
ابراهيم س��حرخيز، معاون اس��بق وزارت آموزش و 
پرورش در گفت و گو با خبرن��گار روزنامه »جوان« 
گفت: براي ارزيابي بودجه آم��وزش و پرورش بايد 
چند شاخص را در نظر بگيريم. اولين شاخص سهم 
بودجه آم��وزش و پرورش از بودج��ه عمومي دولت 
اس��ت. اين س��هم در يك مقطع��ي در دوران دفاع 
مقدس حدود 17 درصد بوده است. بعد از آن مقطع، 
سهم بودجه آموزش و پرورش بين 9/5 تا 11 درصد 
متغير بوده است. به عنوان نمونه اين عدد در بودجه 
پيشنهادي سال آينده 11/5 درصد است. اين اعداد 
نشان مي دهد كه در دولت هاي مختلف سهم بودجه 
آموزش و پ��رورش از بودجه عموم��ي دولت تفاوت 

چنداني نداشته است. 
  افزايش بودجه  برای امور پرسنلي

سحرخيز گفت: شاخص ديگر، ميزان افزايش بودجه 
آموزش و پرورش نسبت به سال گذشته است. حدود 
20/5 درصد بودجه پيشنهادي سال 1402 نسبت 
به بودجه س��ال 1401 افزايش داشته است. در نظر 
داشته باشيد كه در سال آينده حدود 20درصد قرار 
است به حقوق كارمندان دولت افزوده شود. اين در 

حالي اس��ت كه سهم اعتبارات پرس��نلي )حقوق و 
دس��تمزد كاركنان( آموزش و پرورش از بودجه اين 
مجموعه 97/5 درصد است. در چنين وضعيتي ديگر 
اعتباري براي امور پرورشي، تربيتي، ورزشي، ارتقای 
توانمندي معلمان و به طور كلي امور غيرپرسنلي يا 
كيفيت بخش��ي نمي ماند! حتي اين 2/5 درصد در 
برخي مقاطع صرف بدهكاري ها و س��اير هزينه ها 

مي شود. 
  انتظار 12 ساله براي اصالح بودجه

سحرخيز در ادامه اظهار كرد: اين وضعيت بودجه 
آم��وزش و پرورش در حالي اس��ت كه بر اس��اس 
سياست هاي ابالغي رهبر معظم انقالب كه از سوي 
مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان سياست 
كلي تحول در آموزش و پرورش ابالغ شده اس��ت 
قرار بوده كه سهم امور كيفيت بخشي به 20 درصد 
اعتبارات آموزش و پرورش و س��هم امور پرسنلي 
به 80 درصد برسد. اين تغيير بودجه در واقع قرار 
بود از برنامه پنجم توس��عه به بعد عملياتي ش��ود 
كه تاكنون محقق نشده اس��ت. دقيق تر بخواهيم 
بگوييم از زمان تصويب سند تحول بنيادين قرار بود 

بودجه آموزش و پرورش اصالح شود، اما اكنون با 
گذشت 12 سال هنوز آموزش و پرورش نتوانسته 
قدمي برايش بردارد.  معاون اسبق وزارت آموزش 
و پرورش با بيان اينكه ش��اخص ديگ��ري كه بايد 
به آن توجه كرد، بحث بودج��ه مصوب و عملكرد 
است، گفت: بودجه مصوب عددي است كه مجلس 
تصويب خواهد كرد و آموزش و پرورش از فروردين 
ماه سال جديد شروع به خرج كردن آن مي كند، اما 
اين عدد تا آخر سال كفاف هزينه ها را نمي دهد و 
مثاًل در دي ماه اعتبارات پرسنلي به اتمام مي رسد. 
براي پرداخت حقوق و دستمزد معلمان آموزش و 
پرورش ناچار است دست به دامان سازمان برنامه و 
بودجه شود، بنابراين براي پرداخت حقوق معلمان، 
س��ازمان برنامه و بودجه مازاد ب��ر بودجه مصوب 
اعتبار تخصيص مي دهد. به بي��ان ديگر، آموزش 
و پرورش ناچار مي ش��ود بودجه سال آينده اش را 
پيش خور كند  و اين جريان بيش از 30 سال است 
كه ادامه داشته و دارد. نتيجه اينكه بودجه مصوب 
واقعي و عملياتي نيست، اما متأسفانه هر سال اين 

روند ادامه دارد. 

