابقه بیمه 
پردازی دارند بازنشسته می کنیم، از سازمان هدفمندی یارانه ها به دلیل عدم 
عمل به تعهدات و پرداخت منابع مالی الزم برای بازنشستگی پیش از موعد 

مشموالن گالیه کرد.
محمدرضا واعظ مهدوی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه صندق بیمه کشاورزان، 
روستاییان و عشایر، صندوق جوانی است و خوشبختانه در ایام اخیر استقبال خوبی از 
آن به عمل آمده و میزان مراجعات عشایر برای استفاده از امکانات بیمه بسیار بیشتر از 
قبل شده است اظهار کرد: طبق آخرین گزارشات، میزان حق بیمه دریافتی، 2۸ درصد 

نسبت به سال قبل رشد کرده است.
وی افزود: بویژه در دو سه ماه اخیر رشد بیمه شدگان باالتر بوده و برای ما مسئولیت 
سنگینی دارد. باید نظام تعادل درآمد هزینه صندوق را مدیریت کنیم به نحوی که 

گرفتار مشکالت دیگر صندوق ها نشویم.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان اینکه بر 
اساس محاسبات اکچوئری باید مطابق با حق بیمه پرداختی بیمه شدگان برای آنها 

مستمری تعیین و برقرار کنیم؛ درباره روند اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد 
در این صندوق گفت: پرونده بازنشستگان پیش از موعد همگی رسیدگی شده است. 
حقوق و مستمری کامل برای مشموالن برقرار شده و در سال جاری نیز ادامه می یابد.

واعظ مهدوی ادامه داد: امسال طبق قانون کسانی را که 69 سال سن و 11 سال 
سابقه بیمه پردازی دارند بازنشسته می کنیم. پرداخت مستمری به بازنشستگان 
سال های قبل هم ادامه دارد و شمار بازنشستگان ما به بیش از 36 هزار نفر رسیده 
است. وی البته از عدم عمل به تعهدات سازمان هدفمندی یارانه ها گالیه کرد و گفت: 
متاسفانه کلیه حقوق و دستمزدی که بابت بازنشسته های پیش از موعد پرداخت 
می شود از محل منابع صندوق است. بار مالی بازنشستگی پیش از موعد در محاسبات 
اولیه صندوق دیده نشده و این قانون از سوی مجلس به تصویب رسید. ما مدیریت 
می کنیم که اجرای قانون با مشکلی مواجه نشود ولی آنطور که مجلس پیش بینی 
کرده قرار بوده بار مالی الزم از محل هدفمندی یارانه ها تامین شود که تابحال 

پرداختی در این زمینه نداشته ایم.
وی افزود: امیدواریم سازمان هدفمندی هرچه زودتر به تعهداتش در این زمینه عمل 
کند و دولت دستور الزم را برای پرداخت منابع بازنشستگی پیش از موعد صادر کند.

به نگهداری  امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی نسبت  مدیرکل 
کودکان در برخی مراکز بدون مجوز از سازمان بهزیستی هشدار داد.

محمد نفریه در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه اکثر مراکز متخلفی که از سوی 
سازمان بهزیستی تعطیل می شوند مجوز برای فعالیت دیگری غیر از مهدکودک دارند، 
گفت: برای مثال مجوز این مراکز مربوط به آموزش صنایع دستی، زبان آموزی، ورزش،  
خانه خالقیت و... است که به شکل غیر قانونی کار مهدکودک ها را انجام می دهند. این 
مراکز عمدتا فضایی را تهیه می کنند و به شکل غیر قانونی اقدام به نگهداری کودکان 

در زمان طوالنی و بدون مجوز سازمان بهزیستی می کنند.
این  مستقیم  نظارت  تحت  بهزیستی،  از  مجوز  دارای  مراکز  اینکه  بیان  با  وی 
سازمان هستند به خانواده ها هشدار داد تا از نگهداری کودکانشان در مراکزی غیر از 
مهدکودک ها خودداری کنند و گفت: این مراکز غیر قانونی عمدتا کودک را از صبح 

تا شب نگهداری می کنند این درحالیست که مهد کودک به جایی اطالق می شود که 
حتما تابلوی مشخص، آرم سازمان بهزیستی، کد شناسه و سامانه شکایات با شماره 

3000012333 را در معرض دید قرار داده است.
نفریه با اشاره به اینکه این مراکز بعد از اطالع بهزیستی به سرعت مورد بررسی قرار 
گرفته و با همکاری اماکن تعطیل می شوند، تصریح کرد: در مهدکودک های مجوزدار 
بازدیدهای مرتبی انجام می شود. در مورد تخلفات مهدکودک های سازمان بهزیستی 
نیز اگرچه بستن مهدکودک های دارای مجوز آخرین راهکار است اما اگر تخلف آنها 

تکرار شود یا جان کودکان در خطر باشد، آنها بالفاصله تعطیل می شوند.
به گفته مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، حدود 9۸ درصد 
مهدکودهای این سازمان در اختیار بخش غیردولتی است و عمده مراکز دولتی نیز در 

مناطق روستایی یا مناطق حاشیه ای شهرها قرار دارد.

