
اجتماعی 3

باد و بارش پراکنده در شهرهای مرزی ایران و عراق

بر اساس گزارش سازمان هواشناسی وضعیت جوی شهرهای مرزی کشور 
منتهی به نجف و کربال طی دو روز آینده ناپایدار همراه با وزش باد شدید و 

بارش پراکنده باران پیش بینی می شود.
به گزارش ایسنا، براساس اعالم سازمان هواشناسی وضعیت جوی شهرهایی که 

زائران اربعین حسینی در آن ها تردد می کنند طی دو روز آینده به شرح زیر است:
آسمان استان ایالم طی فردا )اول آبان( نیمه ابری همراه با وزش باد و حداقل 
دمای ۱۰ و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد و روز چهارشنبه )۲ آبان( نیمه ابری 
همراه با وزش باد با حداقل دمای ۱۲ و حداکثر دمای ۲۴ درجه سانتیگراد پیش بینی 

می شود.
همچنین وضعیت جوی شهر اهواز طی فردا )اول آبان( ابری همراه با افزایش ابر، 
احتمال رگبار و رعد و برق و در بعضی ساعات وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۲ و 
حداکثر دمای ۳۵ درجه سانتیگراد و روز چهارشنبه )۲ آبان( صاف تا قسمتی ابری 
در بعدازظهر وزش باد با حداقل دمای ۲۲ و حداکثر دمای ۳۳ درجه سانتیگراد قابل 

پیش بینی است.
بر اساس گزارش سازمان هواشناسی وضعیت جوی استان کرمانشاه نیز طی دو 
روز آینده طی فردا )اول آبان( نیمه ابری در بعضی ساعات ابری همراه با وزش باد با 
احتمال بارش خفیف باران و حداقل و حداکثر دمای ۱۱ و ۲۱ درجه سانتیگراد و 
روز چهارشنبه )۲ آبان( صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد با حداقل دمای ۱۲ 

و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

شکست برنامه ۱۰ ساله سازمان ملل برای مقابله با مواد 
مخدر

نتایج یک گزارش نشان می دهد که برنامه ۱۰ ساله سازمان ملل متحد برای 
مقابله با معضل مواد مخدر در جهان با شکستی قابل تامل روبرو بوده چرا 

که تولید و مصرف آن افزایش داشته  است.
است:  آمده   مردم نهاد  از ۱۷۴ سازمان  گزارش شبکه ای  در  ایسنا،  گزارش  به 
استراتژی جهانی ۱۰ ساله ملل متحد در ریشه کن کردن بازار غیر قانونی مواد مخدر 

شکست قابل تامل سیاست های اعمالی بوده  است.
کارشناسان در این بررسی تاکید کردند: طی دهه گذشته در میزان آمار مرگ 
و میر ناشی از مواد مخدر افزایش ۱۴۵ درصدی مشاهده شد. همچنین به رغم 
تعیین اهداف خاصی که ریشه کن کردن یا کاهش تولید غیر قانونی خشخاش و گیاه 
شاه دانه را در نظر داشته اند با افزایش ۱۳۰ درصدی کشت خشخاش روبرو بوده ایم و 

هیچ نشانه ای از کاهش تولید شاه دانه مشاهده نشده  است.
بررسی ها نشان می دهد به رغم وجود برنامه ۱۰ ساله ملل متحد همچنان مواد 
مخدر تاثیرات فاجعه باری را بر سالمت انسان، حقوق بشر، امنیت و توسعه دارد و 

حتی کاهشی در ذخایر جهانی مواد مخدر مشاهده نشده  است.
در این گزارش آمده است که تعداد افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله ای که حداقل یک بار در 
سال ۲۰۱۶ میالدی مواد مخدر مصرف کرده اند حدود ۲۷۵ میلیون نفر بوده که 

نسبت به سال ۲۰۱۱ افزایش ۳۱ درصدی داشته  است.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت، اصلی ترین ماده مخدر مصرفی شاه دانه و به دنبال 
آن مشتقات تریاک و آمفتامین بوده که مصرف هر کدام در بازه زمانی مشابه ۱۳۶ 

درصد افزایش داشته  است.

