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 »پراید« و »آردی« نباید 
در جاده ها تردد کنند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی 
از وضعیت ایمنی برخی خودروهای داخلی شدیداً 
انتقاد کرد و گفت:  برخی خودروسازان ارابه مرگ 
تولید می کنند. به گزارش ایسنا، سردار سید کمال 
هادیانفر در رزمایش گشت های نامحسوس پلیس 
راهور بیان کرد: برخی خودروسازان ارابه مرگ تولید 
می کنند، آردی و پراید نباید در جاده ها تردد کنند 
و باید خودروسازان ما به سمت تولید خودروهای 
امن بروند. هادیانفر با تأکید بر اینکه کاهش تلفات و 
جان باختگان حوادث رانندگی یک اصل مهم و هدف 
اصلی پلیس راهور است، اظهار کرد: سایر دستگاه ها 
عالوه بر پلیس نیز باید پای کار آمده و به وظایف خود 

در این خصوص عمل کنند.
    

خانواد ه ها خواستار شدند؛
افزایش زمان نگهداری معتادان 

متجاهر در مراکز

ســخنگوی ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
افزایــش مدت زمان نگهداری معتادان خواســته 
آن ها و به ویژه خانواده های معتادان است. به گزارش 
ایسنا، ســعید منتظر المهدی درباره مدت زمان 
نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ماده ١۶، افزود: 
مدت زمان نگهــداری معتادان در ایــن مراکز به 
شرایط آنجا بستگی دارد. او بابیان اینکه می توانیم 
بر اســاس قانون، مدت زمان نگهــداری معتادان 
را تا دو دوره ٣ ماهه تمدید کنیــم، اظهار کرد: این 
مدت زمان بر اساس پروتکل ها تعیین می شود که 
باید »مناســبت ها« و »ملزومات« آن را به دست 
بیاوریم که بتوانیم معتادان را بیشتر هم نگه داریم. 
ســخنگوی ســتاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: 
بخشی از افزایش مدت زمان نگهداری به درخواست 
خود معتادان است، به ویژه خانواده ها وقتی می بینند 
که این فرایند جواب داده و نتیجه گرفته، خودشان 
درخواست می کنند که معتادان بیشتر در این مرکز 

نگهداری شوند.
    

شهرداری بیشتر آالینده هواست 
تا خودروهای شخصی!

عضو شورای شهر تهران گفت: مطالعات نشان 
می دهد بیشترین آلودگی شــهر تهران مربوط به 
خودروهای ســنگین و پس ازآن موتورها و سپس 
ماشین های ســواری اســت. درنتیجه مشخص 
است که بیشتر خود شهرداری آالینده هوا است تا 

خودروهای شخصی!
به گزارش ایلنا، حسن خلیل آبادی در خصوص 
گزارش معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری 
تهران درباره کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک 
شــهر در پی اجرای طرح ترافیک جدید بیان کرد: 
آقای پورســیدآقایی به عنوان مدیر زحمت کش و 
دلسوز در تالش اســت تا نوآوری هایی را برای حل 
مســئله ترافیک و آلودگی هوای شهر تهران ابداع 
کند که مفید باشد، اما مشکل اساسی در شهر تهران 

حمل ونقل عمومی آن است که دچار معضل است.
او اضافه کرد: تا زمانی که حمل ونقل عمومی را 
سامان ندهیم، مســئله ترافیک و آلودگی هوا حل 
نمی شود. برای حل ریشه ای این مسئله حتماً باید 

بتوانیم حمل ونقل عمومی را توسعه دهیم.
خلیل آبادی تصریح کرد: اگر متــرو، اتوبوس، 
بی آرتی را به راحتی  و باقیمت عادالنه در اختیار مردم 
قرار دهیم که دیگر از خودروی شــخصی استفاده 
نمی کنند. اگرچه در حوزه حمل ونقل تالش هایی 
صورت می گیرد، اما تحریم نیــز در ناتوانی خرید 

