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 وزارت بهداشت سیاستی مبنی بر 
اعالم مناطق سفید کرونا ندارد

رئیس مرکــز روابط 
عمومی و اطالع رســانی 
وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: 
سیاستی مبنی بر اعالم 

مناطق سفید ازنظر شیوع کرونا به طور متمرکز نداریم 
و اعالم اسامی شــهرها که چند روز قبل انجام شد، 
هیچ منبع رسمی نداشت. به گزارش ایرنا، کیانوش 
جهانپور درباره اعالم اسامی برخی شهرها به عنوان 
مناطق سفید ازنظر شیوع ویروس کرونا که چند روز 
قبل انجام شد، افزود: البته قرار شد دانشگاه های علوم 
پزشکی به صورت استانی این مناطق سفید را اعالم 
کنند. اسامی شهرهای ســفید ازنظر شیوع کرونا 
حداکثر ۵ روز اعتبار دارد و ظرف ۵ روز این اســامی 
بازنگری می شوند و ممکن است وضعیت شهرها از 
سفید به زرد یا قرمز تغییر پیدا کنند. درنتیجه اسامی 
این شهرها از طرف وزارت بهداشت اعالم نشده است. 
به گفته او آخرین آمار مبتالیان به کرونا از روز دوشنبه 
تا ظهر سه شنبه  یک هزار و 323 نفر و فوتی ها 63 تن 
بوده است که درمجموع 99هزار و 970 مبتال و 6هزار 

و 340 نفر فوت  شده اند.
    

توضیح ثبت احوال درباره چرایی 
عدم اعالم آخرین آمار مرگ ومیر 

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره چرایی 
عدم اعالم آخرین آمار مرگ ومیر در کشور توضیحاتی 
را ارائه کرد.  به گزارش ایلنا، سیف اهلل ابوترابی درباره 
اعالم آمار مرگ ومیر در سه ماه آخر سال 9۸ گفت: با 
توجه به اعالم ستاد ملی کرونا در خصوص عدم اعالم 
آمار از سوی دیگر نهادها همه آمار در ستاد ملی کرونا 
قرارگرفته و از سوی آن ها اعالم خواهد شد. ابوترابی 
درباره میزان والدت در سه ماه آخر سال 9۸ بیان کرد: 
در سه ماه دی، بهمن، اسفند سال 9۸، 2۸2 هزار و 
777 تولد ثبت شده که این آمار در همین بازه زمانی 

در سال 97، 320 هزار و 34۱ نفر بوده است.
    

افزایش ۲۰ درصدی ویزیت پزشکان 
عمومی در بخش خصوصی

مدیرعامل سازمان 
بیمــه ســالمت ضمن 
اشــاره به جزییات رشد 
تعرفه های تشــخیصی 
درمانی در سال جاری، 

درباره چگونگی پوشش هزینه های درمان توسط 
این سازمان بیمه گر توضیح داد. به گزارش ایسنا، 
طاهر موهبتی گفت: برابر مصوبه دولت محترم و بر 
اساس مصوبه شورای عالی بیمه، میانگین تعرفه های 
ســالمت در بخش دولتی، غیردولتی، خصوصی و 
خیریه ۱۵ درصد افزایش یافته اســت. این میزان 
افزایش در بخش ویزیت در بخش خصوصی برای 
پزشکان عمومی و متخصص 20 درصد است و در 
بخش دولتی نیز شاهد ۱7 درصد افزایش در حوزه 
ویزیت ها هستیم. او در خصوص افزایش تعرفه های 
درمان معتادان نیز اظهار کرد: سال گذشته اعتبارات 
این موضوع برای بیمه ســالمت دیده نشــده بود، 
امسال خوشبختانه این اعتبار برای بیمه سالمت 
در نظر گرفته شده و ما با نزدیک به 600 مرکز طرف 
قرارداد هستیم و خوشبختانه تعرفه این بخش نیز با 
افزایش ۱۵ درصدی روبرو بوده است. برای گروه های 
کمتر برخوردار و کودکان معتاد نیز فرانشیز از 30 

درصد به ۱0 درصد کاهش یافته است.
    

