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 جرایم رانندگی ۵درصد 
افزایش می یابد

نماینــدگان مجلس 
در مصوبه ای مقرر کردند 
که تعرفــه جریمه های 
رانندگی در سال آینده، 
پنــج درصــد افزایش 

یابد. در این مصوبه آمده اســت؛ در ســال ۱۴۰۰ 
تعرفه جریمه هــای رانندگی پنــج درصد )%۵( 
افزایش می یابد و مبالغ حاصله به حساب درآمدی 

خزانه داری کل کشور واریز می شود.
    

سقوط شاخص فرزندآوری و 
افزایش متاهالن بی فرزند

براســاس آخریــن 
بررســی های انجــام 
شده از هر ٢ مرد متاهل 
ایرانی، یک نفر بی فرزند و 
تک فرزند است . براساس 

این بررسی جمعیت مردان متاهل بدون فرزند٢۰ 
درصد، جمعیت مردان متاهل تک فرزند۳۱ درصد 

و جمعیت مردان متاهل دو فرزند۳۱درصد است.
    

امکان موقعیت یابی 
تماس گیرندگان اورژانس 

پس از آنکه فیلمی از 
تماس کودکی با اورژانس 
برای نجات جان مادرش و 
تالشش برای راهنمایی 
ماموران برای رسیدن هر 

چه زودتر به خانه شــان، در فضای مجازی منتشر 
شد؛ مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس 
کشور گفت: از سال گذشــته امکان موقعیت یابی 
تماس گیرندگان در دو اســتان تهران و خراسان 
رضوی به صورت پایلوت اجرا و زیرساخت های آن 

در سطح کشور در ٢۷ دانشگاه فراهم شده است.
    

کاهش ۸ درصدی اهدای خون 
در تهران

مدیرکل انتقال خون 
استان تهران گفت: میزان 
مراجعه و اهــدای خون 
نســبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته حدود 

هشــت درصد کاهش پیدا کرده است. محمدرضا 
مهدی زاده گفت: شــاخص اهدای خون در تهران 
٢۰ نفر به ازای هر یک هزار نفر جمعیت اســت. در 
صورتی که این عدد در کشــور به طور میانگین در 

حدود ٢۷ است.
    

مناقشه بر سر بود و نبود کرونای 
جهش یافته ایرانی 

ســید امیرحسین 
قاضی زاده هاشــمی، 
عضو ستاد ملی مقابله 
با کرونا از وجود کرونای 
جهش یافتــه در داخل 

کشــور با عنوان »کرونای ایرانــی« خبر داد و 
گفت: عالوه بر موتاسیون های )جهش ژنتیکی( 
آفریقایی و انگلیسی و کالیفرنیایی، باید کرونای 
جهش یافته ایرانــی را هم اضافه کــرد؛ البته 
هنوز کامال تائید نشــده ولی شواهدی از آن در 
قزوین و آن نواحی هســت. در پی این اظهارات 
کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت با رد این موضوع 
گفت: از زمان شــیوع ویروس کرونا در کشور تا 
امروز، افزون بر ۷۰ جهش در ایران شناســایی 
شده که البته تا امروز هیچ کدام تغییر معناداری 
در رفتار ویروس ایجــاد نکرده و اطالق واریانت 

جدید به آنها درست نیست.
    

درپیتلفشدن۱۵هزارپرندهمهاجرمطرحشد
ضرورت الیروبی تاالب میانکاله 

درحالــی ۱۵ هــزار 
پرنده مهاجــر در تاالب 
میانکاله به دلیل آنچه که 
»سم بوتولیسم« گفته 
می شود، تلف شده اند که 

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تا مشکالت 
خلیج گرگان برطرف و میانکاله احیا نشود، مرگ و 
میر گسترده پرندگان ادامه خواهد داشت. این در 
حالیست که مسعود باقرزاده کریمی، مدیرکل دفتر 
حفاظت و احیای تاالب ها سازمان حفاظت محیط 
زیست می گوید که براساس مطالعات انجام شده، 
خلیج گرگان الیروبی خواهد شد تا تبادل جریان 
آب در این منطقه با دریای خزر، بر بهبود کیفیت آب 

در میانکاله تاثیرگذار باشد.