وسایل نقلیه عمومی بی تأثیر نیست.
عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر تهران درباره گزارش معاون حمل ونقل مبنی 
بر رضایت ۶٣ درصدی شــهروندان تهرانی از طرح 
ترافیک جدید، گفت: طرحی که با این فاصله از اجرا 
برای آن ۶٣ درصد رضایتمندی اعالم شود، معلوم 
است که این رضایتمندی مبهم است. خلیل آبادی 
اظهار کرد: مطالعات نشــان می دهد بیشــترین 
آلودگی شهر تهران مربوط به خودروهای سنگین و 
پس ازآن موتورها و سپس ماشین های سواری است. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

با یک ســرچ ســاده در اینترنت 
می توانید تعداد افراد بی سواد در ایران 
را پیــدا کنید. منابع خبری رســمی 
می گویند چیزی حــدود 8 میلیون 
نفر بی سواد در کشــور وجود دارد؛ اما 
آمار غیررسمی از عددی بیشتر از این 

صحبت به میان می آورد.  
سال گذشته بود که رئیس سازمان 
نهضت سوادآموزی از وجود ١١میلیون 
کم ســواد در کشــور خبر داد و گفت: 
»طبق نتایج سرشماری عمومی نفوس 
و مسکن سال ١٣۹۵ در گروه سنی ١۰ 
تا ۴۹ ســال بیش از دو میلیون و ۷۰۰ 
هزار نفر بی سواد شناسایی شده است 
که حدود ۴۰۰ هزار نفرشــان را اتباع 
خارجی تشکیل می دهند. اما درمجموع 
در همه گروه های ســنی 8 میلیون و 
8۰۰ هزار بی سواد مطلق و ١١ میلیون 

کم سواد در کشور داریم.«
علی باقرزاده در ادامه به مقایسه آمار 
بی سوادی از سال ۵۵ تا ۹۵ در رده سنی 
افراد باالی ۶ سال اشاره و عنوان کرد: در 
سال ۵۵ ، ۴۷.۵درصد باسواد داشتیم؛ 
این عدد در سال ۶۵ به ۶١.8 درصد، در 
ســال ۷۵ به ۷۹.۵ درصد، در سال 8۵ 
به 8۴.۶ درصد، در ســال ۹۰به 8۴.8 
درصد و در ســال ۹۵به 8۷.۶ درصد 

رسیده است.
او ادامه داد: سال ۵۵، ١۴ میلیون و 
2۰۰ هزار نفر، سال ۶۵، ١۴ میلیون و 
۷۰۰ هزار نفر، سال۷۵، ١۰ میلیون و 
۷۰۰ هزار نفر، ســال 8۵، ۹ میلیون و 
8٣۰ هزار نفر، ســال ۹۰، ١۰ میلیون 
و ١۰۰ هزار نفر و ســال ۹۵، 8 میلیون 
و ۷۹۰ هزار نفر بی ســواد در کشــور 

داشته ایم.
همچنین به گفته او درصد باسوادی 

در گروه ســنی ١۰ تا ١۹ سال ، ۹8.2 
درصد، در گروه ســنی ١۰ تا 2۹ سال 
به ۹۷.٣ درصد و در گروه ســنی ١۰ تا 

۴۹ سال به ۹۴.۷ درصد رسیده است.
 تحصیالت اجباری
نوشته ای روی کاغذ

این اطالعات در حالی ارائه شد که 
آمار نشان می دهد میانگین تحصیل 
در ایران هشت سال بوده و این موضوع 
زمینــه اجباری شــدن تحصیالت تا 
پایان سال دوازدهم را فراهم می کند. 
البته بحــث اجباری شــدن آموزش 
دوره ١2 ســاله موضوع امروز و دیروز 
نیست، سال هاســت بحث گذراندن 
دوره ١2 ساله برای تمام ایرانیان و اتباع 
آن مطرح شده اما هیچ کارنامه مثبت و 

