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کاهش مرگ ومیر با پروتئین های جایگزین گوشت گاو

بررسی ها نشان می دهد متعادل ساختن مصرف پروتئین با منابع جایگزین 
می تواند از مرگ و میرهای مرتبط با رژیم غذایی بکاهد.

به گزارش ایسنا، جایگزین کردن گوشت گاو با دیگر منابع پروتئینی می تواند از 
مرگ و میر میلیون ها انسان در سراسر جهان که بر اثر نوع رژیم غذایی جان خود 
را از دست می دهند جلوگیری کند و از انتشار گازهای گلخانه ای نیز به میزان قابل 

توجهی بکاهد.
بررسی متخصصان انگلیسی حاکی از آن است که متوازن کردن مصرف گوشت و 
جایگزین کردن آن با منابع جایگزین پروتئینی می تواند با فوائد قابل توجهی برای 
سالمت و محیط زیست همراه باشد. همچنین صنایع پایدار غذایی و زندگی سالم 
بشر از طریق نوآوری های بیشتر در ارائه پروتئین های جایگزین، تولید دام و الگوهای 

مصرف مناسب تر امکان پذیر است. 
بررسی  انجام شده نشان می دهد برای ارتقای سالمت بشر خودداری از مصرف 
گوشت گاو و جایگزین کردن آن با دیگر منابع پروتئینی می تواند میزان مرگ و میر 
ناشی از رژیم غذایی را در سراسر جهان به میزان ۲.۴ درصد کاهش دهد و این رقم 

در کشورهایی با میزان درآمد باال و متوسط حدود پنج درصد است.
پروتئین بدون چربی به منابع پروتئینی با میزان چربی پایین همچون گوشت 
مرغ، تخم مرغ، برخی از انواع ماهی ها، پنیر، شیر و خوراکی های دیگر اشاره دارد که 

می توانند از جایگزین های مناسب برای گوشت گاو باشند.
به گزارش ان دی تی وی، همچنین افزایش تقاضا در مصرف پروتئین می تواند فشار 

فزاینده ای را به محیط  زیست وارد کند.

نحوه »ترمیم سوابق تحصیلی« برای ورود به رشته های 
بدون کنکور دانشگاه

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش 
ترمیم سوابق تحصیلی برای ورود به رشته های بدون کنکور دانشگاهی را 

تشریح کرد.
عباس سلطانیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه شورای  سنجش و 
پذیرش دانشجو مبنی بر ورود به ۸۵ درصد کد رشته محل های دانشگاهی بدون 
نیاز به شرکت در کنکور سراسری و شرایط ترمیم سوابق تحصیلی اظهار کرد: هنوز 
صورت جلسه رسمی این مصوبه به دست ما نرسیده است؛ اما ترمیم معدل یکی از 
بخشنامه های آموزش و پرورش است که در سال ۹۴ به تصویب شورای عالی آموزش 

و پرورش رسید.
وی افزود: کلیه دیپلمه های سال ۸۴ به بعد می توانند ترمیم نمرات را در صورت 

تمایل انجام دهند.
مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه هر شخصی بخواهد درس یا دروسی را مجدد امتحان بدهد و نمره خودش را 
ترمیم کند می تواند درخواست شرکت مجدد در امتحانات نهایی را بدهد گفت: به 
این ترتیب متقاضیان به منطقه آموزش و پرورش خود که دیپلمشان را آنجا گرفته اند 

مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت می کنند.
اکنون در حال تحصیل است  آموزی که  بنابراین دانش  داد:  ادامه  سلطانیان 

نمی تواند درخواست ترمیم نمره بدهد.
وی با بیان اینکه هر دانش آموخته می تواند تنها یک مرتبه از این امکان استفاده 
کند تاکید کرد: نمرات ترمیم شده فقط برای اعمال سوابق تحصیلی در کنکور 
سراسری به سازمان سنجش ارسال می شود و تاثیری در معدل و نمره دیپلم افراد 

ندارد. 
مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش درباره 
تعداد دروس مشمول نیز گفت: هر دانش آموزی بنا به تشخیص خود و در صورت 
نیاز در هر تعداد درس که امتحانش به صورت نهایی برگزار می شود می تواند شرکت 