اطالعیه شرکت واحد اتوبوسرانی برای بازی پرسپولیس 
و السد

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به مناسبت برگزاری مسابقه فوتبال بین 
تیم های پرسپولیس و السد قطر اطالعیه ای را صادر کرده است.

به گزارش ایسنا در این اطالعیه آمده است:
»به مناسبت برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم های پرسپولیس ایران - السد 
واحد  شرکت  می شود،  انجام  آزادی  ورزشگاه  در  آبان(  )اول  فردا  که  قطر 
اتوبوس های  با اختصاص  تماشاگران  رفاه  تهران طبق روال جهت  اتوبوسرانی 
مورد نیاز از ورزشگاه آزادی به پایانه آزادی و ایستگاه متروی مربوطه، تماشاگران 

را منتقل می کند.
تماشاگران می توانند با استفاده از ناوگان خطوط سامانه های تندرو مستقر در پایانه 
آزادی به میادین انقالب اسالم ، امام حسین )ع(، تهرانپارس، خراسان، پایانه خاوران، 
فلکه صادقیه، پونک و دانشگاه علوم تحقیقات و در ادامه مسیر با بهره گیری از ایستگاه 

متروی میدان آزادی به سایر نقاط سطح شهر حرکت کنند.
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از تماشاگران درخواست می کند که با استفاده 
بهینه و دقت در نگهداری اتوبوس های اعزامی جهت ارائه خدمات بهتر، این مرکز 

را یاری کنند.«

اخبار
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خادمی: دانش آموزان نگران تاثیر معدل در کنکور نباشند
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس گفت: امروز در جلسه کمیسیون آموزش یک نفر از وزارت آموزش و پرورش مسئول شد تا با هیئت هفت نفره وزارت علوم به منظور برگشتن از نظر خود در زمینه تاثیر قطعی معدل در کنکور، صحبت کند. هدایت اهلل 

خادمی در گفت وگو با ایسنا در خصوص تاثیر معدل در کنکور بیان کرد: با تاثیر قطعی معدل در کنکور کسی که معدلش2۰ است به دانشگاه می رود و در رشته های خوب قبول می شود و کسی که معدلش ۸۰/ ۱9 شود این شانس را از دست خواهد داد.  بر اساس 
این طرح به کسی که معدلش 2۰ است باالترین رتبه را می دهند و به کسی که ۸۰/ ۱9 شد رتبه پایینی می گیرد به طوری که اختالف بین این دو فرد به قدری زیاد می شود که فردی که معدلش ۸۰/ ۱9 شده شانس انتخاب رشته های خوب را ندارد.

مددکار اجتماعی و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان:

 نان آوران کوچک؛ پیامد حاشیه نشینی شهرها
مددکار اجتماعی و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان 
گفت: با افزایش مهاجرت ها و حاشیه نشینی خانواده ها 
به دالیلی مانند مشکالت اقتصادی، فقر و خشکسالی، به 
تعداد نان آوران کوچک یعنی کودکان کار و خیابان نیز 

افزوده شده است.
لیال ارشد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
والدین مناطق حاشیه نشین مجبور  از خانواده ها و  تعدادی 
نیز  کودکان  و  کنند  کار  بخواهند  خود  کودکان  از  هستند 
مجبورند هزینه های خانواده مانند اجاره خانه، هزینه معاش و 
حتی در مواردی هزینه تامین مواد مخدر پدر خانواده را بپردازند.
وی اضافه کرد: تعدادی از این کودکان به عنوان زباله گرد به 
کار گرفته می شوند و متاسفانه هنوز در خیابان ها کودکان زباله 
گرد را می بینیم؛ اما این فقط بخشی از زندگی آنان است و این 

کودکان، شب های تلخ و سختی دارند.
ارشد ادامه داد: این کودکان پس از جمع آوری زباله ها به 
دلیل کار جدا کردن و تحویل دادن زباله، خواب ندارند و شاهد 
بوده ایم که حتی برخی از آنان به دلیل خستگی و ضعف مفرط، 

کنار خیابان بی حال نشسته اند.
 زباله گردی، بدترین نوع اشتغال کودکان

بدترین  از  زباله گردی  داشت:  اظهار  اجتماعی  مددکار  این 
اشکال کار کودکان است؛ کودکان ممکن است مجبور باشند به 
دلیل فقر والدین، ساعاتی از روز را کار کنند اما قرار نیست شب 