با  رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 
اشاره به اینکه تهران جزو محروم ترین و فقیرترین استان ها از 
نظر برخورداری از فضای آموزشی است، اظهار کرد: ضرورت 
دارد خیرین نیکوکار در این استان مشارکت بیشتری داشته 

باشند.
به گزارش ایسنا، مهراله رخشانی مهر در دیدار با مدیر شبکه دو 
سیما ضمن تبیین نیازهای حوزه عمرانی آموزش و پرورش گفت: 
بیش از 90 میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا وضعیت فعلی فضاهای 

آموزشی کشور را سامان داد.
وی با قدردانی از همراهی و مساعدت خیرین نیکوکار مدرسه ساز 
در توسعه فضاهای آموزشی کشور، افزود: اگر خیرین نباشند مشکالت 
فضاهای آموزشی مضاعف می شود و ما در این بخش نیازمند فرهنگ 
سازی و برنامه های انگیزشی هستیم تا بتوانیم با جذب مشارکت های 

مردمی بخشی از مشکالت این حوزه را مرتفع کنیم.

وی با بیان اینکه 20 درصد از فضاهای آموزشی کشور توسط 
خیرین ساخته شده است، یادآور شد: این میزان مشتمل بر بیش 
100 هزار کالس درس است که البته بدون احتساب زمین هایی که 
توسط خیرین به آموزش و پرورش اهداء شده است و امسال نیز در 
شش ماهه اول سال ۸000 کالس درس به بهره برداری رسید که 50 

درصد این کالس ها توسط خیرین ساخته شده بود.
معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور با بیان اینکه در برخی زمینه ها به دلیل عمل نکردن به تعهدات 
دولتی یا عوض کردن نام مدارس خّیری موجب نارضایتی خیرین 
شده است، افزود: اعتقاد دارم برای حفظ و تکریم شایسته خّیرین 
باید تالش مضاعفی صورت گیرد و با توجه به ظرفیت خوبی که در 
صدا و سیما وجود دارد انتظار داریم در این خصوص بتوانیم اقدامات 

ارزشمندی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه سازمان نوسازی مدارس پتانسیل بسیارخوبی 

دارد، اظهار کرد: در دوره های مختلف، مدارس خیلی خوبی در کشور 
ساخته شده است و هم اکنون نیز در این زمینه نیاز به یک حرکت 
جهادی داریم تا بتوانیم در توسعه فضاهای آموزشی موفق عمل 
کنیم. خوشبختانه امسال اعتبارات خوبی به سازمان نوسازی مدارس 
اختصاص داده شده است که این رقم حدود 917 میلیارد تومان 
است. رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور نیز گفت: خّیرین با 
اقدامات خداپسندانه خود، بسترهای توسعه پایدار را در جامعه فراهم 
می کنند و برای رشد و شکوفایی استعداد های آینده سازان میهن 

نیازمند یک عزم ملی داریم.
محمدرضا حافظی با تاکید بر نقش رسانه ها و تاثیرگذاری آن 
برروی افکارعمومی افزود: به همراهی رسانه ها و به ویژه رسانه ملی 
نیاز داریم تا بتوانیم نیازهای فضاهای آموزشی را برای خیرین تبیین 
کنیم و بتوانیم نیکوکاران بیشتری را در حوزه مدرسه سازی جذب 

نمائیم.

وی با اشاره به اینکه تهران جز محروم ترین و فقیرترین  استان ها 
از نظر برخورداری از فضای آموزشی است، اظهار کرد: ضرورت دارد 

خیرین نیکوکار در این استان مشارکت بیشتری داشته باشند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان نوسازی مدارس کشور، 
محمدرضا جعفری جلوه، مدیر شبکه دو سیما نیز با بیان اینکه مهم 
ترین کار خیر، ترویج کار خیر است گفت: برای گسترش فرهنگ 
مدرسه سازی، باید کار رسانه ای وسیع و هدفمند صورت گیرد. تا 
کنون در زمینه ترویج انجام کار خیر به ویژه در حوزه مدرسه سازی 
خیلی کار نشده است، در حالیکه این مهم نیاز به کار وسیع رسانه 

ای و انگیزه بخش دارد.
جعفری جلوه افزود: با بیان واقعیت ها به زبان هنر و البته صادقانه 
می توان انگیزه مشارکت در مدرسه سازی را در جامعه باال برد و با 
اطالع رسانی دقیق از شرایط، به صورت های مختلف این فرهنگ 

مقدس را ترویج داد.
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