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فرصت طالیی ایران در سومین رویداد بزرگ جهان
صفحه 8

توگو با «ایران» اعالم کرد
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در گف 

هدا هاشمی
خبرنگار

مهر

با گسترش شیوع کرونا ،مهدهای کودک
جــزو اولین مکانهایی بودنــد که در کنار
مــدارس و دانشــگاهها تعطیــل شــدند.
همیــن تعطیلــی مشــکالت بســیاری را
بــرای صاحبــان مهدهــا بهوجــود آورد،
از طرفــی بســیاری از مهدهــای کــودک
اســتیجاری بودنــد و هزینههــای باالیــی
بــرای اجــاره ملــک ،آب ،بــرق و گاز
پرداخــت میکردند .همیــن هزینههای
هنگفت موجب شــده تا بســیاری از این
مهدهــا بــه تعطیلی کشــیده شــوند و در
ســوی دیگر هم این مربیان مهدها بودند
که بــا تعطیلی مهدها از کار بیکار شــدند.
حاال با شــتاب واکسیناســیون در کشور و
بازگشــایی مدارس از آبانمــاه ،علیرضا
حاجیانزاده ،رئیس سازمان ملی تعلیم
و تربیت کودک ،از بازگشــایی «مهدهای
کــودک» خبــر میدهــد و میگویــد« :بر
اساس مصوبه ستاد ملی کرونا ،مهدهای
کــودک در مشــاغل گــروه دو قــرار دارند
و فعالیــت آنهــا در همــه شــهرها ،غیر از
مناطق قرمز کرونایی منعی ندارد».
ëëآیــا آمــوزش و پــرورش برنامــهای
در ارتبــاط بــا بازگشــایی مهدکودکهــا
همزمان با بازگشایی مدارس دارد؟
نــوع فعالیــت مهدکودکهــا
منحصــر بــه ســال تحصیلــی نیســت،
مهدکودکهایــی کــه در مناطــق
قرمــز نبودنــد ،در طــول ســال فعالیت
میکردند .با این حال بسیاری از مهدها
به دلیل شرایط کرونایی تعطیل موقت
شــدند .مــا آمدیم یک شــیوهنامهای در
ارتباط با بازگشایی مجدد مهدها تنظیم
کردیــم که در این شــیوه نامــه ضوابط و
مقررات بازگشــایی را ابــاغ کردهایم که
مدیــران مهدها بتوانند کار خودشــان را
شــروع کننــد .با این حــال مهدکودکها
سراســر ســال فعالیت داشــتند و خیلی

بحث بازگشایی اول مهر برای مهدهای
کــودک مطــرح نیســت ولــی در حــال
راهاندازی مجدد همه مهدها هستیم.
ëëامــا در بســیاری از مناطــق نارنجــی
مهدها بســته بودند یا حداقل خانوادهها
اجــازه حضــور فرزندانشــان در مهــد را
نمیدادند؟
بله،تا یک مدتی به خاطر پیک کرونا
تعطیل بودند .چند ماهی است که جزو
گروههای دو شغلی قرار گرفتند و مجوز
بازگشــایی از طــرف ســتاد ملــی کرونا را
داشــتند .ب ر اســاس مصوبه ســتاد ملی
کرونا ،فعالیت آنها در شــهرهای غیر از
شرایط قرمز کرونایی منعی ندارد.
ëëچه مالک و معیارهایی برای بازگشایی
مهدهــای کــودک در نظــر گرفتــه شــده
است؟
مــاک بازگشــایی حتــی واحدهــای
آموزشــی مدارس واکســن زدن کودکان
و دانشآموزان نیســت .ضوابط دیگری
را اعــام کردنــد کــه طبــق آن ضوابــط
بازگشــایی انجام میشــود و ما هم مثل
وزارت آمــوزش و پــرورش اعالم کردیم
کــه تمامــی مربیــان و عوامــل اجرایــی
مهدهــا باید واکســینه شــوند .در همان
تابســتان اســامی مربیــان مهــد را در
ســامانه وزارت بهداشــت ثبت کردیم و
به آنهــا اعالم شــد برای واکسیناســیون
اقــدام کنند .این اقدام سراســری اســت
کــه در ارتبــاط بــا مربیــان از قبــل انجام
شــده بود .از طرفی سیاســت بازگشــایی
مــدارس طبق مصوبه ســتاد ملی کرونا
مــدارس کــم جمعیــت بــا کالسهــای
کم اســت که به شــکل حضــوری برگزار
میکننــد .مهدهــای کــودک هــم طبــق
همیــن سیاســت فعالیــت میکننــد.
مهدهــا عمومــاً کمجمعیت هســتند و
کالسهایشــان هم با تعداد کم تشکیل
میشــود .ضمــن اینکــه مهدکودکهــا
در گــروه  ٢شــغلی قرار گرفتنــد و امکان