دبیر شورای دندانپزشکی وزارت بهداشت اعالم کرد

بازگشایی مطب های دندانپزشکی 
برای ارائه خدمات اورژانسی 

ی  ا ر شــو بیــر  د
دندانپزشــکی وزارت 
بهداشت با بیان اینکه از 
روز گذشــته و با ابالغیه 
معاونــت درمــان، ارائه 

خدمات اورژانس و ضروری دندانپزشکی در سراسر 
کشور با رعایت دقیق پروتکل های، قابل انجام است، 
گفت: مردم می توانند به مطب های دندان پزشکی 
مراجعه کنند،  ضمن اینکه خودشــان باید اصول 
بهداشت فردی را رعایت کنند، دندان پزشکان هم 
باید به طور جدی رعایت دســتورالعمل ها را مورد 
توجه قرار دهند. به گزارش ایسنا، بهزاد هوشمند 
- استاد دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و دبیر 
شورای دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت 
در ارتباط ویدیو کنفرانسی با خبرنگاران، گفت: باید 
توجه کرد که مدیریت کرونا به این معنا نیست که 
داستان کووید-۱9 تمام شده تلقی شود. بنابراین  
از همه هموطنان مان خواهش می کنیم که کماکان 
اصول فاصله گذاری اجتماعی و حفاظت بهداشت 
فردی را به صورت کامل تا زمان ریشه کنی کامل این 

ویروس منحوس در کشور رعایت کنند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

مدارس و مهدهای کــودک اولین 
مکان هایــی بودند که با شــیوع کرونا 
به حالــت تعطیل درآمدنــد. هرچند 
همه جا صحبــت از تعطیالت طوالنی 
در فروردین ماه بود اما همه خانواده های 
شــاغلی که فرزند کوچک داشــتند 
می دانستند با شــروع دوباره روزهای 
کاری قرار اســت با مشــکل جدیدی 

دست به گریبان شوند.
با شیوع ویروس کرونا مهدکودک ها 
هم در سیاهه مشاغل زیان دیده جایی 
برای خودشــان باز کردنــد. از ابتداي 
اردیبهشت ماه امسال و با شروع فعالیت  
ادارات و شــرکت ها در سراسر کشور، 
میلیون ها نفر به سرکارهایشان رفتند، اما 
در این بین بسیاري از خانواده ها با مشکل 
نگهداري فرزندشان در منزل با توجه به 
تعطیلي مهدهاي کودک و مدرسه ها 
مواجه شدند. هزاران مادر و پدر شاغل 
در این شــرایط امکان نگهداري فرزند 
کوچکشان را در منزل ندارند و به نوعی 

سرگردان شده اند. 
 تعطیلی مهدهای کودک ، 

قوز باالی قوز
با اندکي جست وجو در سایت دیوار 
مي توان صدها آگهي درخواست فوري 
براي نگهداري کودکان زیر ۱0 ســال 
را دید کــه دامنه تقاضاها بــه بیش از 

20صفحه رسیده است.
هزینه هاي ماهیانه نگهداري کودک 
در منزل براي یک ماه و هشت ساعت در 
روز بین یک میلیون و ۵00 تا دو میلیون 
تومان است. درخواست ها برای پرستار 
متفاوت اســت یکی براي نگهداري و 
آموزش کودک 2/۵ ساله خود ترجیح 
می دهد خانمی که خودش مادر است و 

تحصیالت فوق دیپلم و باالتر دارد و حتماً 
ســابقه کار در مهدکودک و گذراندن 
دوره هاي آمــوزش به کــودک را بلد 
باشد را استخدام کند و برایش ساعت 
کاري 9 صبح تا 4 بعدازظهر شــنبه تا 
چهارشنبه و پنجشنبه ها 9 تا 2 را انتخاب 
کرده و ماهیانه 2 میلیــون تومان هم 
حقوق می دهد و دیگری برایش جوان 
و باحوصله بودن مهم اســت و ساعات 
کاری کمتری می خواهــد تا از کودک 
نگهداری کند و مبلغ حقوق را توافقی 

اعالم کرده است.
اما آنچه در بیشــتر آگهي ها تأکید 
شده این است که پرستار را براي روزهاي 
عــادي و بین ۸تا 4عصــر مي خواهند 
و روزهاي تعطیل به او نیــازي ندارند. 
دراین بین شــرکت هاي خدماتي نیز 
مبلغ دو میلیون و ۵00 هزار تومان براي 
فرســتادن مربي یا فردي که تجربه اي 
در این کار نــدارد، به منازل و نگهداري 
کودکان از خانواده ها طلب مي کنند. این 
در حالي است که نرخ نگهداري کودکان 
در مهدهاي کودک کمتر از یک میلیون 

