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آخرین وضعیت جان باختگان و 
مبتالیان به کرونا

ســخنگوی وزارت 
بهداشــت جدیدترین 
موارد شناسایی و مرگ 
براثر کووید-۱۹ در کشور 
را اعالم کرد. به گزارش 

ایسنا، سیماســادات الری گفت: از روز سه شنبه تا 
ظهر چهارشنبه ۷ هزار و ۶۰۳ بیمار جدید مبتالبه 
کووید-۱۹ در کشور شناسایی شد و مجموع بیماران 
در کشور به یک میلیون و ۱۳۱ هزار و ۷۷ نفر رسید. 
الری افزود: در زمان ذکرشده، ۲۱۳ بیمار کووید-۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۵۲ هزار و ۸۸۳ نفر رسید.
    

 ساعت منع آمدوشد 
در شب یلدا: 6بعد ازظهر

رئیسی، سخن گوی ستادملی کرونا، اعالم کرده 
در شــب یلدا، ساعت منع آمدوشــد، در شهرها از 
ساعت ۲۱ به ساعت ۱۸ تغییر می کند؛ اما جریمه ها 

افزایش داده نمی شود.
    

۷۱ درصد زندانیان کم سواد هستند
رئیس ســازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و 
تربیتی با تأکید بر لزوم سوادآموزی و مهارت آموزی 
زندانیان گفت: ۷۱ درصد زندانیان کشور را افرادی با 
میزان تحصیالت زیردیپلم تشکیل می دهند که از 
این میان حدود ۳.۵ درصد آن ها بی سواد هستند. 
به گزارش ایرنا، محمدمهدی حاج محمدی با بیان 
اینکه بین میزان سواد و وقوع جرم رابطه معناداری 
وجود دارد گفت: شوق به آموزش در اغلب زندانیان 
وجود دارد و مثال های مختلفی داریم از زندانیانی که 
در همین زندان تحصیل علم را از ابتدایی شروع و تا 

مدارج عالی دانشگاهی ادامه داده اند.
    

هشدار پلیس فتا درباره 
خرید های اینترنتی

رئیس پلیــس فتا 
پایتخــت هشــدار داد 
که از پرداخت بیعانه به 
فروشگاه های اینترنتی 
خودداری کرده و پس از 

دریافت کاال، هزینه آن را پرداخت کنید. به گزارش 
میزان، ســرهنگ داوود معظمی گودرزی گفت: 
شهروندان باید توجه کنند که تنها از سایت هایی که 
دارای نماد اطمینان هستند، خرید خود را سفارش 
بدهند. اگر مجبور به خرید از شبکه های اجتماعی 
هســتید، حتماً پس ازاینکه کاال به در منزل شما 
رسید و از سالمت آن اطمینان پیدا کردید، هزینه 

آن را پرداخت کنید.
    

بیش از ۸۰ درصد معتادان پس از درمان، 
مجدد مواد مخدر مصرف می کنند

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:بیش از 
۸۰ درصد معتادان پس از درمان، مجدد به مواد مخدر 
روی می آورند و باید تجدیدنظری در حوزه درمان 
اعتیاد داشته باشیم.  به گزارش فارس، اسکندر مؤمنی 
بیان کرد: مانایی در ترک اعتیاد بسیار پایین است 
که این، دو دلیل عمده دارد، اول اینکه چرخه کامل 
نیست و اکنون اردوگاه ها و مراکزی که در سال های 
اخیر با همکاری همه دستگاه ها راه اندازی کردیم 
چرخه را کامل کرده اند اما نکته دوم، تکنیک های 
درمانی است که امروز در دنیا متنوع است و در ایران 

صرفاً از یک یا دو دارو استفاده می شود.
    

