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سراج :با مسئوالنی که بعد از  ۱۵آذر به
بازنشستگان حقوق بدهند برخورد میشود

...

پیامدرایگانشدنآب،برقوگاز

مصرفبرقمساجدومدارس
تا 3برابرافزایشیافت

به دنبال دستور رئیس سازمان برنامه و
بودجه به پنج وزارتخانه در مهرماه امسال
مبنیبراینکههزینهآب،برقوگازمدارس
رایگان شود ،اکنون بعد از گذشت دو ماه
سخنگوی صنعت برق از سه برابر شدن
مصرف برق مساجد و مــدارس که قانون
رایگان شدن برق در آن ها اجرا می شود
خبرمیدهد.حقیفابهایرناگفت:سیاست
رایگان کردن قیمت برق برای مــدارس و
مساجد سیاست درستی نیست زیــرا به
افزایش مصرف در ایــن مراکز منجر می
شود .اگر قصد داریم به مساجد و مدارس
کمک کنیم ،بهتر اســت ایــن کمک ها به
طور مستقیم انجام شود نه این که برق را
به صورت رایگان عرضه کنیم .معاون وی
پیشنهاد کرد :به جای عرضه برق رایگان،
نرخ برق را به طور واقعی محاسبه و منابع
حمایتیراازطریقسازماناوقافبهمساجد
وازطریقوزارتآموزشوپرورشبهمدارس
پرداخت کنیم .خبر افزایش مصرف در
مساجد و مــدارس اکنون در حالی اعالم
شده است که پیش از این وزیر نیرو نیز با
ابرازنارضایتیدراینخصوصگفت:حتی
اگر آموزش و پرورش نیازمندی دارد ،این
نیازمندی را به طریق دیگری تامین کنیم
تا آمــوزش دادن به بچه ها اینقدر سخت
نباشد که از آن ها بخواهیم کاالیی را که به
شکل رایگان در اختیارشان است ،درست
مصرفکنند.

...
خبر

الحاق به توافق نامه پاریس تسریع شود

وکیلی:وزارتکشورحکم
شهرداریحناچیراصادرکرد
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی
گفت :وزارت کشور حکم پیروز حناچی برای
شهرداری تهران را تأیید و صادر کرده است.
محمد علی وکیلی به تسنیم گفت :طبق
شنیدههای بنده امروز( شنبه) وزارت کشور
حکم "پیروز حناچی" برای شهرداری تهران
را تأیید و صادر کرده است .در همین حال
محمد علیخانی عضو شــورای شهر تهران
دیروز بابیاناینکهبرایشهرداریسرپرست
انتخاب نمیکنیم ،افــزود :هنوز از مهلت
قانونی اعالمشده برای حضور افشانی در
شهرداری باقی مانده است و صبر میکنیم
حکمحناچیازسویوزارتکشورامضاشود.

ایسنا -قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که بازنشستگان تا  ۱۵آذرماه میتوانند در سمتهای خود باقی
بمانند ،درباره این که اگر کسی از مسئولیت کنار نرود چه اتفاقی رخ میدهد افزود  :در صورت کنارهگیری نکردن افراد ،مسئول آن
سازمان و نهادی که به پرداخت حقوق به فرد بازنشسته اقدام کند دستگیر و با او برخورد می شود.

نامه ظریف وزنگنه به رئیسجمهور

مسئوالنمیگویند

وزیران امور خارجه و نفت در دو نامه جداگانه
به رئیس جمهور ،خواستار تسریع در روند
تصویب الحاق ایــران به کنوانسیون تغییر
اقلیم سازمان ملل و تصویب آن پیش از اجالس
آذرمــاه ایــن کنوانسیون شدند.به گــزارش
مهر ،محمد جواد ظریف ،وزیر امورخارجه و

بیژن زنگنه ،وزیر نفت در دو نامه جداگانه به
حسن روحانی ،رئیس جمهور درخواست
کرده اند تا الحاق ایران به توافق نامه پاریس
مجدد در مجلس شــورای اسالمی و شورای
نگهبان قانون اساسی بررسی و تایید شود؛
چرا که به گفته ظریف ،ملحق نشدن ایران
به این توافق نامه می تواند موجب باز شدن
پــرونــده ای علیه ایـــران در شـــورای امنیت
سازمان ملل شود.گزارش مهر حاکی است:

بر اســاس متن سندی که ایــران ارائــه داده،
کشورمان متعهد می شود طی مدت زمان
 ۱۰ســال یعنی از ســال  ۲۰۲۰تــا ۲۰۳۰
میالدی در زمینه کاهش تولید  ۲۱۰میلیون
تن کربن گــام بـــردارد که اجــرای ایــن تعهد
نیازمند هزینه ای معادل  52.5میلیارد دالر
است .کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل
متحد ضمن دعوت کشورها برای ملحق شدن
به این کنوانسیون و مشارکت در کاهش تولید

بطحایی :کالس اسباب بازی
به دبستانها میآید
گاز کربن ،اعالم کرده است اگر کشورهایی که
برای کاهش تولید کربن تعهد می دهند ،تعهد
خود را در موعد و میزان مقرر معهود از سوی
آن کشور عملیاتی نکنند ،این کنوانسیون
می تواند « هر اقدامی» در مقابل آن کشور
داشته باشد   .