تا صبح بیدار باشند.
ارشد گفت: کودکان زباله گرد حین کار کردن شرایطی را 
تجربه می کنند که در سنین حساس رشد به سالمت جسمی 
و فیزیکی آنان صدمه زیادی می زند؛ گاهی دست و پای این 
کودکان حین جمع آوری زباله بریده می شود و از سوی دیگر 

خواب عمیق و راحت نیز ندارند.
وی افزود: این کودکان گاها در مکان هایی که قرار است زباله 
را تحویل دهند، مورد تعرض قرار می گیرند. آنان ناگزیرند با 
مردان بزرگسال و زباله گرد زندگی کنند که این مردان خود 

محدودیت ها و محرومیت هایی را تجربه کرده اند.
ارشد ادامه داد: کودکان زباله گرد چه در سطح شهر و چه 
در کنار مردان بزرگسال از نظر عاطفی مورد صدمه، تحقیر و 
توهین قرار می گیرند. بارها شاهد بودیم که شهروندان عصبانی 

یا خریداران زباله یا پیمانکارانی که کودکان را به کار گرفته اند و 
همچنین مسئوالن مراکز تفکیک زباله بر سر جمع آوری، فروش، 
وزن گیری و جداسازی زباله ها، رفتار به شدت ناخوشایندی با 

این کودکان داشته اند.
 بیشتر کودکان کار از تحصیل بازمی مانند

عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: کودکان کار خود 
را با کودکانی که در خودروها هستند، مقایسه می کنند و با 
دیدن تفاوت و نابرابری زیاد بین خود و کودکان دیگر، دچار 

صدمات عاطفی و روانی می شوند.
ارشد افزود: بیشتر کودکان کار از تحصیل بازمی مانند؛ این 
مساله در آینده جامعه را با مشکل مواجه می کند چراکه در 
آینده با گروه بزرگی از افراد بزرگسال بی سواد روبرو خواهیم شد 
که قرار است همسر یا پدر باشند و در قرن ۲۱، مهارت های الزم 

را برای زندگی کردن، همسرداری و فرزندپروری ندارند.

وی اضافه کرد: چگونه فردی که سال های طوالنی، آسیب 
های جدی را تجربه کرده است، می تواند یک شهروند سالم 

و مسئولیت پذیر باشد و به قوانین شهر و کشور احترام بگذارد.
ارشد تصریح کرد: کودکان کار در برابر آسیب ها، راه به جایی 
توانند شکایت  قوانین موجود نمی  این کودکان طبق  ندارند؛ 
کنند. کودکان نمی توانند در کالنتری و دادگاه به عنوان شاکی 
شکایت کنند در حالی که تجربیات ناخوشایند زیادی را تجربه 

کرده اند.
این مددکار اجتماعی گفت: کوله پشتی تجربیات تلخ این 
کودکان سنگین و مملو از نامالیمات سنین کودکی و نوجوانی 

است.
ارشد افزود: ایران به کنواسیون حقوق کودک و کنواسیون 
 )ILO( محو بدترین اشکال کار کودک سازمان بین المللی کار
پیوسته است و طبق قوانین داخلی کشور، کودکان از ۱۵ سالگی 

نسبت  کار کمتری  است ساعت  و الزم  کنند  کار  توانند  می 
به بزرگساالن داشته باشند و نوع کار آنها نباید سخت باشد. 
داشته  بیشتری  مرخصی  و  استراحت  ساعات  باید  همچنین 

باشند.
وی خاطرنشان کرد: هرچند برخی خانواده ها به دلیل فقر 
ناگزیرند از فرزند خود بخواهند کار کند اما این کار می تواند 
زباله گردی نباشد و کار کم خطرتری داشته باشند تا در کنار آن 

نیز بتوانند تحصیل کنند.
حقوق  از  حمایت  انجمن  گفت:  اجتماعی  مددکار  این 
کودکان طرحی را سال ها پیش به دولت وقت پیشنهاد داد 
تا بر اساس آن از خانواده های کودکان کار حمایت شود و 
دوران  کردن  طی  از  پس  و  کنند  تحصیل  بتوانند  کودکان 
پیشنهاد  حد  در  طرح  این  متاسفانه  که  کنند  کار  کودکی 

باقی مانده است.