وضعیت یارانه دارو در سال آینده 
رئیس ســازمان غذا 
و دارو جزئیــات بودجه 
پیشنهادی برای ارز دارو 
در ســال ۱۴۰۰ را اعالم 
کرد. به گزارش ایســنا، 

محمدرضا شانه سازگفت: در الیحه بودجه پیشنهادی 
دولت برای سال ۱۴۰۰، معادل  ۲.۵ میلیارد دالر برای 
ارز دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شده است. 
او درباره برخی اظهارنظرها مبنی آزادسازی ارز دارو 
در بودجه سال آینده، افزود: حتی اگر ارز دولتی تمام 
کاالهای اساسی حذف شــود، اما ارز دولتی ۴۲۰۰ 
تومانی دارو همچنان به قوت خود باقی است. شانه ساز 
با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۹ عالوه بر ۲.۵ میلیارد 
دالرِ بودجه، ۵۰۰ میلیون دالر هم برای مصارف مربوط 
به اقالم دارویی و تجهیزاتی موردنیاز مبارزه با کرونا 
باید از بانک مرکزی دریافت کنیــم، عنوان کرد: در 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز ۲.۵ میلیارد دالر بابت ارز 
و تجهیزات پزشکی دارو اختصاص داده شده، ضمن 
آنکه تمام محاسبات مربوط به میزان اعتبار الزم برای 
تأمین اقالم مقابله با کرونا و واکسن کرونا به صورت 

جداگانه دیده  شده است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

در ســایه اختالف نظر میان وزارت 
آموزش وپرورش و سازمان بهزیستی، 
مهدهای کودک تا به امروز متولی واحدی 
نداشته اند و همواره این مناقشه وجود 
داشته است که مرجع صدور مجوز مراکز 

مهدکودک باید چه نهادی باشد؟
جلســه  در  نقــالب  ا هبــر  ر
ویدئو کنفرانسی شــهریورماه خود با 
مسئوالن وزارت آموزش وپرورش درباره 
وضعیت مهدهای کودک تأکید کردند: 
»یک مسئله،  مســئله  مهد کودک ها 
و پیش دبستانی هاست. مهد کودک ها 
متأسفانه رهاست؛ مهد کودک ها هم ذیل 
آموزش وپرورش است. اوالً دستگاه های 
مختلف دولتی با هم در این زمینه بگومگو 
دارند که این بگومگوها باید برطرف بشود؛ 
وانگهی وقتی که دســتگاه را شما رها 
بگذارید، دیگران می آیند بچه های مردم 
را می گیرند، می برند آنجا و تربیت های 
غلط داده می شود. گزارش های بسیار 
بــدی بنــده دریافت کــردم از بعضی 
مهد کودک ها که واقعاً  نگران کننده است. 
اداره کنید مهد کودک ها را. مهد کودک 
هم فقط یک مرکز خدماتی نیست که 
بچه را حفظ کنند و خدمت بدهند، بلکه 
به یک معنا مرکز آموزشــی و پرورشی 
است، منتها خب با زبان خاص خود، با 

شیوه  خاص خود.«
مسئولیت مهدهای کودک با 

کجاست؟
به نظر می رســد یکی از مســائل 
مرتبط با مدیریت مهدکودک ها تعدد 
نهادهای تصمیم گیر در این حوزه است 
به گونه ای که هم اکنــون صدور مجوز 
مهدکودک ها بر عهده سازمان بهزیستی 
است و وزارت آموزش وپرورش عهده دار 
نظارت اســت؛ در همین زمینه احمد 
حسین فالحی، سخنگوی کمیسیون 
آموزش مجلس با اشاره تلویحی به این 
وضعیت می گوید: بهزیستی می گوید 
۷ درصد مهدهای کــودک در اختیار 
اوســت و ۹۳ درصد خــارج از اختیار 
آن هاست که در حیطه آموزش وپرورش، 
واحدهای شــخصی و ادارات سازمانی 
است هم اکنون بیشــتر بخش ها برای 
خود مهدکــودک ایجاد کرده انــد.   از 
سوی دیگر، محســن حاجی میرزایی 
وزیر آموزش وپرورش نیز ۱۴ شــهریور 
امســال درباره واگذاری امور مربوط به 

مهدکودک ها به ایــن وزارتخانه گفته 
اســت: می گویند هزار روز اول زندگی، 
هزار روز طالیی است و مهدهای کودک 
بهترین جایگاه هســتند بــرای اینکه 
رفتار بسازند چراکه رفتارها که در این 
سنین ساخته می شود به راحتی تغییر 
نمی کند. در دولت بحث کردیم که در 
تمام مهدکودک ها و همه فعالیت های 
آموزشــی تحت نظر آموزش وپرورش 
باشد و بهزیســتی موافقت کرد که به 
آموزش وپــرورش واگذار شــود. باید 
گفت که تــا ســال ۱۳۴۹ متولی همه 
امور مربوط به مراکز مهدکودک، وزارت 
آموزش وپرورش بوده است از سال ۴۹ 
قانون گذار با چرخش از رویکرد آموزشی 
به سمت رویکرد خدماتی به این مراکز، 
متولی مهدکودک ها را به سازمان های 
دیگری غیر از آموزش وپرورش همچون 
سازمان بهزیستی واگذار کرد و این روند 