کند و این سوابق ترمیم شده در گزینش نهایی در کنکور تاثیرگذار است.
سلطانیان افزود: تمام دیپلمه های سال ۸۴ به بعد می توانند درخواست ترمیم نمره 

بدهند و ربطی به نظام قدیم و یا جدید بودن دانش آموختگان ندارد.
وی درباره نوع مدارس و زمان شرکت در آزمون ترمیم نمره نیز گفت: در هر نوبت 
امتحانی که نهایی برگزار می شود امکان شرکت در آزمون وجود دارد. شرایط و نوع 
مدرسه از جمله تیزهوشان یا نمونه دولتی بودن نیز  تاثیری در گزینش و ترمیم 
معدل ندارد و شرایط شرکت در آزمون ترمیم سوابق تحصیلی برای همه متقاضیان 

یکسان است.

انعقاد تفاهم نامه آموزش و کارورزی دانشجو معلمان
طی مراسمی تفاهم نامه آموزش و کارورزی دانشجو معلمان بین معاونت 

آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش و دانشگاه فرهنگیان امضاء شد.
به گزارش ایسنا، تفاهم نامه آموزش و کارورزی دانشجو معلمان بین معاونت 

آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش و دانشگاه فرهنگیان امضا شد.
در این مراسم که با حضور رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی و حسین 
خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان  و کارشناسان و صاحب نظران علوم تربیتی برگزار 
شد، حکیم زاده با اشاره با امضای این تفاهم نامه اظهار کرد: امیدوارم این تفاهم نامه 

بتواند برای تعلیم وتر بیت دانش آموزان مؤثر واقع شود.
وی افزود: مأموریت اصلی دانشگاه فرهنگیان،  تأمین نیروی انسانی موردنیاز برای 
آموزش وپرورش  است و  بر اساس سند تحول بنیادین ، اولویت در تخصیص منابع 
به دوره ابتدایی است، انتظار داریم این اولویت در دانشگاه فرهنگیان  هم مدنظر 
قرارگرفته شود. حکیم زاده با اشاره به اینکه تعامل و همکاری بین معاونت آموزش 
ابتدایی و دانشگاه  فرهنگیان بسیار مطلوب است ، اظهار کرد:برنامه درسی دانشجو 
معلمان آموزش ابتدایی  بسیار مهم است چراکه معلم قبل از ورود به کالس درس 
ضمن یادگیری دانش موردنیاز با برنامه ها و اولویت آموزش ابتدایی و مهارت الزم  نیز 
آشنا می شود. وی در ادامه گفت: زیرساخت اصلی تغییر و تحول در   نگرش است و 
تا تغییر نگرش اتفاق نیفتاد تحول صورت نخواهد گرفت. معاون آموزش ابتدایی  بیان 
کرد: در حال حاضر با کمبود  مربی پیش دبستانی  روبه رو هستیم و چون تخصص  
مربی  در تربیت کودکان  دوره پیش دبستان بسیار مهم است ،  از مسئوالن و برنامه 
ریزان  دانشگاه فرهنگیان  می خواهیم که با توجه به نیاز  نیروی انسانی  رشته ای 

جداگانه آموزش پیش دبستان در دانشگاه در نظر گرفته شود.
در ادامه این برنامه خنیفر با اشاره به تاریخچه تربیت معلم در ایران، اظهار کرد: 
نظام تعلیم و تربیت در ایران از قدمت طوالنی برخورداراست و قبل از اسالم در 
کنار آتشکده ها مکتب خانه داشتیم و بعد از ظهور اسالم هم ایرانیان مکتب خانه های 
اسالمی را برپا کردند و در سال ۱۲۹۷هجری شمسی اولین دارالمعلمین تأسیس و 

ایران دارای مرکز تربیت معلم شد.

اخبار
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13 میلیون نفر در کشور کارت ملی هوشمند ندارند
رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: 13 میلیون نفر از جمعیت کشور هنوز کارت ملی هوشمند خود را دریافت نکرده اند. به گزارش ایسنا، حمید درخشان نیا در آیین تودیع و معارفه مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه که امروز )17 دی( برگزار 
شد، صدور کارت هوشمند ملی را زمینه ساز تحقق دولت الکترونیک دانست و افزود: اگر بخواهیم با فساد و رانت مبارزه کنیم باید دولت الکترونیک محقق شود و زمینه ساز محقق شدن آن اقدامات ثبت احوال در حوزه صدور کارت هوشمند ملی 

است.