ی رنگ می بازد
فرهنگ در سایه واردات  85درصدی اسبابباز 

واردات  ۲۵هزار تن اسباب بازی طی یک سال

گــروه اجتماعی -اســبــاببــازی ،یــک کــاالی
فرهنگی استراتژیک به شمار می آید اما وقتی
زوایــای آن را در کشور بررسی می کنیم بیش از
آنکهبهتاثیراتفرهنگیاسباببازیتوجهشود
مسئله سرگرم کننده بودن آن اهمیت دارد ،این
مسئله نه تنها برای بچه ها ،بلکه برای خانواده ها
هم به همین شکل بوده است .به ویژه وقتی می
بینیم میزان گسترده ای از اسباب بــازی های
موجود در کشور وارداتی است و همین موضوع
نشانمیدهدکودکانماباوسایلیبازیمیکنند
کهازفرهنگایرانیاسالمیفاصلهدارد.
▪راهاندازی کالسهای اسباببازی در دوره
اولابتدایی

بازی به عنوان بخشی از فناوری آموزشی در روند
نظام یادگیری اصالح شود .شاید بر پایه همین
اعتقاداستکهوزیرآموزشوپرورشازراهاندازی
کالسهایاسباببازیدردورهاولابتداییخبر
دادوگفت:اینطرحامسالبهصورتآزمایشیدر
 ۱۰هزار مدرسه ۱۰استان کشور اجرا میشود.
وی توضیح داد :در این طرح دانشآموزان کالس
اول،دوموسومابتدایی،سهساعتدرهفتههمراه
بابازیکردناهدافآموزشیرادنبالمیکنند.

شرکتهای فعال در این حــوزه ظرفیت دانش
بنیان شدن را دارند ،در صددیم از طریق ستاد
توسعهفناوریهاینرم اینموضوعرابررسیودر
قالبحمایتازشرکتهایخالق،زمینهتجاری
سازی اسباب بازی های بومی را فراهم کنیم .این
اظهاراتدرحالیاستکهبراساسآمارگمرکدر
 ۱۲ماه سال ۹۶بیش از ۲۵هزار تن انواع اسباب
بازی از  ۲۱کشور جهان وارد ایران شده است.به
گزارش شبکه خبر ،با واردات این میزان اسباب
بازی به کشور ۹۳ ،میلیون و  ۵۲۴هزار و ۴۸۹
دالرارزازکشورخارجشدهاست.

اینموضوعنکتهایاستکهوزیرآموزشوپرورش
درجریانافتتاحچهارمینجشنوارهاسباببازی
به آن اشــاره کــرد .سید محمد بطحایی گفت:
اسباب بازی یکی از تجهیزات فناوری آموزشی
است و وسیلهای بــرای پرکردن اوقــات فراغت
نیست بلکه به کمک اسباببازی در یادگیری
تسهیل ایــجــاد مــی کنیم .وی بــا بیان ایــن که
اسباببازی حامل فرهنگ اســت ،افــزود :اگر
اصرارداریمکهاسباببازیبچههاساختداخل
باشد به این دلیل است که حامل فرهنگ است
و اگر غیر از این باشد ،آثــار و عواقب سوء دارد.
وی گفت :باید استفاده از اسباببازی در فرایند
یاددهی و یادگیری رسمی وارد شود و اسباب

معاون علمی و فناوری رئیسجمهور در افتتاحیه
چهارمین جشنواره ملی اسباب بــازی از طرح
ستاد فناوری های نرم معاونت علمی وفناوری
ریاست جمهوری بــرای تجاری ســازی اسباب
بازی های بومی خبر داد .به گزارش ایسنا ،سورنا
ستاریگفت:مادرمعاونتعلمیبهدنبالهمین
حلقههایمفقودههستیموباتوجهبهاینکهبرخی

در این بین یکی از مراکزی که وظیفه دارد به
موضوع اسباب بــازی نگاه فرهنگی ،آموزشی
و تربیتی داشــتــه بــاشــد ،شـــورای نــظــارت بر
اسباببازی است .اما دبیر چهارمین جشنواره
اسباب بازی از سهم  15درصدی اسباب بازی

بازگشت  1065نخبه
ایرانی به کشورطی 3
سال گذشته

معاون امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت
علمیوفناوریگفت:طیسهسالگذشتهیک
هزار و  ۶۵نفر از دانشمندان ایرانی مقیم خارج
به کشور بازگشته اند و به فعالیت های علمی
آموزشی خود می پردازند .به گزارش مهر  ،علی