از گوشه و کنار

سعیدهعلیپور

می گویند بازی برای کودکان مانند 
کالم برای بزرگساالن؛ ابزاری برای بیان 
احساسات، آرزوها و خودشکافی های 
کودکانه آن هاست. حق بازی به عنوان 
یکی از اساســی ترین شــرایط برای 
ســالمتی کودکان محسوب می شود 
که حتی ســازمان ملل متحد آن را به 
عنوان یک حق جهانــی برای کودکان 
مطرح کرده اســت. این در حالی است 
که این حق نیازمند ابزاری اســت که از 
آن به عنوان اســباب بازی یاد می شود. 
ابزاری که شــاید به آسانی در دسترس 
همه کودکان نباشد یا بسیاری ندانند که 
چطور آن را برای کودکان شان انتخاب یا 

از آن استفاده کنند.
نگاهی به آمار استفاده از اسباب بازی 
در ایران نشان می دهد، این دسترسی 
برای بسیاری از کودکان این سرزمین 
نیز چنان فراهم و آسان نیست. به طوری 
که به گفته محســن حموله، مدیرکل 
ســرگرمی های ســازنده و بازی های 
رایانه ای کانون پرورش فکر کودکان و 
نوجوانان، سرانه مصرف اسباب بازی در 
ایران چیزی حدود یک هفتم ســرانه 
عمومی جهانی است. سرانه ای که برای 
کشوری با نزدیک به ٢۰ میلیون کودک 
و نوجوان زیر ۱۵ سال، رقم چشمگیری 

محسوب نمی شود. 
ایــن روزها امــا روزهــای پایانی 
جشــنواره ملی اســباب بازی است. 
جشــنواره ای که با هــدف کمک به 
ساماندهی و رونق صنعت اسباب بازی 

از سال ۱۳۹۴ آغاز به کار کرد، هر چند 
امسال زیر سایه شــیوع کرونا، مجازی 
برگزار شد، اما این امکان را در دسترس 
همه خانواده ها در سراسر کشور قرار داد 
تا ضمن بازدید از جشنواره از تخفیفات 
آن استفاده کنند، مشاوره بگیرند و در 
جریان آخرین اقالم بازار اسباب بازی آن 
هم از نوع ایرانی آن قرار بگیرند. هرچند 
برخی معتقدند، اسباب بازی های ارائه 
شده در این جشنواره چنان محدود بوده 
که بسیاری از  کودکان با ذائقه ها و سالیق 
جدید را پوشش نمی دهد و کنجکاوی 

آنها را برنمی انگیزد.
حضور۱40تولیدکنندهداخلیباهزار
و۲۵0نوعاسباببازیوعروسک

ششمین جشنواره ملی اسباب بازی 
در حالــی فــردا بــه کار خــود پایان 
می دهد که در نمایشــگاه امسال ۱۴۰ 
تولیدکننده داخلی اسباب بازی، هزار و 
٢۵۰ نوع اسباب بازی و عروسک را برای 
فروش ارائه کردند. اگر شما هم میلی به 
بازدید از این جشــنواره مجازی دارید 
می توانید با مراجعه به آدرس اینترنتی 
جشنواره ملی اســباب بازی به نشانی 
irantoyfestival.ir از محصوالت 
و قیمت ها آگاه شوید و در صورت خرید 
اسباب بازی آن را رایگان تحویل بگیرید.

سادگی و سهوت دسترسی به سایت 
این جشــنواره به آن امکان اســتفاده 
همزمان خانواده ها، کودکان و نوجوانان 
را فراهم می کند تا از هــر جای ایران یا 
حتی سایر نقاط دنیا از این محصوالت 

ارائه شده در این جشنواره دیدن کنند.
صفحــه اول این ســایت در بخش 
»فروشگاه اسباب بازی« با یک گزینه 
ورود به فروشــگاه امکان بازدید از انواع 
اسباب بازی ها که بر اساس مقطع سنی 

و نوع اســباب بازی دسته بندی شده را 
فراهم می کند.

همچنین گزینه دریافت مشــاوره 
خرید برای پاسخ به سواالت مشتریان 
و اخذ راهنمایی قابل استفاده است. در 
همین حال هم زمان کارشناسان حوزه 
اسباب بازی ها نیز به صورت رایگان به 
مراجعه کنندگان برای انتخاب و خرید 

بهتر مشاوره می دهند. 
برگزارکنندگان نمایشگاه امیدوارند 
با این جشــواره که برای ششمین سال 
پیاپی برگزار می شود، عالقه مندان به 
ایده پردازی در حوزه اسباب بازی را به 
فعالیت وادارد، سرمایه گذاران را به این 
حوزه جلب کند و مردم را ترغیب کند 
کمی بیشتر اســباب بازی بخرند. آن 
هم از نوع ایرانی. هــر چند در این میان 
خریداران از تنوع و کیفیت محصوالت 
ایرانی راضی نیستند و بسیاری هم به 
دلیل گرانی اســباب بازی خارجی قید 
آن را می زنند. دالیل عمده ای که برخی 
از کارشناسان آن را دلیل مصرف کمتر 