 جانشین رئیس پلیس پیشگیری ناجا:

سامانه کنترل هوشمند گشت های نیروی انتظامی راه اندازی شد
جانشین رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گفت: 
سامانه کنترل هوشمند گشت های ناجا با هدف نظارت بر 
عملکرد گشت های پلیس و کنترل وضعیت وسایل نقلیه 

راه اندازی شد.
با خبرنگار  وگو  در گفت  دوشنبه  روز  عطایی  سردار حمید 
ترویج  و  اشاعه  و  پلیس  توانمندی  ارتقای  افزود:  ایرنا  انتظامی 
فرهنگ استفاده ار روش های مدرن و استاندارد در ماموریت ها، 
نمایش بر خط و غیر خط موقعیت جغرافیایی متحرک ها اعم از 

خودرو و موتورسیکلت از اهداف راه اندازی این سامانه است.
وی اظهار داشت: گزارش گیری از سوابق حرکت متحرک ها 
روی نقشه جغرافیایی، برنامه ریزی مدیریتی در نحوی چینش و 
آرایش نیروهای پلیس برای اجرای طرح های مهار و سرعت در 
ارجاع نزدیکترین واحدهای گشتی ۱۱0 و اعزام سریع به محل از 

دیگر اهداف این سامانه است.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم رضایت مردم از 
نحوه برخورد کارکنان کالنتری ها و پاسگاه ها به چه رده ای می 
توان مراجعه کرد، گفت: در این صورت مردم می توانند به مرکز 
نظارت همگانی بازرسی کل ناجا برای تسهیل مطالبات و رسیدگی 
به تظلمات با شماره تلفن ۱۹۷ مراجعه کنند و به صورت شبانه 

روزی شکایت، انتقاد و پیشنهاد خود را عنوان کنند.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام به خاطر لزوم ارتقا رضایتمندی 
شهروندان و ارباب رجوع از عملکرد سازمانی و فردی پلیس انجام 

می شود.
سردار عطایی اظهار داشت: بدیهی است روند رسیدگی با انجام 
اقداماتی نظیر تماس با شهروند منتقد یا گزارش دهنده، دعوت از 
ایشان و مامور مورد نظر و همچنین در صورت ضرورت تشکیل 
پرونده و انجام اقدامات ارشادی، اصالحی و قضایی انجام و در 
صورت احراز حق شهروندان اقدامات مقتضی در راستای احقاق 
حقوق ایشان و در نهایت رضایتمندی شهروندان در دستور کار 

قرار خواهد گرفت.
 گسترش اشراف اطالعاتی پلیس در کشور

وی همچنین درباره ماموریت و گسترش مرکز پایش و نظارت 
هوشمند پلیس پیشگیری در سطح کشور گفت: توسعه و گسترش 
اشراف اطالعاتی و افزایش توان نظارت، پایش و هدایت ستادی 
پلیس پیشگیری ناجا بر رده های ماموریتی مرتبط از جمله اهداف 

راه اندازی این مرکز است.
وی اظهار داشت: شناخت و احصای نقاط ضعف، نارسایی ها، 
موانع و مشکالت موجود در سطح رده های ماموریتی مرتبط، 
بررسی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات و اقدامات و بهبود مستمر 
مهارت و رفتار کارکنان برای انجام وظایف و ماموریت های محوله 
و نیز پایش کارایی و اثربخشی اجرای برنامه ها و عملکرد رده ها در 

حوزه ماموریتی و پشتیبانی، اصالح روش ها، افزایش سرعت عمل، 
دقت و صحت عمل در پاسخگویی به نیازهای پلیسی از دیگر 

اهداف راه اندازی این مرکز به شمار می رود.
سردار عطایی در پاسخ به این سوال که آیا این مرکز ماموریتی 
دیگر نیز دارد یا نه افزود: این مرکز با هدف نظارت بر فرآیند و رفتار 
کارکنان و چگونگی ارزیابی عملکرد کالنتری از دید مردم و ارباب 

رجوع فعالیت می کند.
وی خاطر نشان کرد: در این ارتباط برای همه ماموریت های 
کالنتری ها فرآیندی تعریف و نحوه پاسخگویی به درخواست ارباب 

رجوع در آن فرآیند پیش بینی شده است.