تاکنون ادامه داشته است.
بهزیستی همچنان کنترل 

مهدهای کودک را در دست دارد
البته چنــد روز پیــش حبیب اهلل 
مسعودی فرید؛ معاون امور اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور درباره آخرین 
وضعیت واگــذاری مهدهای کودک به 
وزارت آموزش وپرورش اظهار کرد: در 
جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اســالمی بر واگذاری 
مهدهای کودک بــه آموزش وپرورش 
اشاره شده است همچنین درباره جزئیات 
نحوه انتقال مهدهای کودک از بهزیستی 
و آموزش وپرورش هنوز به جمع بندی 
نرســیده ایم. او بابیان اینکه واگذاری 
مهدهای کودک در کمیســیون نهایی 
شده اســت، تصریح کرد: درباره سایر 
موضوعات هنوز نتیجه ای نداشــته ایم 
حتی درباره زمــان واگــذاری نهایی 
مهدهای کودک به آموزش وپرورش نیز 

به قطعیت نرسیده ایم.
فرید بــا تأکید بــر اینکه تــا زمان 
واگــذاری نهایی مهدهــای کودک به 
آموزش وپرورش، ســازمان بهزیستی 
وظیفه نظارت خود را بر مهدهای کودک 
ادامه خواهد داد، افزود: ما بر این موضوع 
تأکید داریم و هیچ مشــکلی را در این 
بخش نداریم و همچنان مانند گذشته به 
وظایف نظارتی خود بر مهدهای کودک 
در حوزه های مختلف ازجمله آموزشی و 

خدماتی ادامه خواهیم داد.
سرنخ اصلی سردرگمی اینجاست

با این تفاســیر؛ بد نیســت نگاهی 
داشته باشیم که چرا چنین مشکالتی 

 برای مهدهای کودک بــه وجود آمد؟ 
بند ۲ سیاست های کلی ایجاد تحول در 
نظام آموزش وپرورش ابالغی از طرف 
مقام معظم رهبری در سال ۹۲، مراکز 
مهدکودک را به عنوان مراکز حاکمیتی 
ذیل نهاد آموزش وپــرورش قرار داده 
اســت اما متأســفانه این بند بعدها در 
تصویــب قوانین اثرگذار نبوده اســت 
موضوعی که در تبصره ۲ ماده ۲ قانون 
اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورش 
غیردولتی مصوب سال ۹۵ آشکار است.

به گفته مســعودی فرید از سال ۸۷ 
قانونی یک ساله در خصوص تأسیس و 
اداره مدارس و مراکز آموزش وپرورش 
غیردولتی در مجلس شورای اسالمی 
تصویب شــد که این قانون طی ۵ سال 
تمدید و در ســال ۹۵ به عنــوان قانون 
دائمی مصوب شد. در تبصره ۲ ماده ۲ این 

قانون آمده است »تعیین شاخص های 
آموزشی و پرورشــی، تدوین محتوا و 
نظارت بــر مهدهای کــودک از حیث 
آموزشــی و پرورشــی به عهده وزارت 
آموزش وپرورش و صــدور مجوز و ارائه 
برنامه به عهده بهزیستی است« و مشکل 

از همین جا شروع شده و چون تولی گری 
مشخص نشده اســت، برای کسانی که 
وارد این حوزه می شوند، باعث سردرگمی 
خواهد شد. مرکز پژوهش های مجلس 
نیز با اشاره به تبعات دوگانگی در حوزه 
متولیان مهدکودک ها هشدار می دهد: 
یکی از چالش های جدی مهدکودک ها 
در ایران ناهماهنگی، پراکندگی و تداخل 
وظایف و اقدامات نهادهای متولی این 
حوزه است که باوجود اهمیت استراتژیک 
دوره کودکی در تعلیــم و تربیت و آثار 
مهم آن در مراحل بعــدی تاکنون نهاد 
سیاســت گذار و برنامه ریز توجه الزم را 
به این دوره و مراکز مربوط نداشــته اند 
ازاین رو سیاست های جمهوری اسالمی 
در این بخش نامشخص است و متأسفانه 
سند جامع و مدونی در این رابطه وجود 

ندارد.