اسباب بازی در ایران می دانند.
سرانهمصرفاسباببازیدرجهان

سرانه مصرف اســباب بازی در هر 
کشور برابر با میزان خرید اسباب بازی 

در آن کشور اســت که تقسیم بر تعداد 
کودکان آن کشــور )بین ۰ تا ۱۶ سال( 
می شــود. بر اساس بررســی ها کشور 
اســترالیا بیشــترین ســرانه مصرف 
اســباب بازی را دارد که برابر ۵۰۰ دالر 

به ازای هر کودک است.
بعد از آن بریتانیا و آمریکا با اختالف 
کمی حضور دارنــد. هر چند اطالعات 
آماری رسمی در خصوص میزان مصرف 
اســباب بازی در ایران وجود ندارد ولی 
به صورت تخمینی می تــوان برای ۱۸ 
میلیون کودک زیر ۱۶ ســال ۱۷ دالر 

سرانه مصرف را در نظر گرفت.
در ترکیه، کشوری که هم جمعیت 
با ایران است، سرانه مصرف محصوالت 
اســباب بازی ۷۰ دالر است، این بدین 
معناســت کــه احتیاج اســت نقش 
اسباب بازی بیشــتر در جامعه ایرانی 
بازآفرینی شود و به اسباب بازی های نگاه 
لوکس و الکچری و صرفاً سرگرم کننده 
نداشــته باشــند باید به این امر واقف 
باشند که اسباب بازی کاالی فرهنگی 
و ارزش آفرین است که هویت کودکان 

جامعه را می سازد و شکل می دهد.
درزمینهتولیداسباببازی

ضعفهاییداریم
در حالی که اســباب بازی در تمام 
جهان یکی از صنعت هــای پردرآمد 
است، در کشور ما این صنعت به شکل 
جهانی و واقعی خود وجــود ندارد. هر 
چند که در ســال های اخیر گام هایی 
برای محدودیت واردات اســباب بازی 
برداشته شده و این موضوع باعث شده 
است تولیدکننده  داخلی به فکر تولید 
و طراحی و افزایش تیراژ خود بیافتد یا 
اینکه آن هایی که در این عرصه حضور 
نداشــتند، عالقه مند به این کار شوند، 
اما وقتی به تولیدات داخلی در مقایسه 
با تولیدات خارجی بــه ویژه چین نگاه 
می کنیم، متوجه می شویم نه تنها درآمد 
حاصل از فروش اسباب بازی در کشور به 

شدت کم است که تولیدکنندگان 
داخلی چندان هم اهل ریســک و 
سرمایه گذاری در این حوزه نیستند 
و به ساخت اقالمی با پیچیدگی های 

بسیار کمتر اکتفا می کنند.
شاید نگاهی به اقالم ارائه شده 
اســباب بازی در رده های مختلف 
سنی در جشنواره اخیر اسباب بازی 

شاهد این مدعی باشد.
در این باره محمد حسین فرجو، 
عضو کمیسیون ثبت و صدور مجوز 
اســباب بازی می گوید: »در زمینه 
تولید اسباب بازی ضعف هایی داریم 
برای مثال مــا تولیدکننده ای در 
ایران نداریم که اســباب بازی ای 
تولید کرده باشد که سیستم رادیو 
کنترل داشته باشد. ماشین کنترلی، 

هواپیما، هلی کوپترها یا انواع و اقســام 
اسباب بازی هایی که از راه دور کنترل 
شــوند و پرواز کنند را به دلیل سازوکار 
پیچیده و هزینه بری کــه دارد در ایران 

تولید نمی کنند«.
وی توضیــح داد: »یکــی دیگر از 
علت هایی که تولیدکنندگان ما احتیاط 
می کنند، میزان سرمایه گذاری برای 
تولیــد و تیــراژ پایین آن ها اســت. 
گاهی میزان تولید یــک محصول در 
کشــورهای اروپایی و چین حتی به 
اندازه  پیش تولید آن ها برای بررســی 
کیفیت هــم نیســت. تولیدکننده  ما 
ممکن است گاهی از یک محصول فقط 
۵ هزار عدد تولید کند، درصورتی که در 
کشورهای دیگر این عدد میلیونی است. 
در ایران هر اسباب بازی ای که قرار است 
تولید شــود، اولین هزینه  آن مربوط 
به هزینه هــای مواد اولیــه و قالب آن 
است که گاهی از ٢۰۰ تا ۵۰۰ میلیون 
متغیر و این برای تولیدکننده ها بسیار 