قابل دفاعی برای آن وجود ندارد.
اگر کمــی بــه عقــب برگردیم، 
علی اصغــر فانــی، وزیــر پیشــین 
آموزش و پرورش از مجرم شــناخته 
شدن خانواده هایی که به هر دلیلی مانع 
از تحصیل فرزندان خود می شوند سخن 
گفت و متذکر شد دختران فراوانی از 
پوشش تحصیلی محروم هستند که 
در دوره متوســطه دوم )دبیرستان(، 
این میزان بیشتر و قرار است در برنامه 
ششم توسعه تحصیل اجباری، تا پایان 
متوسطه اول )سال نهم( لحاظ شود. اما 
چیزی که امروز دیده می شود این است 
که در بیشتر مناطق محروم تحصیالت 
برای کودکان به خصوص دختران در 
اولویت قرار ندارد و موضوعاتی ازجمله 
ازدواج در ســنین پایین یــا حتی کار 
کردن در خانه جای تحصیالت هرچند 
اندک را گرفته اند و هیچ ارگانی نیست 
تا پیگیر تحصیل برای کودکان مناطق 

محروم باشد.
پی بــردن به ایــن موضــوع که 
تحصیالت اجبــاری در ایران رعایت 
نمی شود، کار ســختی نیست. کافی 
اســت کمی دقیق تر به دور و اطراف 

خودمان نــگاه کنیم. یک ســری از 
کودکانی که امکان حضور در مدارس را 
پیدا نمی کنند به این دلیل است که فاقد 
اوراق هویتی هستند و امکان ثبت نام 
در سال های گذشــته را نداشتند. در 
حال حاضر آمار دقیقی از این کودکان 
وجود ندارد،  زیرا اکثر کودکانی که به 
دلیل شــرایط اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی نمی توانند به مدرسه بیایند 
در مناطق محروم و حاشــیه شهرها 
زندگــی می کننــد یا ممکن اســت 
خانواده هایشــان جابه جایی داشته 
باشند. بنابراین ثبت  اطالعاتشان هم با 

مشکالت زیادی مواجه است.
 نهضت سوادآموزی 

نهادی کم فروغ
یکی از نهادهایی که نقش بســیار 
پررنــگ و مؤثری در جهــت افزایش 
ســواد عمومی در جامعــه ایفا کرد، 
»نهضت ســواد آموزی« بود. این نهاد 
که در سال ١٣۵8 با هدف باسواد کردن 
خیل عظیم بی سوادان کشور تشکیل 
شد در سال های طوالنی یکی از نقاط 
قوت برای باســواد کردن افرادی بود 
که سن حضور در مدرســه را گذرانده 
بودند، هرچند افــرادی که در این نوع 
کالس ها شرکت می کردند در سطوح 
ابتدایی باقی می ماندنــد، اما همین 
موضوع که نهادی تالش می کند تا آمار 
بی سوادی را در کشور تقلیل دهد جای 
امیدواری بود. حاال چند سالی می شود 
که این سازمان سال های طالیی خود 
را پشت سر گذاشته و این روزها بیشتر 
شبیه یک سازمان متروک و جزئی از 
زیر مجموعه هــای آموزش و پرورش 

شده است.
نهضت ســوادآموزی ابتدا وظیفه 
مهمــی بــر دوش داشــت و نقــش 
تأثیرگــذاری هــم ایفا می کــرد اما 
درست از زمانی که ســازمان زیر نظر 
آموزش و پرورش قرار گرفت شــرایط 

متفاوت شــد. این ســازمان آن قدر 
پراهمیت است که نیاز به بودجه مجزا 
دارد و در ســال های اخیر بــا توجه به 
بودجه کمی که برایش در نظر گرفته 
 شده هرروز کم فروغ تر می شود. دوره 
درخشان نهضت ســواد آموزی همان 
روزهای ابتدایی انقالب بود که سال ها 

از آن روزها می گذرد.
وزارت آموزش و پرورش در سال های 
گذشته همواره با کمبود بودجه مواجه 
بــوده و در بعضی مواقع بــرای تأمین 
بودجه از بودجه نهضت ســواد آموزی 
بهره می بــرد و همین امر باعث شــد 
تا زمینه افول و حــذف تدریجی این 