مهدکودک ها حتی در ناحیه صدور 
مجوز نیز از ســازمان بهزیستی منفک 
شده و به وزارت آموزش وپرورش منتقل 
شوند در همین راستا الزم است قوانین 
حاکم بر این حوزه یعنی تبصره ۲ ماده 
۲ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز 
آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 

سال ۹۵ اصالح شود.
تکلیف متولی مهدهای کودک 

روشن شد
روز گذشته اما جلسه شورای عالی 
انقالب فرهنگی به ریاست حسن روحانی 
و با حضور ابراهیم رئیســی، رئیس قوه 
قضائیه و محمدباقــر قالیباف، رئیس 
مجلس شورای اســالمی برگزار شد و 
تصمیم گیری بــرای مهدهای کودک 
یکی از موضوعات موردبررسی در این 

جلسه بود. 

در جلسه مذکور، سعید رضا عاملی، 
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: 
با توجه به مدیریــت دوتکه مهدهای 
کودک که بخشی از آن بر عهده وزارت 
آموزش وپرورش و بخشی دیگر بر عهده 
سازمان بهزیستی اســت و با توجه به 
تأکید مقــام معظم رهبــری مبنی بر 
اهمیت این دوره و ساماندهی مهدهای 
کودک، طبــق ماده واحده ای متمرکز 
شدن امور مهدهای کودک و سایر مراکز 
نگهداری کودکان اعم از صدور مجوز؛ 
برنامه ریزی، هدایت و نظارت و ارزیابی بر 
عهده وزارت آموزش وپرورش گذاشته 
شد و ازاین پس هیچ نهاد دیگر نمی تواند 

نسبت به صدور مجوز اقدام کند.
او همچنین اضافه کرد: بدیهی است 
همه مهدهــای کــودک دارای مجوز 
می توانند به فعالیت هــای خود ادامه 

دهند و بایــد طی یک 
فرایند نسبت به تمدید مجوزها جهت 
احــراز اســتانداردهای الزم از وزارت 
آموزش وپرورش اقدام کنند که جزئیات 
مربوط به وظایف آموزش وپرورش در 
حوزه مهدهای کودک به جلسه آتی این 

شورا موکول شد.
عاملی افزود: همچنین مقرر شــد 
وزارت آموزش وپــرورش با همکاری 
دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی 
و نهادهای مربوطه نســبت به تدوین 
اساســنامه مرکز یا سازمان ملی تعلیم 
و تربیت کودک طی یک ماه اقدام کند 
و تدابیر همه جانبه ای را در اساســنامه 

پیش بینی کند. 
به گفته دبیر شــورای عالی انقالب 
فرهنگی، در حال حاضر فقط ۷/۵ درصد 
گروه ســنی در ســند مهدکودک در 
مهدهای کودک نگهداری می شوند که 

۸۰ درصد آن ها در سن پیش دبستانی 
هســتند. همچنیــن از ســه میلیون 
جمعیت در ســن پیش دبســتانی که 
مربوط به ســنین ۴ تا ۵ سال می شوند، 
حدود یک میلیون که عمدتاً ۵ ساله ها 
هســتند به مدارس پیش دبســتانی 
می روند، لذا عماًل راهبری این کار مهم 
در آموزش وپــرورش ظرفیت ســازی 

شده است. 
او خاطرنشــان کرد که این نگاه در 
شورای عالی انقالب فرهنگی به صورت 
جدی وجــود دارد کــه مــا نیازمند 
ســرمایه گذاری جدی برای این دوره 
ســنی مهم که کــودکان از باالترین 
ظرفیت یادگیری برخوردار هســتند، 
صورت گیرد. کودکان ما در این سنین 
توانائی باالیی بــرای یادگیری مهارت 
فــردی و اجتماعی و مهــارت مرتبط 
بازندگــی و اجتماعی شــدن رادارند. 
این دوره از ظرفیت بســیار باالئی برای 
توانمنــدی در حوزه تعلیــم و تربیت، 
اخالق و کرامت انسانی، اخالق فردی و 
اجتماعی برخوردار است و محور اصلی 
تعلیم و تربیت در دوره کودکی؛ خانواده 
و پدر و مادر هستند که موفقیت در تعلیم 
و تربیت مســتلزم همکاری و همیاری 