سنگین است«.
عضــو کمیســیون ثبت طــرح و 
صدور مجــوز اســباب بازی گفت: »با 
وجود همه  مشکالت و با توجه به تالش 
تولیدکننــدگان و طراحان، افق تولید 
اسباب بازی روبه رشــد و تعالی است و 
امیدواریم که رشته  تولید اسباب بازی 
که ۱۳ ســال پیش مجوز آن از وزارت 
علوم گرفته شــد ولی کالس های آن 
تشکیل نشده است، باالخره آغاز به کار 
کند و ما بتوانیم به صورت آکادمیک و 
علمی بازار کاری را برای عالقه مندان به 
این حوزه و رشته فراهم و با تربیت نیروی 
انسانی این خال را در این زمینه پر کنیم«.
چراییجدیگرفتهنشدنصنعت

اسباببازیدرکشور
از ســوی دیگر محســن حموله، 
مدیرکل ســرگرمی های ســازنده و 
بازی های رایانه ای کانون پرورش فکر 
کودکان و نوجوانــان و دبیر برگزاری 

ششمین جشنواره اسباب بازی هم در 
خصوص چرایی جدی گرفته نشدن 
صنعت اســباب بازی در کشــورمان 
می گویــد: »طراحی اســباب بازی، 
تیراژ کم تولید، نبود نیروی متخصص 
در حــوزه اســباب بازی در مقاطــع 
دانشــگاهی و نبود اتحادیه مستقل 
برای ایــن صنعت از جمله مســائلی 
است که تولید اسباب بازی در ایران را 

با مشکل روبرو کرده است.«
او به ســایت دیدارنیوز می گوید: 
»در حال حاضر اتحادیه اسباب بازی 
ایرانی، اتحادیه نایلون و پالســتیک 
اســت و اتحادیه اســباب بازی های 
وارداتی اتحادیه خرازی ها است. این 
دوگانگی اتحادیه ها و اینکه بعضی از 
اسباب بازی ها مشمول این اتحادیه ها 
نمی شــوند، در حوزه اســباب بازی 

دردسر هایی را ایجاد کرده است«.
حمولــه ادامــه می دهــد: »اکثر 
اســباب بازی های ایرانی الگو گرفته از 
اسباب بازی های خارجی است بر همین 
اساس باید در حوزه طراحی و شناسایی 
جوانان مســتعد در حوزه طراحی کار 

کنیم«.
اسباببازییکمقولهفرهنگی
استنهیککاالیلوکسوتجمالتی

ه  ر ا بیــر ششــمین جشــنو د
اســباب بازی در ادامه بــا بیان اینکه 
کانون پــرورش فکــری کودک 
و نوجــوان ســه دوره اســت که 
رویــدادی را با هدف شناســایی 
جوانان خــالق در حوزه طراحی 
اســباب بازی برگــزار می کند، 
می گویــد: »مســئولین باید به 
اسباب بازی به عنوان یک مقوله 
فرهنگــی نــگاه کنند نــه صرفا 
به عنــوان یــک کاالی لوکس و 

تجمالتی«.
اما در این میــان آنچه برگزاری 
این جشــنواره را با انتقادات جدی 
مواجه کرده بی توجهی به موضوع 
بازی های رایانه ای اســت که این 
روزها بیشــترین توفیق را در میان 
کودکان و نوجوانان دارد و جای آن 

در این جشنواره خالی بوده است.

گزارش

معــاون آمــوزش ابتدایی آمــوزش و پــرورش درباره 
تاثیرات منفــی ماندن دانش آمــوزان در خانه گفت: برخی 
خانواده هــا اعــالم می کنند که فرزندانشــان بــه خاطر 
ماندن زیاد و طوالنی مــدت در خانه و به علــت انزوا و دور 
ماندن از دوســتان رفتارهای پرخاشگرانه شــان افزایش 
 پیدا کرده و تنش بیــن خانواده ها و دانش آمــوزان زیادتر 
شــده اســت. رضوان حکیم زاده در گفت وگو بــا ایلنا در 
خصوص نگرانی های ناشــی از طوالنی ماندن دانش آموزان 
در خانه گفت: براســاس گزارش های ســازمان بهداشــت 
جهانی که به سازمان ها ابالغ شده و همچنین پژوهش هایی 
که در ایــن زمینه صــورت گرفته، مانــدن در خانه آن هم 
طی یک مــدت طوالنی، آســیب های غیرقابــل جبرانی 
خواهد داشــت که ممکــن اســت، در کوتاه مــدت قابل 
 مشــاهده نباشــد، ولی در بلندمــدت قطعا آثــار خود را 