سازمان مهم فراهم شود.
 بی توجهی به سواد
در مناطق محروم

وضعیت افــرادی کــه در نهضت 
سوادآموزی کار می کنند هم چندان 
مساعد نیست. کمبود بودجه و شرایط 
نامساعد این افراد آن قدر جدی است 

که برخی از آن ها حاضر بــه کار برای 
سازمان نیستند و در پی استخدام در 
آموزش و پرورش هستند و با این شرایط 
کسی در سازمان نمی ماند که بخواهد 

به افراد سواد آموزی کند.
در جایی دیگــر می توان نقدهایی 
به بی توجهی های دولــت به اهمیت 
سوادآموزی در مناطق محروم داشت. 
وضعیت مدرســه رفتن به ویژه برای 
دختران بســیار ناراحت کننده است 
چراکه خانواده ها اهمیتی به ســواد و 
آینده بچه ها نمی دهند. فرهنگ این 
خانواده ها می گوید دختــر یا باید در 
خانه کنار مادر کار کند یا شــوهر کند 
و ســر زندگی خودش باشــد. در این 
مناطق ســواد نقشــی ندارد و همین 
عامل باعث می شود تا ظلمی مضاعف 
به زن ها و دختر ها  شود. در این مناطق 
زنان و دختران به واسطه کمبود سواد 
و نداشتن اطالعات درست شبیه برده 
می شوند و هیچ اختیاری از خودشان 
ندارند. اگر دولــت اقداماتی را در نظر 
بگیرد تا زن ها بتوانند بیشتر از نعمت 
ســواد برخوردار شوند شــرایط برای 
همه زنان متفاوت می شــود و سطح 
عمومی سواد باال می آید، بعدازاینکه 
این اتفاق افتاد کمتر شاهد خشونت و 
ظلم به زن ها هم می شویم. این موضوع 
در مورد مردان هم صــدق می کنند. 
برای مثال کسی که می داند قرار است 
در زمین کار کند یا بــرای کارگری به 
شــهر مراجعه کند از ابتدا سراغ درس 
نمی رود، خانواده هــم نه این موضوع 
را پیگیری می کننــد و نه حتی حاضر 
هستند برای فرزند خود هزینه کنند 
چون کارگری که ســواد نمی خواهد. 
بعد از مدتی این فرد به شهرهای بزرگ 
می آید و همین بی سوادی یا کم سوادی 
باعث می شــود از او سوءاستفاده های 
مالی و اقتصادی شــود. هرروز به این 
گروه بیشــتر ظلم می شود و آن ها هم 
هیچ راهــی برای اینکــه از خود دفاع 

کنند، ندارند.
 چرا در ایران 

بی سوادی ریشه کن نمی شود؟
امــا از ســوی دیگــر بایــد دید 
چرا بی ســوادی در کشــور ریشه کن 
نمی شود؟ کارشناسان می گویند در۵۰ 
سال اخیر مفهوم مرتبط با سواد دائماً 
درحال توسعه بوده است و حداقل در 
١۰ سال گذشته مؤسسات بین المللی 

در تعریف سواد به چند کلیدواژه اساسی 
اشــاره  کرده اند که تکثر سواد شامل 
سواد اقتصادی، فرهنگی، اطالعاتی، 
سیاسی و اجتماعی ازجمله این موارد 
محسوب می شود. در توصیه نامه های 
آموزش بزرگســاالن بحث مواجهه با 
محیط رو به رشــد در محیط فناورانه 
مطرح  شده اســت؛ یعنی فرد باسواد 
باید بتواند مشکالت فردی، اجتماعی و 
اقتصادی اش را در این محیط حل کند.