تومان بود.
 نگهداری غیرمجاز کودکتان 

را به ما بسپارید
دراین بیــن بســیاری از والدیــن 
مستأصل از پاس کاری کودکانشان به 
خانه اقوام حاال برای نگهداری از آن ها  
دســت به دامن مراکزی شــده اند که 
مجوز درست و درمانی ندارند. مدیران 
مهدکودک ها می گویند به ســادگی با 
رعایت پروتکل های بهداشتی می توانند 
با پذیرش یک ســوم از ظرفیتشــان از 
این آسیب پیشــگیری کنند و چراغ 
مهدهایشان را روشــن نگاه دارند، اما 
روند تعطیلی با توجه به شرایط موجود 
همچنان ادامه دارد و آینده شغلی تعداد 
زیادی از مربیان و خدمه مهدکودک ها 
در سراســر کشــور نامعلوم و متزلزل 

شده است. از سوی دیگر والدین هم راه 
دیگری جز اعتماد و سپردن فرزندشان 

به این مراکز غیرمجاز ندارند.
البــه الی آگهی های بی شــماری 
که درخواست پرســتار کودک دارند، 
چند آگهی با عنــوان »مرکز نگهداری 
کودکان« منتشر شــده که در توضیح 
فعالیتشان فقط نوشته اند که از فرزندان 
2تا 6ساله شما در خانه کودک نگهداری 

می کنیم.
شیوه کار چنین آگهی هایی به این 
شکل اســت که کودک از ۸صبح تا 6 
عصر با صبحانه و ناهار و یک میان وعده 
که آشپزی آن را عمدتاً خود مسئولین 
مرکز انجام می دهند نگهداری می شود. 
در این مراکز فقط ۱0کودک پذیرش 
می شوند و شهریه هر ماه همان ابتدا باید 
پرداخت شود. همچنین ذکر می شود 
مربی مهد هم مدرک معتبر از بهزیستی 

و سازمان فنی و حرفه ای دارد. 
از سوی دیگر گفته می شود در این 
مراکز غیرمجاز تمهیدات بهداشتی و 
پیشگیرانه از کرونا هم انجام می شود، 
به این صــورت که هرروز با تب ســنج 
دمای بدن بچه ها چک می شود، اگر تب 
داشتند، اجازه ورود ندارند. بااین حال اگر 
فعالیت های این مراکز موجه هم باشند و 
والدین از شیوه نگهداری فرزندشان در 
این مکان ها رضایت داشته باشند بازهم 
در اصل قضیه فرقی نــدارد چرا آن ها از 
سازمان بهزیســتی مجوزی برای این 
کار ندارند و اگر روزی مشکلی پیش آید 

دست والدین به جایی نخواهد رسید.
 مهد های کودک  غیرمجاز

 همه جا سبز شده اند
منطقه ۱4 رکورددار انواع و اقســام 
مهدهای کودک و مراکــز نگهداری و 
آموزش کودکان شده است. به گزارش 
فارس، تنها در محدوده میدان شکوفه 
ســه مهد که زیرمجموعه ســازمان 

بهزیستی هستند، فعالیت می کنند و در 
کنار آن ها سراهای محله، دارالقرآن ها، 
خانه هــای اســباب بازی و خانه های 
خالقیت ســاز خود را می زنند و برخی 
از آن ها بــدون مجوز فعالیــت خود را 
از سر گرفته اند. شــیما بستان منش 
از ســال ۸4 مهدکودکی که متولی آن 
سازمان بهزیستی اســتان تهران بوده 
را اداره کــرده و می گویــد در تمام این 
سال ها هیچ مشکلی تا این اندازه رنگ 
و بوی بحران بــه مهدکودک ها نداده 
است: »روزی نیست که والدین شاغل 
با ما تماس نداشته باشند. خیلی از آن ها 
می گویند ما تنها به شما اعتماد داریم و 
می دانیم که جای بچه هایمان در کنار 
مربی هایشان امن است و از ما می خواهند 
حتی شده به شکل غیرقانونی شروع به 
کارکنیم، اما این اقدامی است که برای 
ما تبعات ســنگینی دارد و وقتی از آن 
سرباز می زنیم شروع به ردیف کردن نام 
مهدکودک های غیرمجازی می کنند 
که بی توجه به قوانین موجود پذیرش 
کودکان را کلید زده اند و دوباره شروع به 

کارکرده اند.«
بســتان منش می گویــد حضور 
کودکان در مهدهایی که مجوز ندارند 
و نظارتی بر عملکرد آن ها نمی شــود 
می تواند آسیب های جبران ناپذیری را 
به دنبال داشــته باشد: »شما می دانید 
اآلن بسیاری از مادران شاغل هستند. 