نشان می دهد. 
برگزاریبرخیکالسها

بهصورتحضوری
رضوان حکیم زاده، معــاون آمــوزش ابتدایی آموزش 
و پــرورش در گفت وگو با ایلنــا، درباره رونــد کالس های 
حضوری اول و دوم ابتدایی گفت: برنامه ای که برای حضور 

دانش آموزان کالس اول و دوم ابتدایی داشــتیم با تصویب 
شورای مدرســه بود و با توجه به شرایط هر منطقه استقبال 

دانش آموزان و خانواده آن ها متفاوت بوده است. 
در مناطق و شــهرهای کوچک، عشایری و روستایی که 
خانواده ها اغلــب نمی توانند در زمینــه یادگیری حمایتی 
از فرزند خود داشته باشد، اســتقبال خیلی باال بوده است.  
وی ادامه داد: همچنین از ســوی خانواده هایی که توانایی 
یادگیری به فرزندان خود را ندارند، درخواســت شــد که 
آموزش ها به شکل حضوری باشد، از این رو استقبال خوبی 

از ســوی این خانواده ها صــورت گرفت. در عیــن حال در 
مناطق برخوردار با توجه به اینکــه والدین امکان یادگیری 
به دانش آموزان را دارند، اســتقبال از کالس حضوری کمتر 
بوده است.  معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
در خصوص تصمیم گیری شورای مدرسه در این باره افزود: 
البته ما موضوع را به شورای مدرســه واگذار کرده بودیم تا 
تصمیم گیری و ارزیابی را بــا توجه به وضعیت دانش آموزان 
و نســبت به یادگیری آن ها داشته باشــند. طبیعتا اگر در 
منطقه ای تصمیم شورای مدرسه این باشد که دانش آموزان 
به کالس نیاز ندارند که البته نظــر والدین هم حائز اهمیت 

است، امکان دارد که روند به گونه دیگری جلو برود. 
 وی افزود: در مناطقی که امــکان برگزاری کالس ها به 
صورت حضوری فراهم شد، یک مقدار نگرانی هایمان کمتر 
شده است. به خصوص اینکه معلمان اعالم کردند که حتی 
با حضور اندک دانش آموزان در کالس ها توانســتند، نقاط 
ضعف و قوت آن ها را شناسایی کنند و ارزیابی های الزم را 
داشته باشند تا اگر الزم بود برای آن ها برنامه جبرانی داشته 
باشــند. معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: در مناطقی 
که دانش آمــوزان به صــورت حضوری بــه کالس درس 
نرفتند، نگرانی های ما در جای خودش باقی مانده اســت. 

این نگرانی هــا از چند جهت وجــود دارد، اول اینکه بحث 
یادگیری مهارت های خواندن و نوشــتن است که مبنایی 
برای یادگیری بعدی است. مورد بعدی که باعث نگرانی ما 
شده، این است که دانش آموزان در این شرایط دچار انزوا و 

کم تحرکی شده اند.
امتحاناتنهایی

وی درباره برگزاری امتحانات حضــوری برای پایه اول 
و دوم در خردادماه اظهار داشــت: ما ســال گذشته همین 
برنامه را علیرغم شرایط دشــوار و با توجه به تجربه کمتری 
که داشتیم، اجرا کردیم و امتحانات پایه نهم، دوازدهم و اول 
ابتدایی به صورت حضوری برگزار شد. خوشبختانه با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی حین امتحانات، هیچ مشکلی هم 
گزارش نشد.  حکیم زاده خاطرنشان کرد: ما به شکل سنتی 
امتحان نداریم، اما ارزیابــی یادگیری دانش آموزان برای ما 
بسیار مهم است، بنابراین سعی می کنیم تا جایی که امکان 
دارد، این ارزیابی به صورت آزمون های عملکردی و حضوری 

برگزار شود.  
معاون وزیر آموزش و پرورش در پاســخ به این سوال که 
آیا آموزش دروس اول دوم ابتدایی تا پایان اســفند به اتمام 
خواهد رسید؟ گفت: این بستگی به وضعیت هر کالس درس 
و برنامه ای دارد که معلم ارائه می دهد، نمی توان اظهار نظر 
قطعی داشت، اما آنچه برای ما مهم بوده، این است که تا زمانی 
که همه محتوای درس تدریس نشــده و اهداف یادگیری 
محقق نیافته، از نظر ما باید جریان آموزشی ادامه پیدا کند. 

معاونآموزشابتداییآموزشوپرورشمطرحکرد؛

افزایش پرخاشگری دانش آموزان به دلیل ماندن در خانه
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فروشاسباببازیدر
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