از عمده تریــن دالیل ریشــه کن 
نشدن بی ســوادی در کشور این است 
که نمی توان کودکان ۶ ساله را کامل 
تحت پوشــش برد؛ این امر یک دلیل 
قانونی دارد و آن این است که آموزش 
الزامی نیست، درواقع همه قوانین ناظر 
بر رایگان بودن آموزش است، ولی ناظر 
بر اجباری بودن آن نیست و قانون اجبار 
افراد بــرای ثبت نــام در دوره ابتدایی 

نداریم.
در ایران قانــون حمایت از کودک، 
تحصیــل را حــق کــودک می داند؛ 
بااین حــال اگر ولــی دانش آموزی از 
رفتن فرزندش به مدرسه ممانعت کند 
تنها تحت تعقیب قرار می گیرد که این 

موضوع الزم است، اما کافی نیست. 
موضــوع بعــدی طرح هــای 
تصویب شده اما ناتمام یا عملی نشده 
است. چند سال پیش طرحی به دولت 
پیشنهاد و در سال ۹۴ هم مصوب شد. 
در بند چهار آن آمده بود از ابتدای سال 
۹۵ هر کس بخواهد گواهینامه یا جواز 
کسب بگیرد باید ســواد داشته باشد؛ 
متأسفانه به رغم آنکه پژوهش ها نشان 
می دهد بین سطح ســواد و تصادفات 
جاده ای ارتباط مستقیم وجود دارد؛ 
مجلس اعالم کرد بنــد چهار خالف 
قوانین موجود است و این طرح تاکنون 

هم به نتیجه نرسیده است.
همچنین در آخر باید اضافه کرد تنها 
نهادی که می تواند با این معضل مقابله 
کند دولت اســت؛ با تخصیص اعتبار 
برای آموزش بیشــتر یا نظارت بر کار 
سازمان های آموزشی و سواد آموزی. 
البته باید این نکته را هم در نظر داشت 
که جمعیت کشور در این سال ها از 2۷ 
به ۶8 میلیون افزایش یافته و به همان 
نسبت مشــکالت اقتصادی نیز رشد 
کرده و دالیل عــدم ورود کودکان به 

مدرسه متنوع شده است. 

بیش از 8 میلیون بی سواد داریم

تحصیل در ایران اجباری نیست!

یادداشت

تورج فرهادی،  مدیر کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران

امروزه مسئله ای که کالن شهرهای ما، خصوصاً شهر تهران 
درگیر آن هســتند، وجود تخلفات متعدد ساختمانی و نبود 
سازوکار حقوقی و کیفری الزم جهت برخورد با این تخلفات 
اســت. هرچند که طی دوره های گذشــته از نخستین طرح 
جامع مصوب شهر تهران تا طرح راهبردی-ساختاری فعلی 
شهر تهران، تالش زیادی صورت گرفته که قوانین شهرسازی 
متناسب با چالش های پیش روی شــهر تهران به روزرسانی 
شود؛ ولی عماًل به دالیل متعددی مهاجرت بی رویه به شهرها، 
تراکم باالی جمعیت شهری، گسترش ناموزون و غیراصولی 
ساختمان ها، شفاف نبودن و طوالنی بودن فرایندهای صدور 
پروانه ساخت از مرحله تقاضا تا تأیید نهایی، جلوگیری نکردن 
به موقع مأموران شــهرداری از تخلف و ... شاهد وقوع تخلفات 

و ناکارآمدی مجموع قوانین شهری در این خصوص هستیم. 
بر اساس قوانین شهرســازی مرجع رســیدگی به تخلفات 
ساختمانی کمیسیون های ماده ١۰۰ شهرداری است که آرای 
آن از منظر حقوقی، فاقد بار کیفری بوده و ضمانت اجرایی الزم 
را ندارد. نگاهی به متن و روح قوانین شهرسازی نشان می دهد 
که ماهیت تخلفات ساختمانی، مجرمانه در نظر گرفته نشده 
اســت که بتواند متخلف را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. عدم 
قاطعیت شهرداری در اجرای احکام کمیسیون های ماده ١۰۰ 
به عنوان مرجع اصلی رســیدگی و کنترل در ساخت وسازها، 
بعضاً بسترساز فساد و تبانی در برهه های مختلف نیز بوده است. 
امروزه آشکارا این ضرورت احساس می گردد که باید قوانین 

شهرسازی موردبازنگری و تنقیح قرار بگیرند.
خوشبختانه با روی کار آمدن تیم جدید مدیریت شهری 
شاهد گام های مهمی در این زمینه هســتیم که نمود عینی 