زمان دورکاری آن ها به پایان رســیده 
اســت و هرروز باید در محل کارشــان 
حاضر شوند. مدتی کودکانشان را به اقوام 
سپرده اند و ادامه این روند برایشان مقدور 
نیســت. وقتی مراکز تائید شده و امن 
نگهداری از این کودکان تعطیل است 
آن ها ناگزیر دست به این ریسک می زنند 
و نگهداری از بچه هایشان را به افرادی 
می ســپارند که به حتم دانش و تجربه 
مربیان زیر نظر بهزیستی را ندارند و این 
می تواند سرآغاز آسیب های متعددی 

برای این کودکان و والدینشان شود.«
 روزهای سخت مدیران 

و مربیان مهدکودک
آن طور که پیش تر هم گفته شــد 
تعطیلی مهدکودک ها فقط مشــکل 
مادران شاغل و کودکان آن ها نیست، 
از آن سو چالش های متعددی گریبان 
مدیران مهد ها را گرفته که چشم انداز 
نامعلــوم کرونا آن را دوچنــدان کرده 
است. ۱6هزار مهدکودک مجوز داری 
که سومین ماه تعطیلی خود را سپری 
می کننــد، حاال چند روزی اســت که 
اجازه بازگشــایی به طور محدود برای 
پیش ثبت نــام را پیداکرده اند. معاون 
امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
دراین باره گفته که: »با بررسی هایی که 
شد و تصمیمی که در کمیته پیشگیری 
از بیماری های واگیر سازمان بهزیستی 
کشور گرفته شــده، قرار گذاشتیم تا 
مهد ها فقــط برای ثبت نــام کودکان 
)بدون حضور کودکان( بازشوند. والدین 
می توانند حضــوری و غیرحضوری با 
رعایت مسائل بهداشتی برای ثبت نام 
فرزنــدان اقــدام کنند.« مســعودی 
فرید همچنین تأکیــد کرد: »پذیرش 
کودکان به هیچ وجه صورت نمی گیرد 
و دراین باره ســتاد ملی کرونا تصمیم 

خواهد گرفت که فعالً خبری نیست.«
شرایط مهدهای کودک اصاًل خوب 
نیست. بیشــتر مکانی که مهدکودک 
در آن ها دایر شده اند اجاره ای هستند و 
مدیران حاال مجبورند از جیب خودشان 
اجاره بها را بپردازند یا کاًل مثل مشاغل 
دیگری کــه در این ایــام از بین رفتند 

تسلیم شوند یا قید کار را بزنند. 
مبالغ اجاره ســاختمانی که مهد 
در آن دایر شــده اکثراً باالســت و در 
کمترین حالت به بیش از ۱0 میلیون 
تومان هم می رســد و مدیران بیشتر 
مهدهــای کودک فقط توانســته اند 
اجاره اسفندماه را بپردازند و حاال دو 
ماه است که بدهکار مالکین شده اند. 
جدا از اجاره، هزینه های جانبی و مهم 
مثل حقوق نگهبــان، مربیان و بیمه 
آن ها هم هست که روی دوش مدیران 
ســنگینی می کند و ماجرا را پیچیده 
کرده. در ضمن بســیاری از مدیران 
مجبور شده اند شهریه ای که والدین 
یک باره برای چند ماه پرداخته بودند 
را به آن هــا برگردانند. مجموعه همه 

این عوامل در کنار چشم انداز نامعلوم 
شــیوع کرونا باعث شــده تا مدیران 
به فکــر تعطیلی بــرای جلوگیری از 
ورشکستگی قطعی در ماه های آینده 