 معاون وزیر بهداشت: 

سرانه مصرف لبنیات ایرانیان کمتر از 70 لیتر در سال است

 معاون اجتماعی وزارت بهداشت: 

عملکرد استانداران و شهرداران در حوزه سالمت ارزشیابی می شود

معاون وزیر بهداشت گفت: سرانه مصرف روزانه لبنیات مردم در ایران نا امید 
کننده و کمتر از یک لیوان و  حدود ۱3۰ تا ۱9۰ گرم در روز و ساالنه زیر 7۰ 

کیلوگرم است و یک پنجم مردم فنالند است.
]سرانه مصرف لبنیات ایرانیان کمتر از ۷۰ لیتر در سال است[

به گزارش خبرنگار سالمت ایرنا، علیرضا رئیسی روز دوشنبه در همایش غذای سالم 
لبنیات سالم که در سالن همایش های رازی  دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، 
افزود: اهمیت سالمت و مصرف لبنیات بر کسی پوشیده نیست. اگر سرانه مصرف 
لبنیات در  هر کشوری باال باشد، قطعا آن کشور در ارتباط با سایر شاخص های 

بهداشتی و سالمت در جایگاه خوبی قرار می گیرد.
معاون وزیر بهداشت گفت: کشور فنالند  رتبه اول مصرف لبنیات دنیا با سرانه مصرف 
۳۶۵ کیلوگرم ساالنه به ازای هر فرد را دارد و سرانه مصرف روزانه لبنیات مردم در 
 ایران نا امید کننده و کمتر از یک لیوان و حدود ۱۳۰ تا ۱9۰ گرم در روز و ساالنه 

زیر ۷۰ کیلوگرم است. 
وی افزود: اگر فرهنگ مصرف لبنیات را از کودکی آغاز کرده و تا سالمندی ادامه 

دهیم، زندگی پربارتر و مولدتر و سالمتری خواهیم  داشت. 
رئیسی با اشاره به مصرف پایین لبنیات در کشور، ادامه داد: مصرف پایین لبنیات در 

کشور، واقعا نگران کننده است. اکثر جمعیت  ایران جوان هستند و از طرفی در احادیث 
و آیات، مصرف غذای سالم و لبنیات به مسلمانان توصیه شده است. در نتیجه به کار 

 بیشتری در این زمینه نیاز داریم. 
معاون وزیر بهداشت بیان کرد: سرانه مصرف لبنیات در هر کشور ارتباط مستقیم با 
وضعیت اقتصادی و  درآمد ناخالص ملی  آن کشور دارد. در  نتیجه باید به قیمت تمام 
شده لبنیات در عرضه و توزیع نیز توجه کنیم تا مردم به راحتی به این مواد غذایی 

دسترسی داشته باشند و از آن  استفاده کنند. 
وی اظهار داشت: برای اولین بار در کشور دستورالعملی به کمک اصناف تدوین شد 
که ساماندهی مسائل فنی، تولید، عرضه و توزیع  مواد لبنی انجام شود. این دستورالعمل 
آماده شده و دو گروه را هدف قرار می دهد. اول مواد لبنی که در عرصه تولید و توزیع 

و عرضه  و کارکنان را مورد نظر دارد.
رئیسی گفت: بیش از 9 هزار واحد صنفی در کشور در فرآیند عرضه و توزیع لبنیات 
کار می کنند. سال گذشته با  کمک واحد بهداشت محیط وزارت بهداشت، همه اصناف 
فعال در لبنیات ارزیابی و پایش شدند. در کنار این واحدها، تولید سنتی لبنیات نیز 
وجود دارد.  این واحدهای سنتی نیازمند کنترل بودند که این اتفاق نیز افتاد و باید از 

اصناف و نیروی انتظامی در این رابطه تشکر کنیم. 

معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بر اساس 
استانداران،  عملکرد  غذایی،  امنیت  و  سالمت  عالی  شورای  مصوبه 
فرمانداران، بخشداران و شهرداران در حوزه سالمت باید مورد ارزشیابی 

قرار گیرد و نتایج آن در مجامع ملی و استانی سالمت اعالم شود.
سید محمد هادی ایازی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سالمت ایرنا 
درباره جلسات شورای عالی سالمت و امنیت غذایی و مصوبات آن اظهار داشت: 
جلسه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی تاکنون در سال جاری تشکیل نشده 
و آخرین جلسه آن ۲9 آذر 9۶ تشکیل شده بود. ریاست این شورا برعهده رئیس 

جمهوری است و قرار شد که جلسات این شورا هر ۶ ماه یک بار برگزار شود.
وی افزود: برای سال جاری دو برنامه درباره این شورا وجود دارد؛ اولین برنامه 
برگزاری دومین مجمع ملی سالمت با حضور رئیس جمهوری و استانداران و 
اعضای شورای عالی سالمت و امنیت غذایی است و تقاضا کردیم در آبان امسال 
برگزار شود. دومین برنامه نیز مربوط به برگزاری جلسه شورای عالی سالمت و 

امنیت غذایی است که منتظریم دفتر ریاست جمهوری زمان آن را اعالم کند.
در  داشت:  اظهار  شورا  این  جلسات  در  شده  مطرح  موضوعات  درباره  ایازی 
آخرین جلسه، مباحث اجتماعی مانند تشکیل کانون سالمت در محالت، تشکیل 
آن مصوب شد.  نامه  آیین  تنظیم  و  ها  استان  و  ها  مجمع سالمت شهرستان 
همچنین گفته شد که ۶9 شاخص عدالت در سالمت در تمام شهرستان ها مورد 

پایش قرار گیرد.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: از طرفی مباحث مربوط به امنیت و ایمنی غذا 
نیز در این شورا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. مباحث اجتماعی سالمت 
نیز به صورت جدی در این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در رابطه با 
این موضوعات، تصمیم گیری هایی انجام شده است. به طور مثال گفته شد که 
عملکرد استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران از منظر سالمت محوری 
باید مورد ارزشیابی قرار گیرد و نتایج آن همه ساله در مجامع ملی و استانی اعالم 
شود؛ بنابراین می توان گفت که این یک رویکرد اجتماعی است که عملکرد این 

مسئوالن پایش و اعالم شود.
شورا  این  گذشته  مصوبات  پیگیری  درباره  بهداشت  وزارت  اجتماعی  معاون 
گفت: در ابتدای هر جلسه، گزارش اقدامات جلسه قبل تا بعد ارائه و سپس به 

دستور جلسه پرداخته می شود.
حال  در  غذایی  امنیت  و  عالی سالمت  شورای  مصوبات  بیشتر  افزود:  ایازی 
با  استانداران  عملکرد  ارزشیابی  درباره  مثال  به طور  می شود؛  پیگیری  حاضر 
وزارت کشور جلساتی برگزار شد و دستورالعمل آن تنظیم و به تمام استان ها 
ابالغ شد. همچنین آیین نامه تشکیل کانون ها و مجمع سالمت محله نیز تهیه، 

تنظیم و ابالغ شد.
وی اظهار داشت: یکی دیگر از مصوبات درباره ۶9 شاخص عدالت در سالمت 
بود که با مرکز تحقیقات سالمت جلساتی برگزار و ساز و کاری برای انجام این 
کار طراحی شد تا در سطح کشور اجرایی شود. بقیه مصوبات نیز به همین شکل 

دنبال و اجرایی می شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
وجود 22 خانه امن در کشور گفت: سال گذشته در مجموع 

حدود 6۰۰ زن در خانه های امن پذیرش شدند.
حبیب اهلل مسعودی فرید روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: خانه های امن برای حمایت از زنان در معرض خشونت 
در خانواده است چون در بسیاری مواقع اتفاقاتی می افتاد که به 
دالیل مختلف زنان در خانه یا در معرض خشونت خانگی هستند 
یا می ترسیدند و نگران هستند که در معرض خشونت قرار بگیرند.
وی اضافه کرد: ممکن است این نگرانی زنان واقعی یا غیرواقعی 
باشد؛ اغلب این زنان از طرف همسر مورد خشونت خانگی قرار می 
گیرند البته گاهی نیز مردان تحت خشونت خانگی قرار می گیرند 