بازگشــایی با مقرراتی که از طرف ســتاد
کرونا اعالم شده ممکن است.
ëëآیا پروتکلهای خاصی در مهدها اجرا
یشود؟
م 
تمــام پروتکلهای بهداشــتی ســتاد
بایــد اجرایی شــود .مهمتریــن موضوع
برای ما این اســت که برخــی مهدها به
کــودکان غــذای گــرم میدادنــد .مــا در
ابالغیــه تأکید کردیم که پخــت و توزیع
غــذا ممنــوع اســت .اعــام هــم کردیم
کــه مــادر از خانــه خوراکــی الزم را برای
فرزنــدش بیــاورد .همچنیــن رعایــت
نــکات بهداشــتی ،اســتفاده از تهویــه
مناســب در محــل نگهــداری کــودکان،
اســتفاده از مــواد ضدعفونیکننــده،
شســتن دســتها ،ماســک زدن و
فاصلهگــذاری اجتماعی باید در مهدها
انجام شــود .کالسها نباید شلوغ باشد
و مــا ایــن موضــوع را نظــارت میکنیم.
نظــارت بــر مهدکودکهــا هــم قبــاً
برعهده بهزیســتی بــوده ،اما چند وقتی
اســت که این وظیفه بــه وزارت آموزش
و پــرورش داده شــده اســت و اداره
کل آمــوزش و پــرورش اســتانها ایــن
نظارتها را انجام میدهند.
ëëدر ایــن یــک ســال و نیــم کرونایــی
بســیاری از مدیــران مهدهــای کــودک
درگیــر مشــکالت اقتصــادی شــدند و
برخیهایشــان هــم رســماً کســب و
کارشــان را از دســت دادهانــد .در ایــن
میــان وضعیــت مربیهــای مهدها هم
مهم است ،آنها هم بیکار شدند .آیا قرار
اســت حمایت خاصی از مهدها داشته
باشید؟
یک قاعده کلی در ارتباط با حمایت
از مشــاغل توســط ســتاد ملــی کرونــا
تنظیــم شــده اســت .در حقیقت دولت
تســهیالت الزم را به مشاغلی که ضرر و
زیان داشــتهاند ،میدهد .مهدکودکها
هــم جزو آن مشــاغلی هســتند که ضرر

دیدهاند و نامشــان هم در لیســت ستاد
کرونا اســت .حــاال اینکه به چــه صورتی
حمایــت میشــوند ،طبــق همــان روال
دولــت اســت .در جریــان تســهیالت
نیســتم ،فقــط میدانیــم کــه وامهایــی
داده میشــود و یــک پشــتیبانی مالی از
این گروه خواهد شد .اما اینکه بگویم به
شکل خاص آموزش و پرورش حمایت
ویژهای از مهدها به لحاظ مالی داشــته
باشد ،خیر .این موضوع وجود ندارد.
ëëشما در سازمان تعلیم و تربیت آماری
دارید که چه تعداد مهدکودک ورشکسته
شدند؟
آمار دقیقی وجود ندارد ،اما تخمین
زدهایــم کــه مــکان حــدوداً  ٧٠درصــد
مهدکودکها استیجاری است .بنابراین
از ایــن جهــت عمدتــاً مهدهــا متضــرر
شــدهاند .چون رقم باالیی را ماهانه باید
اجــاره میدادند و وقتی تعطیل شــدند
امکان اجاره دادن را نداشــتند .بنابراین
مجبور شدند که ســاختمانها را تحویل
دهند .این تحویل ســاختمان یک فشــار
بسیار زیادی میآورد ،چرا که تجهیزات،
اسباب بازیها و امکانات هم بالتکلیف
مانــده و راهاندازی دوبــاره برای مدیران
این مهدها مشکلساز است .در حقیقت