جانشین رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گفت: همچنین 
برابر برنامه های تدوین شده آموزشی در هر سال متناسب با نوع 
نیاز کارکنان در حوزه های رفتاری و عملکردی دورهای آموزشی 
استانداردسازی و تعالی رفتار در مولفه و شاخص های تعیین شده 

به صورت استانی و متمرکز برگزار می شود .
وی با بیان اینکه ساالنه بیش از ۱0 درصد کارکنان پلیس 
پیشگیری تحت آموزش های ویژه قرار می گیرند، افزود: برای سال 
آینده نیز افزایش تعداد کارکنان برای فراخوان آموزش دوره های 
استانداردسازی و تعالی رفتار در دست اقدام و پیگیری است که در 

برنامه ها پیش بینی یشده است.

 سرپرست وزارت بهداشت: 

دارو در ماه ها و سال آینده نگرانی ندارد

تاثیر داروی صرع بر خطر ابتال به ADHD در کودکان

 سرپرست وزارت بهداشت گفت: ذخیره دارویی کشور مناسب است و منابع 
خوبی از طریق سازمان برنامه و بودجه به صنعت  دارو تزریق کرده ایم و در 

مورد کمبود دارو در ماه ها و سال آینده نگرانی نداریم. 
به گزارش خبرنگار سالمت ایرنا، سعید نمکی روز دوشنبه در حاشیه همایش 
سراسری آموزش و توانمندسازی مدیران و کارشناسان  نظارت  بر درمان در جمع 
خبرنگاران افزود: روز گذشته معاون جدید و رئیس سازمان غذا و دارو معرفی شد و 

تکالیفی برای وی تعیین کردم.  اولین تکلیف این بود که وی باید تالش کند داروهای 
اساسی مردم با توجه به شرایط تحریم کشور، حتی یک روز هم معطل نماند. 

سرپرست وزارت بهداشت بیان کرد: رئیس سازمان غذا و دارو را مکلف کردم که از 
صنعت دارویی داخلی حمایت کند و نباید صنایع دارویی کشور،  فدای واردات شود. 
البته برخی از داروها های تک هستند که باید به کشور وارد شوند چون تکنولوژی 
ساخت آنها را نداریم و باید تالش کنیم تا  صنایع دارویی کشور که یکی از صنایع بسیار 
پویا در منطقه است بتواند با بزرگان تکنولوژی دنیا پیوند برقرار کند و داروهای های 
تک را به همت  تولیدکنندگان داخلی و انتقال تکنولوژی از خارج، در داخل کشور 

تولید کنیم. 
 جذب نیروی پرستاری در سال آینده

نمکی درباره مشکالت پرستاران نیز اظهار داشت: پرستاران به عنوان مدافعان خط 
مقدم جبهه سالمت در درمان بستری و غیر بستری حضور دارند  و بسیار مورد احترام 

هستند. 
وی افزود: قبل از اینکه برای قبول مسئولیت به وزارت بهداشت بیایم در مورد 
نیازهای حوزه سالمت و تخت های بیمارستانی جدید، برآوردهایی  کردیم که سال ۹۸ 
و ۹۹ بتوانیم حداقل ۱۹ هزار نیروی جدید را در حوزه پرستاری جذب کنیم. البته 
از همکارانم خواسته ام که بررسی کنند از ظرفیت  پرستاران در نظام سالمت می توان 
چه استفاده هایی کرد و اعتقاد داریم پرستاران، بهترین نیروها برای کارکرد در نظام 
سالمت به ویژه در حوزه  پیشگیری و در مراکز بهداشتی و درمانی، پایگاه های سالمت 

و مراکز سالمت هستند. 