اما به طور کلی تعداد زنان تحت خشونت خانگی بیشتر است.
وی ادامه داد: زنان پس از آنکه مورد خشونت قرار می گیرند 
از خانه بیرون می آیند و اغلب جا و مکان ندارند و ممکن است 
اتفاقات زیادی برای آنان بیفتد و وضعیت را از آنچه هست پیچیده 
تر و بغرنج تر کند. بنابراین بهزیستی حمایت هایی را بعد از راه 

اندازی اورژانس اجتماعی از این زنان دارد و آنان معموال در مراکز 
مداخله در بحران اسکان داده می شدند و سپس خانه های امن 

راه اندازی شد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: در 
شهرهایی که خانه امن زنان وجود ندارد، اورژانس اجتماعی این 
آمادگی را دارد که این زنان را در مراکز مداخله در بحران اسکان 

دهد.
مسعودی فرید افزود: نوع خدماتی که به این زنان )زنان در 
معرض خشونت خانگی( ارائه می شود نسبت به کسانی که به 

مراکز مداخله در بحران می آیند، کامال متفاوت است.
معرض  در  زنان  به  مدت  طوالنی  خدمات  کرد:  اضافه  وی 
خشونت خانگی در خانه های امن ارائه می شود. در این خانه 
ها فقط زنان همسرداری که در خانواده تحت خشونت هستند، 

اسکان داده می شوند.
وی تاکید کرد: توسعه خانه امن بر اساس نیاز استانها است. بر 
اساس مطالعات استانی اگر این نیاز به بهزیستی اعالم شود، خانه 

های امن را توسعه می دهیم.
مسعودی فرید یادآور شد: امسال عمدتا تالش داریم، به ارتقای 
کیفی خدمات این مراکز بپردازیم و توسعه کمی فقط براساس 

بررسی های میدانی اگر نیاز باشد انجام می گیرد.
 ارائه خدمات به زنان آسیب دیده

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: در حوزه زنان 
آسیب دیده نیز ۲۴ مرکز در سطح استانها داریم تا بتوانیم خدمات 
مختلفی به آنان بدهیم. دختر و زن آسیب دیده اجتماعی فردی 
است که به دالیل متشنج بودن خانواده یا مسائلی مانند فراز از 
کانون خانواده جدا یا طرد شده، فاقد سرپرست یا سرپرستی موثر 
بوده، آمادگی اجتماعی و روانی الزم یا توان کافی اقتصادی برای 
زندگی مستقل را ندارد و بنابراین در این مراکز خدمات اصالح، 
بازتوانی و بازگشت به زندگی سالم اجتماعی به این زنان ارائه می 

شود.
مسعودی فرید خاطرنشان کرد: سال گذشته در مجموع در 
کشور ۱۵۰۰ نفر از این زنان در مراکز بهزیستی پذیرش شدند و 

به آنان خدمت دادیم. وی ادامه داد: این خدمات هم به زنانی که 
از طرف قوه قضائیه و نیروی انتظامی به بهزیستی ارجاع داده می 
شوند و هم به زنانی که به صورت خودمعرف می آیند و در واقع 

اعالم می کنند و می گویند به کمک نیاز داریم، ارائه می شوند.
وی اضافه کرد: به این زنان خدمات اسکان ارائه می شود و بعد 
از اینکه از لحاظ روانی و جسمی بهتر شدند و به وضعیت ثبات 
رسیدند بحث توانمندسازی آنان در همه عرصه ها هم از جنبه 
معنوی و هم از جنبه اقتصادی و اجتماعی اجرا می شود. این 
توانمندسازی ها به آنان کمک می کند به زندگی سالم اجتماعی 

بازگردند.
معاون بهزیستی یادآور شد: سه سال قبل حتی برای زنان بی 
خانمانی که با کودکانشان بودند، مرکزی در بزرگراه شهیدمحالتی 
تهران راه اندازی کردیم و یک سازمان مردم نهاد در همکاری با 
بهزیستی برای آنان اشتغال فراهم کرد. خدمات به گونه ای است 
که حتی بعد از اینکه این زنان از مراکز شبانه روزی بهزیستی رفتند 

بتوانیم همچنان خدمات روزانه ای به آنان ارائه دهیم.

 معاون اجتماعی بهزیستی :

600 زن به خانه های امن بهزیستی آمدند