مدرسه و خانواده است.
در آخر اینکه کودکی یکی از مهم ترین 
دوره های زندگی افراد به حساب می آید. 
دوره ای که بســیاری از روانشناسان و 
کارشناسان حوزه کودک از آن به عنوان 
بهتریــن دوران جهــت آمــوزش یاد 
می کنند. به همین جهت بهتر اســت 
خانواده ها و مربیان از این دوران استفاده 
کنند و آموزش های الزم را به کودکان 
ارائه دهند. در این میان دولت و نهادهای 
وابسته نیز باید بتوانند شرایط صحیح 

آموزش کودکان را فراهم کنند.

پایان سردرگمی و ناهماهنگی در خصوص متولی مهدهای کودک

قرعه به نام آموزش و پرورش افتاد

خبر

ایجاد امنیت کافی برای زنان در محیط شهری 
و اجتماعی، ازجمله عوامل جلوگیری از خشونت 
علیه آن ها است. شهری عاری از خشونت، شهری 
اســت که زنان در آن بتوانند با آسودگی خیال 
و بدون اضطــراب ناامنی به فعالیــت بپردازند. 
بسترهای بروز خشونت در آن وجود نداشته باشد 
و در صورت بروز خشونت آن را به راحتی اطالع 

دهند و حقوق خود را مطالبه کنند.
به گزارش ایسنا،  اما برای رسیدن به امنیت 
شــهری می توان از چه راهکارهایی اســتفاده 
کرد؟ در مطلب پیش رو تجربیات موفق برخی 
کشورها با اندک راهکارهای ایجاد امنیت شهری 
و اجتماعی برای زنان و کاهش خشونت علیه آنان 

بیان  شده است.
84درصد از زنان حمل ونقل عمومی را 

ناامن می دانند
لیال ناصری، فعال حقوق زنان در آستانه روز 
جهانی عاری از خشــونت و افراطی گری درباره 
تجربه موفق کشور اکوادور گفت: شهر »کیتو« 
در اکوادور یکی از پنج شهری است که در برنامه 
»افزایش امنیت شــهرهای جهان« انتخاب و 
مطالعاتی درباره آن انجام  شده است. بعد از یک 
مطالعه مقدماتی در ســال ۲۰۱۱ مشخص شد 
که ۶۸ درصد از زنان در سال گذشته آن به نوعی 
خشونت جنسی در فضاهای عمومی را تجربه و 

شکاف هایی را در قانون گذاری درک کرده اند.
به گفته او، در مرحله نخست این شهر برای 
تقویــت راهکارها علیه آزار و اذیت جنســی در 
اماکن عمومی، دســتورالعمل محلی را اصالح 
کرد. این قانون جدید، همراه با شواهد حاصل از 
مطالعه مقدماتی اولیه، به آگاهی از توسعه شهر 
ایمن کیتو برای زنان و دختران در سال ۲۰۱۳ 

کمک کرده است.
رئیس کمیته پژوهش انجمن علمی حقوق 
پزشکی ایران، افزود: ازآنجاکه ۸۴ درصد از زنان 

در مطالعه مقدماتی اولیه با توجــه به تهدید و 
تجربه آزار و اذیت جنسی، حمل ونقل عمومی 
را ناامن اعالم کرده بودند، این طرح بر حمل ونقل 
عمومی عــاری از آزار و اذیت جنســی تأکید 
می کرد. همچنین در این راســتا برای تقویت 
خدمات شهری برای پیشگیری و پاسخگویی، 
ایجاد محالت امن برای زنان، جوانان و کودکان 
و اقداماتی برای از بین بردن و آزار و اذیت جنسی 
و سایر انواع خشونت علیه زنان در سایر فضاهای 

عمومی تالش کرد.