بایــد بگویم کــه این مســأله اســتیجاری
بیشــتر فشــار آورده اســت و تعــداد
زیادشــان بهخاطــر همیــن اجــاره دادن
متوقــف شــدند .البته مــا اعــام کردیم
که با همــان مجوزهای قبلــی میتوانند
فعالیــت کننــد و مــا پروانــه راهانــدازی
را برایشــان صــادر میکنیــم ،همچنیــن
پروانه تأیید ملک را هم برایشــان صادر
میکنیــم تا کارشــان معطل نشــود .این
موضــوع را طــی شــیوهنامهای اعــام
کردیم .مربیان هم همینگونه هســتند.
آنهــا چــون کارمنــد دولــت نیســتند،
میتواننــد بعــد از راهانــدازی مجــدد
مهدها به سر کار خود برگردند.
ëëآماری از تعطیلی مهدها یا خروج از کار
مربیان ندارید؟
فعالً آماری وجود ندارد.
ëëیکــی از مشــکالت عمــده در ارتبــاط با
مهدهــا وجــود مهدهــای بــدون مجــور
اســت ،بفرمایید چه تعــداد مهد کودک
در کل کشور وجود دارد و از این تعداد چه
میزان بدون مجوز فعالیت میکنند؟
یکســری نهادهــا هســتند کــه بــرای
ســرویسدهی بــه کارکنانشــان
مهدکودکهایــی را در محــل کار یــا
واحدهــای دیگــر تأســیس کردنــد .این

مهدهــا حتــی از ســازمان بهزیســتی
هــم مجــوز نگرفتند .مــا به ایــن نهادها
گفتهایــم کــه بایــد مجــوز الزم را از
ســازمان تعلیم و تربیت دریافت کنند.
اســتانداردها و آییننامههــا را تدویــن
کردیــم ،قطعاً همه اینها هــم باید تابع
استانداردهای وزارت آموزش و پرورش
باشــند .براســاس آمار ما ،حدود  ٥هزار
مهد بدون مجوز هستند .حدود 50هزار
واحــد زیــر  6ســال در کشــور فعالیــت
میکند که  ١٥هزارتا از این مهدها مجوز
بهزیســتی دارند ،حدود  ٣٠هــزار واحد
پیشدبســتانی هــم از وزارت آموزش و
پرورش مجوز گرفتهاند.
ëëوزارت آموزش و پرورش در خصوص
راهاندازی و مدیریت مهدهای کودک در
مناطق حاشیهای و آسیبخیز برنامهای
دارد؟
مــا در آییننامــه جدیــد مهدهــای
کودک را به ســه دســته تقســیم کردیم؛
دســته اول ،مهدهــای شــهری هســتند.
یکســری مهدهــا در روســتاها و دســته
ســوم مهدهای حاشیه شــهرها هستند.
اینهــا هــر کــدام ســازوکارهای خــاص
خــود را دارنــد و مــا باید برای هر دســته
برنامــه خــاص خــود را داشــته باشــیم.
البتــه تنوع برنامه در مهدها و همچنین
حمایت مالی از برخــی مهدها برای ما
مهم اســت .مهدهای حاشیه شهرها از
اهمیــت بســیاری برخوردارنــد .چرا که
مهدهای حاشــیهای درگیر آســیبهای
اجتماعــی هــم هســتند ،ایــن آســیب
ممکن اســت در ارتباط با خود کودک و
خانواده باشــد .ما قطعاً برنامههایی در
ارتباط بــا تربیت مربیــان مهدها داریم
و محتــوای آموزشــی ویــژه در حاشــیه
شــهرها تولیــد خواهیم کــرد .همچنین
محتــوای تربیتی بــرای خانوادهها تهیه
کردهایــم ،عــاوه بــر این بــرای ثبتنام
کودک به خانواده کمک میکنیم.