 آغاز توزیع قسط اول 500 میلیون یورو
نمکی درباره تخصیص ۵00 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به حوزه سالمت 
و سازمان بیمه سالمت نیز گفت: توزیع قسط اول این ۵00 میلیون  یورو آغاز و در 
استان ها توزیع شده و بخش دیگر این مبلغ در روزهای آینده از طریق خزانه برای رفع 

کمبودها به استان ها تخصیص می یابد. 
 تقویت زیرساخت ها

سرپرست وزارت بهداشت گفت: یکی از اولویت های ما، تقویت زیرساخت های مورد 
نیاز برای بیماران سرپایی در کشور است و به  بیماری های غیر واگیر که امروز بر دوش 

نظام سالمت سنگینی می کنند توجه ویژه داریم. 
وی ادامه داد: از سوی دیگر، تامین سالمت روان مردم و ادغام این اقدامات در نظام 
سالمت و همچنین رسیدگی به سالمندان با توجه  به افزایش تعداد سالمندان، از 

اولویت های ما محسوب می شود. 
نمکی اظهار داشت: با توجه به اینکه 30 سال است هیچ بازنگری در شبکه 
بهداشتی و درمانی و ساختار نظام سالمت انجام نداده ایم،  اصالح این ساختارها 
در دستور کار قرار گرفته است. از تکالیف قانونی برجای مانده برنامه پنجم و 
ششم توسعه برای وزارت بهداشت  می توان به توسعه پزشکی خانواده، استقرار 
راهنماهای  اجرای  و  تدوین  و  الکترونیک سالمت  پرونده  تکمیل  ارجاع،  نظام 
بالینی اشاره  کرد که باید به آنها توجه کنیم و خوشبختانه همکاران ما در وزارت 
بهداشت، پیشرفت های خوبی در این زمینه ها داشته اند که باید از آنها  حمایت 

بیشتری کنیم تا به نتیجه برسد. 

نتایج یک تحقیق نشان می دهد مصرف داروی رایج صرع در دوران بارداری 
با خطر ابتالی کودک به اختالل کم توجهی-بیش فعالی )ADHD( مرتبط 

است.
به گزارش ایسنا، پزشکان در بررسی های تازه دریافتند زنان مبتال به بیماری 
صرع که در دوران بارداری داروی  "والپروات" مصرف می کنند، فرزند خود را در 

معرض ابتال به اختالل کم توجهی-بیش فعالی قرار می دهند.   
تایید  را  موضوع  این  دانمارک  در  پزشکی  علوم  متخصصان  بررسی  هرچند 

در  کم توجهی-بیش فعالی  اختالل  بروز  موجب  والپروات  داروی  که  نمی کند 
کودکان می شود بلکه تنها وجود ارتباط میان آن دو را نشان می دهد.

متخصصان در این مطالعه مشاهده کردند که قرار گرفتن جنین در معرض 
کم توجهی- اختالل  به  ابتال  احتمال  درصدی   ۴۸ افزایش  با  والپروات  داروی 

بیش فعالی مرتبط است.
در این بررسی اطالعات بیش از ۹00 هزار نوزاد که در فاصله سال های ۱۹۹۷ 
تا ۲0۱۱ میالدی به دنیا آمده اند مورد مطالعه قرار گرفت. وضعیت سالمت روان 

این کودکان هنگام تولد و ۱0 سال بعد نیز ارزیابی شد.
متخصصان در بررسی های انجام شده به این نتیجه دست یافتند که مصرف 
داروی والپروات در دوران بارداری با افزایش  حائز اهمیت خطر ابتال به اختالل 

کم توجهی-بیش فعالی در نوزاد همراه است.
به گزارش هلث دی نیوز، آنها همچنین تاکید کردند که دیگر داروهای تجویزی 
برای بیماران مبتال به صرع خطر ابتال به اختالل کم توجهی-بیش فعالی را افزایش 

نمی دهد.

عضو هیات رئیسه منطقه آسیا و اقیانوسیه فدراسیون 
جهانی مددکاری اجتماعی گفت: تخریب بولدوزری مناطق 
حاشیه نشین تاثیر پایدار و ماندگار ندارد و باعث پخش 
شدن آسیب های اجتماعی می شود و البته تجربه آن را در 
مناطقی مانند خاک سفید یا مناطقی در استان های دیگر 

داریم.
سیدحسن موسوی چلک روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: رسیدگی به سکونتگاه های غیررسمی یا مناطق حاشیه 
ای یکی از پنج اولویت حوزه آسیب های اجتماعی است و با توجه 
به ویژگی این سکونتگاه ها و تجاربی که در کشور و دنیا در این 