عضو هیئت  علمی جهاد دانشــگاهی واحد 
علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: 
رویکرد جنسیت محوری که اخیراً در حمل ونقل 
شهر کیتو ارائه شــده است شــامل: بازسازی 
واگن های قطار از دســترس خارج شــده برقی 
مطابق با معیارهای ایمنی جدید ازجمله ساخت 
راهروهای شیشــه ای شفاف اســت که زمینه 
انتقال امن مسافران و همچنین امنیت آن ها در 

مکان هایی که منتظرند را فراهم می کند.
اپلیکیشنی مخصوص برای زنان

او درباره اقدامات انجام شــده این شــهر در 
راستای امنیت شــهری تصریح کرد: در مراکز 
حمل ونقل عمومی اصلی و بــزرگ، ۶۰۰ نفر از 
کارکنان آموزش دیده اند تا به بازماندگان آزار و 
اذیت و سایر انواع خشونت های جنسی با استفاده 
از پروتکل هایی که از استانداردهای حمایتی در 
پاسخگویی بهره می برند، کمک کنند. افزایش 
خدمات مراقبت در پنج ایستگاه اصلی حمل ونقل 
 »Bajale alacoso« شــهری معروف بــه
گزارش های آزار و اذیت جنسی را افزایش داده 

و به بازماندگان خدمات پشتیبانی ارائه می کند.
ناصری معتقد است که این اپلیکیشن تلفن 
همراه به زنان کمک کرده تا بتوانند موارد آزار و 
اذیت جنسی را با اطمینان و فوراً از طریق پیامک 
گزارش دهند. صدها پرونده دریافت شــده که 
تعدادی از آن ها برای اقدام در سیســتم دادگاه 

ارجاع شده اند.
این فعال حقوق زنــان همچنین به اقدامات 
شــهر »پاپوا« اشــاره کرد و ادامه داد: در پاپوا 

گینه نو، ۸۰ درصد از فروشــندگان در بازارهای 
بندر مورسبی، زنان هستند که با انواع خشونت 
روبرو بوده اند. دولت از طریــق »برنامه افزایش 
امنیت بندر مورسبی«، دست به اقدامات جدیدی 
زد تا امنیت و توانایی زنان برای زندگی را افزایش 
دهد. ابتــدا فرآیند افزایش امنیت با تشــکیل 
انجمن های فروشندگان زن شروع شد، سپس 
به شناسایی تهدیدها از طریق استفاده از مواردی 
که زنان درباره ایمنی خود مهم می دانســتند و 
سپس تدوین اقدامات برای کاهش این خطرات 
صورت گرفت. او افزود: عالوه بر این نورپردازی 
بازار بهبودیافته و نرده هایی که مناطقی از بازار 
را جدا کرده و سبب ناامنی شده بودند؛ تخریب 
شدند. پســت های جدیدی برای پلیس همراه 
با آموزش آن هــا در نظر گرفته شــده و کنترل 
بازار و به کارگیــری محافظانی در بــازار که در 
زمینه جلوگیری و پاسخ به خشونت علیه زنان 
آموزش دیده و فعال هســتند؛ ازجمله اقدامات 
صورت گرفته در قالب برنامــه امنیت این بندر 
به شمار می رود. خشــونت علیه زنان مسئله ای 
بســیار پردامنه اســت که نمی توان از آن غافل 
شــد. موضوع بســیار مهم و اصلی این است که 
ما تردیدی نداشته باشــیم که خشونت امری 
نادرست و نابهنجار است و باید همیشه محل و 
موضوعی برای »اعتراض« باشد. خشونت امری 
»عادی و طبیعی« نیســت؛ پس ما نباید آن را 
نادیده بگیریم. خشــونت نباید مسئله شخصی 
زندگی دیگران تلقی شــود چراکه یک موضوع 

مهم »اجتماعی« است.

به بهانه روز جهانی عاری از خشونت عنوان شد؛ 

خشونت یک موضوع مهم »اجتماعی« است

دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی: متمرکز شدن 

امور مهدهای کودک و 
سایر مراکز نگهداری 

کودکان اعم از صدور مجوز؛ 
برنامه ریزی، هدایت و 

نظارت و ارزیابی بر عهده 
وزارت آموزش وپرورش 
گذاشته شد و ازاین پس 

هیچ نهاد دیگر نمی تواند 
نسبت به صدور مجوز اقدام 

کند

مرکز پژوهش های مجلس با 
اشاره به تبعات دوگانگی در 
حوزه متولیان مهدکودک ها 

هشدار می دهد: یکی 
از چالش های جدی 

مهدکودک ها در ایران 
ناهماهنگی، پراکندگی و 
تداخل وظایف و اقدامات 
نهادهای متولی این حوزه 

است
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