اخبـــــار

بازگشایی مهدهای کودک با رعایت پروتکلهای بهداشتی

وزیر بهداشت :قرنطینه هوشمند در کشور
عملیاتی میشود

وزیــر بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی گفت :طرح قرنطینه هوشــمند
طی چند هفته آینده در کشــور جایگزین قرنطینه عادی خواهد شــد .بهرام
عیناللهی روز سهشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی
مشــهد افزود :در قالب طرح قرنطینه هوشــمند ،بســیاری از ممنوعیتها و
محدودیتها در کشور برداشته شده و افرادی که واکسینه شدهاند ،میتوانند
از مزایای آن استفاده کرده و فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی خود را مانند
زیارت حرم مطهر و سفر با هواپیما ،قطار و غیره انجام دهند .وی خاطرنشان
کرد :با اجرای قرنطینه هوشمند دیگر الزم نیست همه افراد محدود شوند،
چون مردم نیاز به تجارت و فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی دارند و جامعه
با رعایت شیوهنامههای بهداشتی میتواند به زندگی عادی برگردد.
وزیربهداشتدربخشیازسخنانشپیرامونپوششفراگیرواکسیناسیون
در کشــور گفت :در ورود واکســن کرونا به کشــور ما انتظار باران را داشــتیم که
ســیل واکســنها به کشور ســرازیر شــد و نظیر چنین حرکتی را که با همکاری
نیروهای نظامی ،انتظامی و هالل احمر صورت گرفت ،تنها در دوران دفاع
مقدس شــاهد بودیــم .عین اللهی خاطرنشــان کرد :با تداوم روند ســرعت
واکسیناســیون ،بزودی جشن تکمیل واکسیناســیون را با مشارکت حداکثری
مردم در کشــور برگزار خواهیم کرد .وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گفــت :بعــداز گذرانــدن دو هفتــه آینده بــه واکسیناســیون  ۷۰درصــدی که
میخواستیم خواهیم رسید .شرایطی را ایجاد خواهیم کرد که افراد واکسینه
شــده دارای محدودیتی برای مسافرت و کسبوکار نباشند .شاهد شکوفایی
کشور پساز اتمام واکسیناسیون خواهیم بود.

ورود دو میلیون دوز دیگر واکسن سینوفارم

معاون فنی گمرک از ورود دو میلیون دوز واکسن سینوفارم و  ۲۵هزار دوز
واکســن اســپوتنیک از نوع دوز دوم به کشــور خبر داد .مهرداد جمالی ارونقی
بــا بیان اینکــه این میزان دوز واکســن وارداتی کرونا ســی و چهارمین محموله
واکسن چینی سینوفارم است ،اظهار داشت :این محموله شمار واکسنها را به
 ۷۱میلیون و  ۳۲۳هزار و  ۶۰۶دوز رساند .همچنین معاون فنی مرکز مدیریت
بیماریهای واگیردار وزارت بهداشــت از توزیع  ۸۰۰هزار دوز واکســن آنفلوانزا
در آینــده نزدیک در مراکز بهداشــتی خبر داد و گفت :هرســال برای گروههای
حساسی که بهصورت دولتی و رایگان واکسن آنفلوانزا تزریق میکنند حدود ۲
میلیون واحد درخواست واکسن میدهیم .امسال فعالً در پارت اول  ۸۰۰هزار
دوز وارد شــده اســت که بزودی و پس از دریافت مجوز مصرف از سازمان غذا
و دارو در دانشــگاههای علوم پزشکی توزیع میشود تا واکسیناسیون گروههای
حساس و شاغلین بخش بهداشت و درمان انجام شود.

 ۲۳۹فوتی جدید کرونا در کشور

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت ،از ظهر دوشــنبه  5مهرماه
تــا ظهر سهشــنبه  6مهــر  239بیمار جان خود را از دســت دادند و مجموع
جانباختگان این بیماری به  ۱۱۹هزار و  ۸۸۸نفر رسید .به گزارش ایسنا ،از
ظهر دوشنبه  5مهرماه تا ظهر سهشنبه  ۶مهر  ۱۴۰۰و براساس معیارهای
قطعــی تشــخیصی ۱۱ ،هزار و  ۷۰۱بیمــار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور
شناســایی شــد که یک هزار و  ۸۲۱نفر از آنها بستری شدند .در حال حاضر
 ۲۹شهر کشور در وضعیت قرمز ۲۲۴ ،شهر در وضعیت نارنجی ۱۶۵ ،شهر
در وضعیت زرد و  ۳۰شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