باشند.
اما ایــن روزهــای ســخت تنها 
برای مدیران نیســت. مربیــان جوان 
مهدهای کودک هم در شرایط خوبی 
قرار ندارند. یاســمن جلیلی مقدم که 
دریکی از مهدهای کودک منطقه چهار 
تهران مربی اســت به »توسعه ایرانی« 
می گوید: »شرایط ما مربیان هم اصاًل 
خوب نیســت. بعد از شیوع کرونا عماًل 
مهدها تعطیل شــدند. ما هنوز حقوق 
اسفندمان را هم نگرفته ایم و مشخص 
است که چیزی هم به عنوان عیدی به ما 

پرداخت نشده.«
او همچنین با گالیه از شرایط سخت 
کاری ادامه می دهد: »ساعت کاری ما 
هرروز از ۸ صبح تا 2 بعدازظهر اســت و 
من با مدرک فوق لیسانس مبلغ 6۵0 
هزار تومان و بیمــه ۱۵ روزه نه یک ماه 
کامل دریافت می کنم. با این شــرایط 

بازهم حق وحقوق من پرداخت نشد.«
او در بخــش آخــر صحبت هایش 
می گوید: »مشــخص نیست شرایط 
آینده مهدکودکی که مــن در آن کار 
می کنم به چه صورت است اما می دانم 
مربی های دیگر هم شرایط خوبی ندارند 
و چند نفر که به عنوان کارآموز سه ماه 
بدون حقوق کارکرده بودند حاال که قرار 
بود حقوق بگیرند بیکار شدند و شرایط 

خوبی ندارند.«
در انتهــا الزم به ذکر اســت، اینکه 
تا چه زمانی کرونا مهمان کشــورمان 
باشد مشخص نیست اما نکته مهم این 
است که در شــرایط بحرانی مسئولین 
چه اقدامات و تمهیداتــی برای بهبود 
شرایط حال و زندگی مردم پیش بینی 
می کننــد. اینکه با آغاز یک مشــکل، 
بحران های جبران ناپذیر بیشتری ایجاد 
شود قطعاً شرایط بدی را در آینده رقم 
خواهــد زد. بیکاری و ورشکســتگی 
بیشتر مشاغل در آینده ای نزدیک قطعاً 
روزهای ســخت تری برایمان می آورد 

اگر مسئوالن همچنان بی توجه باشند.

غیرمجازها در سایه تعطیلی مجازها سربرآورده اند

مهدکودک ها در سیاهه مشاغل زیان دیده از کرونا

خبر

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: پلیس 
فتا طرح برخورد با ناهنجاری های غیراخالقی در 
اینستاگرام را شروع کرده و اگر موردی دیده شود، 

قطعا با آن با برخورد خواهیم کرد.
»سرهنگ رامین پاشایی« معاون اجتماعی 
پلیس فتا ناجا در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره 
جرائم سایبری در ایام شیوع کرونا در کشور گفت: 
جرائم اینترنتی در دوران قرنطینه کرونا شیب 
صعودی داشت و بیشــترین جرائمی که در این 

مدت اتفاق افتاد، کالهبرداری های تلفنی بود.
وی با اشــاره به اینکه در روزهــای اول که 
مشکالت کرونا پیش آمد، مهمترین پرونده های 
ما درباره فروش اقالم بهداشتی بود، گفت: در این 
زمینه پرونده های زیادی در پلیس فتا تشکیل 
شــد. همچنین پرونده های زیادی در خصوص 
خرید و فروش اقالم بهداشــتی مانند ماســک 
و مواد شــوینده و ضدعفونی و پرونده هایی در 

زمینه احتکار و گران فروشی نیز شکل گرفت. در 
برخی موارد نیز کالهبرداران اینترنتی با تبلیغ 
اقالم تقلبی در فضای مجــازی اقدام به فروش 
این مواد در فضای مجازی کــرده و وقتی مردم 
سفارش داده و پول را واریز می کردند یا جنسی 
تحویــل نمی دادند و یا جنس تقلبــی به مردم 

تحویل می دادند. 
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه 
اصلی ترین عاملــی که افراد کالهبــردار آن را 
دستمایه خود قرار داده بودند، تبلیغات گسترده 
در فضای مجازی در خصوص داروی مخصوص 
کرونا بود، خاطرنشان کرد: افراد با تبلیغاتی نظیر 
کشف داروی کرونا اقدام به کالهبرداری در فضای 
مجاز کرده و در این زمینه نیــز ما در تمام نقاط 