آن را باید در الیحه ارائه شــده برنامه ۵ ساله سوم شهر تهران 
ببینیم. محتوای مــواد ٣٣، ٣۷، ۴۰، ۴۵ و ۴8 الیحه برنامه، 
گویای این است که شــهرداری تهران در رویکرد جدید خود 
با بازنگری طرح تفصیلــی و احیای »نهــاد مطالعات و تهیه 
طرح های توسعه شهری تهران« به دنبال به روزرسانی ضوابط 
و مقررات طرح های شهرسازی در قالب اسناد و قوانین فرادست 
و هم چنین اصالح قوانین و مقررات مقابله با تخلفات ساختمانی 

به صورت جزئی تر است. 
بر اســاس بند یک ماده ٣۷ این الیحه، شهرداری موظف 
به پیگیری اصالح قوانین و تهیه و تصویب الیحه رسیدگی به 
تخلفات ساختمانی در مراجع ذی صالح و بر اساس بند ۵ همان 
ماده، موظف به اصالح رویه ها، فرایندها و شرح وظایف موجود 
در زمینه شناسایی و جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی، 
رسیدگی به تخلفات و صدور و اجرای آراء ماده ١۰۰ است که 

امری بسیار ضروری است. 
در مــواد ۴۰ و ۴۵ نیز، فرایند صــدور پروانه و گواهی های 
ساختمانی متناسب با ضوابط مناسب سازی و دسترسی پذیری 
برای اقشــار خاص جامعه ازجمله اقشــار کم توان جسمی و 
حرکتی، سالمندان، کودکان دیده شده است که نشان از توجه 

ویژه نظام سیاست گذاری به زیست پایه شدن شهر تهران در 
حوزه ی شهرســازی دارد. اقدام مثبت دیگر، توجه به حذف 
مجاری فســادزا از زمان اقدام تا صدور پروانه ساخت است. در 
این خصوص ماده ٣۵ الیحه برنامه با اشاره به بازنگری و اصالح 
ضوابط و ســازوکارهای مؤثر بر صدور پروانه، ایجاد شفافیت 
و دسترســی پذیری عمومی در ضوابط مالک عمل و قوانین 
شهرسازی و ساماندهی فعالیت های دفاتر خدمات الکترونیک، 
قطعاً یک نقطه قوت است که در کنار تأکید ماده ۶ الیحه برنامه 
بر ضرورت اطالع رســانی در خصوص مصوبات و آرای قطعی 
شورای معماری مناطق و کمیســیون های »ماده ١۰۰، ماده 
۷ و ماده ۵« افزایش شــفافیت عملکردی و کاهش فساد را به 

دنبال خواهد داشت.
امید است که با نگاه مثبت اعضای محترم شورای اسالمی 
شهر تهران، هر چه زودتر الیحه برنامه ۵ ساله سوم شهر تهران 
به تصویب رســد تا بتوانیم در حوزه شهرســازی شهر تهران 
با اثربخشی و کارایی و در بستری از شــفافیت، ناکارآمدی و 
فساد موجود را ریشه کن کنیم که کالن شهر تهران به عنوان 
میراث آیندگان و بســتر رشــد و تعالی فرزندانمان، ایمن و 

مشارکت پذیرتر از گذشته باشد.

عاملی که بسترساز فساد در ساخت وساز شهرداری است

عدم قاطعیت شهرداری در اجرای ماده ۱۰۰

از عمده ترین دالیل 
ریشه کن نشدن بی سوادی 

در کشور این است که 
آموزش الزامی نیست، 

درواقع همه قوانین ناظر بر 
رایگان بودن آموزش است، 

ولی ناظر بر اجباری بودن 
آن نیست و قانون اجبار 

افراد برای ثبت نام در دوره 
ابتدایی نداریم

در مناطق محروم وضعیت 
مدرسه رفتن به ویژه 
برای دختران بسیار 

ناراحت کننده است، چراکه 
خانواده ها اهمیتی به سواد 

و آینده بچه ها نمی دهند
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