مرتضی بیرنگ اظهار کــرد :طرح همکاری با
متخصصان و دانشمندان ایرانی خارج از کشور
بیش از سه سال است که آغاز شده و تا کنون
هزار و ۶۵نفر از دانشمندان ایرانی مقیم خارج
بهکشوربازگشتهاندوهماکنونبهفعالیتهای

▪طرحتجاریسازیاسباببازیهایبومی
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▪فقط 15درصدایرانی

ایرانی در بین اسباب بازی های موجود در بازار
خبرمیدهد.محسنحمولهدربارهارزشتقریبی
بازار اسباببازی ایران اظهار کرد :در پنج سال
اخیر سهم سرانه مصرف اسباببازی به صورت
میانگین در جهان  ۳۴دالر،در اروپا  ۲۵۰دالر،
درآمریکا ۳۵۰دالر،درچین 6/3دالرودرایران
 ۱۰دالر بوده است .وی افزود :بر اساس شواهد
موجودوبررسیمیدانی،اسباببازیایرانی۱۵
درصد از اسباببازیهای موجود در بازار را به
خود اختصاص میدهد و میزان بسیار زیادی از
اسباببازی های بازار تا قبل از نوسانات نرخ ارز،
وارداتیوخارجیبودهاست.
▪صنعتاسباببازیمتولیمشخصیندارد

فاطمهذوالقدرنایبرئیسکمیسیونفرهنگی
مجلسهم باتاکیدبراینکهصنعتاسباببازی
در ایران متولی مشخصی ندارد تصریح کرد:
مهمترین اقدامی که برای رهایی از چالشهای
صنعت اسباببازی میتوان انجام داد ،تدوین
طرح جامعی برای تعریف و تمرکز فعالیتها،
تعیین متولی خاص و ارائه راهکارهای توسعه
آن با توجه به ابعاد فرهنگی و اقتصادی این
محصول است .وی همچنین از اختصاص یک
ردیفبودجهایبرایحمایتازتولیدمحصوالت
فرهنگی که نیازمند حمایت هستند خبر داد و
گفت :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی متولی
تخصیصاینبودجهبهواجدانشرایطاست.
علمی آموزشی خود می پردازند .وی افــزود :
برخیازآنهایکشرکتدانشبنیانراهاندازی
کرده اند ،برخی در یک شرکت دانش بنیان در
واحد تحقیق و توسعه مشغول به کارند یا عضو
هیئتعلمییکدانشگاهیاپژوهشگاهشدهاند.

وزیر آموزشوپرورش گفت  :در دوره ابتدایی
و پایههای اول ،دوم و سوم دبستان ،کالس
اسباب بازی آموزشی را ایجاد میکنیم.به
گزارش تسنیم ،سید محمد بطحایی دیروز
در چهارمین جشنواره اسباب بازی اظهار
کرد :در دوره ابتدایی و پایههای اول ،دوم و
سوم دبستان ،کالس اسباب بازی آموزشی
را ایجاد میکنیم و بچهها دو تا سه ساعت در
هفتهازطریقبازیبااسباببازیها،اهداف
آموزشیرافراخواهندگرفت.ویافزود:این
موضوع مهم ترین برنامهای است که امسال
با همت معاونت علمی ریاست جمهوری
اجرایی خواهیم کرد .اسباب بازی به عنوان
بخشی از فناوری آموزشی وارد مــدارس
به ویژه در دوره ابتدایی میشود تا بچه ها
نشاط داشته باشند و آن ها را به یادگیری
عالقهمندکند.

فراخبر
گام های مثبت آموزشی و
تربیتی در آموزش و پرورش

مدتی است که بطحایی با برنامه ها و
طرح های تحول گرایانه خود فضای
سنتی آموزش و پرورش را تغییر داده
ودراینمدتتوانستهاستدرمجموع
رضایتدانشآموزانووالدینراکسب
کند .این در حالی است که افق نگاه او
خروج از آموزش مطلق و ورود به عرصه
های نوین پرورشی و مهارت آموزی
دانــش آمــوزان اســت.کــاس اسباب
بــازی هــای آمــوزشــی نیز یکی از این
برنامههاستکهبیشکتاثیرشگرفی
بر دانش آمــوزان مقطع ابتدایی دارد
و باعث شکوفایی استعدادهای آن ها
و نیز افزایش مهارت های زندگی می
شود؛البتهاگراینطرحبهدرستیپیاده
و اجرا شود و در هزارتوی کمبودها،
سوءبرداشتهاوسوءمدیریتهادچار
بیتفاوتینشودوبالییکهبرسرزنگ
های ورزش آمده( که اغلب تبدیل به
زنگ بازی و وقت گذرانی شده است)
براینکالسهاینوظهورنازلنشود.
بنابراین در بعد پیاده سازی و اجرای
چنینطرحهایینیزبایدنظارتدقیق
وعمیقراسرلوحهکارقرارداد.