حوزه داریم، تخریب این مناطق کارآیی ندارد.
وی که کمیسر اخالق فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی نیز 
هست، اضافه کرد: بر همین اساس به منظور ایجاد یک بستر برای 
ادغام این مناطق در محیط های شهری و پرهیز از انگ و برچسب 
زنی به مردم این مناطق به عنوان مناطق آسیب خیز و جرم 
خیز، رویکرد مسئوالن نیز در سند ملی احیا، بهسازی، نوسازی و 
توانمندسازی بافت های فرسوده به محالت ناکارآمد شهری که در 

سال ۹3 در هیات دولت تصویب شد ستاد ملی پیش بینی شد.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: با توجه به ماهیت 
بین بخشی و فرابخشی بودن کار در مناطق حاشیه نشین در این 
ستاد در سطح ملی ستادی با ریاست رئیس جمهور و عضویت 
سازمان های مختلف و در سطح عمرانی با مسئولیت استانداری، 
در سطح شهرداری با دبیری شهرداری، »ستادبازبینی محالت« 

پیش بینی شد.
موسوی چلک افزود: هماهنگی های الزم بین سازمان های 
مختلف انجام شد تا ادغام اجتماعی مناطق حاشیه نشین در 
مناطق شهری صورت بگیرد و همه ظرفیت ها برای توانمندسازی 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته شود تا موضوع افزایش 
سرمایه اجتماعی و هویت فرهنگی با هدف افزایش احساس تعلق 

و مشارکت مردم تقویت شود.
وی تاکید کرد: اگر قرار باشد در محالت حاشیه نشین کار کنیم، 
بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست. بنابراین انتظار می رود 
جامعه اسالمی تشکیل ستاد را به عنوان یک فرصت برای انجام 
هماهنگی های بین بخشی قلمداد کند و ابعاد اجتماعی سکونتگاه 

های غیررسمی را مورد توجه قرار دهد.
 مردم مناطق حاشیه نشین، شهروند درجه دو نیستند

ایران تاکید کرد: فراموش نکنیم  رئیس مددکاری اجتماعی 
مسائل مناطق حاشیه نشین را با تخریب پخش خواهیم کرد 
بنابراین انتظار این است که بافت فرسوده فقط با رویکردی کالبدی 

و ساخت و ساز دیده نشود.
موسوی چلک افزود: برای این کار نیاز به مردمی داریم که دارای 
اعتماد و حس مشارکت بوده، مسئولیت پذیر و ناظر باشند و انتظار 
داریم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را جدی تر 

بگیرد.
وی ادامه داد: مردم مناطق حاشیه نشین شهروندان این کشور 
هستند شهروندان درجه دو نیستند. اگر روح زندگی کردن در این 

مناطق را تقویت کنیم و سرمایه اجتماعی در این مناطق را باال 
ببریم آن گاه برای توسعه کالبدی گام های بلندتری برمی داریم.

وی اضافه کرد: اگر اعتماد و مشارکت مردم را باال نبریم حتی 
اگر ساخت و سازها در مناطق حاشیه نشین انجام شود، کارایی 
ندارد، آنچه که مردم نیاز دارند حس رضایت و احساس تعلق، 

نهادینه نخواهد شد.
عضو هیات رئیسه منطقه آسیا و اقیانوسیه فدراسیون جهانی 
مددکاری اجتماعی گفت: وزیر رفاه باید موضوع مسئولیت های 
اجتماعی بنگاه ها -از جمله بنگاه های تابعه و سایر بنگاه ها- و 

شرکت ها را برای تقویت شاخص های اجتماعی و فرهنگی و 
بهداشتی در مناطق حاشیه نشین به کار گیرد و ترغیب کند تا 

مسئولیت اجتماعی در این مناطق بیش از بیشتر شود.
تشکل  مسئول  عنوان  به  من  انتظار  افزود:  چلک  موسوی 
غیردولتی این است که آن راهی که شروع شد، استمرار پیدا کند و 
اگر اشکالی می بینید اصالح کند اما کنار گذاشتن تفکر اجتماعی 
در سکونتگاه های غیررسمی اشتباه استراتژیک است که نباید 
اتفاق بیفتد و مددکاران اجتماعی نیز در این مسیر بهترین کمک 

برای وزارت شهرسازی و دبیرخانه مربوطه خواهند شد.

 عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی:

تخریب بولدوزری مناطق حاشیه ای آسیب های اجتماعی را پخش می کند