کشور دستگیری داشتیم.
سرهنگ پاشــایی تاکید کرد: برخی از این 
افراد یک ســری مجوزهای وزارت بهداشــت و 

توصیه های یک سری از پزشکان را جعل کرده و 
برخی توفیقات را نیز حاصل کرده و این داروها 
را بعضا از قیمت یک میلیون تا 20 میلیون تومان 
می فروختند. برخی از این داروها، داروهای مضر 
نبوده و داروهایی بود که برای تقویت سیســتم 
ایمنی بدن مورد استفاده قرار می گرفت و مورد 
تایید همه پزشکان بود، اما این کالهبرداران این 
داروها را به عنوان داروی تخصصی کرونا به مردم 

می فروختند. 
معاون اجتماعی پلیــس فتا ناجا تاکید کرد: 
جرائم اینترنتی در دوران قرنطینه شیب صعودی 
داشت و بیشترین جرائمی که در این مدت اتفاق 
می افتاد، کالهبرداری های تلفنی بود. با توجه 
به اینکه مردم در این مدت به استفاده از فضای 
مجازی تشویق شــده و اوقات فراغت بیشتری 
نیز داشــتند، کالهبرداران و مجرمان سایبری 
نیز از این فرصت سوء اســتفاده کرده و اقدام به 

کالهبرداری کردند.  ســرهنگ پاشایی با بیان 
اینکه هر چه سطح استفاده از خدمات وب زیاد 
شود، جرائم نیز افزایش پیدا می کند، خاطرنشان 
کــرد: در این ایام نیــز جرائمی مانند ســرقت 
اطالعات، دسترســی غیرمجاز به حساب های 
کاربری افراد و کالهبرداری های تلفنی از جمله 
جرائمی بود که در این مدت افزایش پیدا کرده 
بود. بعضا کالهبرداران با تقلید صدای مجریان 
معروف مانند آقایان رشیدپور و ضیاء و یا برخی 
وزرا مانند وزیر ارتباطات با افراد تماس گرفته و 
ادعا می کردند که از یک برنامه تلویزیونی که با 
حضور وزیر برگزار شده تماس گرفته اند و با ایجاد 
یک فضای دورغین مــردم را مجاب می کردند 

که در یک مسابقه تلویزیونی هستند و با همان 
ترفند قدیمی اطالعات افراد را سرقت کرده و یا 
با کشاندن افراد به پای دستگاه ATM اقدام به 

سرقت می کردند. 
معاون اجتماعی پلیس فتــا ناجا همچنین 
خاطرنشان کرد: افرادی در خارج از کشور هستند 
که سایت های شــرط بندی و قمار را دایر کرده و 
با اجیر کردن یک ســری افراد مشهور و منفور از 
الیوها و چت های خصوصی آنها اســتفاده کرده 
و یک ســری اقدامــات مجرمانه انجــام دادند. 
همچنین برخی مواقع افراد نامی و سرشــناس 
کشــورمان نیز ناخواسته و نادانســته وارد این 
بازی ها شده و مورد سوءاستفاده قرار می گیرند و 
این مجرمان با استفاده از این افراد مشهور و نامی 
اقدام به جمع آوری فالور کرده بودند، از همین رو 
ما به تمامی افراد سرشناس و نامی در کشور که در 
فضای مجازی فعالیت می کنند، هشدار می دهیم 
که مراقب فعالیت های مجازی خود باشند، پلیس 
فتا نیز طرح برخورد با ناهنجاری های غیراخالقی 
در اینستاگرام را شروع کرده و اگر موردی دیده 

شود، قطعا با آن با برخورد خواهیم کرد. 

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا خبر داد؛

 آغاز طرح برخورد با ناهنجاری های غیراخالقی در اینستاگرام

شرایط اقتصادی مهدهای 
کودک اصاًل خوب 

نیست. بیشتر مکانی که 
مهدکودک در آن ها دایر 
شده اند اجاره ای هستند 
و مدیران حاال مجبورند از 
جیب خودشان اجاره بها 
را بپردازند؛ احتماال مثل 

مشاغل دیگری که در این 
ایام از بین رفتند تسلیم 

می شوند و قید کار را 
می زنند 

بسیاری از والدین 
مستأصل از پاس کاری 

کودکانشان به خانه اقوام 
حاال برای نگهداری از آن ها 

دست به دامن مراکزی 
شده اند که مجوز درست و 

درمانی ندارند
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