  معلم نوك پيكان امور تربيتي است اما. . . 
س��حرخيز تأكيد كرد: با اين وضعيت سخت، پيش 
بردن امور كيفيت بخشي در آموزش و پرورش سخت 
است. با اين حال به عقيده بنده با اينكه وزارت آموزش 
و پرورش معاونت پرورشي دارد، اما خط مقدم امور 
تربيتي و پرورشي بايد معلم باشد. خاطرم است در 
دوران وزارت آقاي فرشيدي خدمت آيت اهلل مكارم 
شيرازي رسيديم. ايشان تعريف مي كردند كسي كه 
سبب شد در جايگاه روحانيت قرار بگيرند و روحاني 
شوند معلم فيزيك ايشان بوده است. يعني يك معلم 
فيزيك مي تواند يك مرجع تقليد بس��ازد، بنابراين 
معلم نقش بي بديل��ي دارد و مي تواند عالوه بر نقش 

آموزشي، نقش تربيتي هم ايفا كند. 
وي در ادامه گفت: در شرايطي كه آموزش و پرورش 
300 هزار كمبود معلم دارد، نمي توان چنين انتظاري 
از معلم داشت، چراكه اين خأل با كالس هاي 40 نفره 
و مختلط، دو شيفته شدن مدارس و معلمان خريد 
خدمات و بازنشس��تگان در حال پر شدن است. در 
چنين وضعيتي نه تنها كيفيت آم��وزش بلكه امور 
تربيتي و ساحت هاي ش��ش گانه مورد تأكيد رهبر 
معظم انقالب و س��ند تحول بنيادي��ن تحقق پيدا 

نمي كنند. 
  نبود آمار دقيق بالي بودجه غيرواقعي

به گفته س��حرخيز رشد آس��يب هاي اجتماعي به 
سرعت در حال افزايش است. نمونه اش كاهش سن 
مصرف دخانيات در كش��ور اس��ت. در اين وضعيت 
از آموزش و پرورش انتظار م��ی رود كه با انجام امور 
پرورشي و تربيتي از آسيب هاي اجتماعي پيشگيري 
كند. يك نمونه اقدام پرورشي، بحث مشاوره است كه 
متأسفانه امروز در مدارس فقط به مشاوره در تعيين 
رش��ته اختصاص دارد. در حالي كه مش��اور بايد در 
تمام دوران تحصيلي حضور داشته باشد.   سحرخيز 
همچنين خاطر  نشان كرد: متأس��فانه در آموزش و 
پرورش مشكل آمار داريم، در حالي كه اين آمار پايه 
برنامه ريزي و بودجه بندي است. متأسفانه در آموزش 
و پرورش آمارها خيلي متفاوت است و بعضاً مديران 
ارشد اطالع دقيقي از آمارهاي الزم ندارند. به عنوان 
نمونه اگر درباره تعداد مدارس كشور از مديران ارشد 
آموزش و پرورش سؤال بپرسيد، پاسخ هاي متفاوتي 
را خواهيد شنيد. در چنين شرايطي طبيعي است كه 

بودجه واقعي بسته نمي شود. 
معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش در پايان تصريح 
كرد: با اين شرايط بهتر است بگوييم امور پرورشي در 
آموزش و پرورش فرماليته اس��ت.  بهتر است هيچ 
انتظاري از امور كيفيت بخشي در آموزش و پرورش 
نداشته باشيم  و تمام اينها معلول نگاه دولت ها است، 
چراكه به آموزش و پرورش ن��گاه كالن و راهبردي 
نداش��ته و ندارند. به عقيده بن��ده دولت ها به دنبال 
ارزان اداره كردن آموزش و پرورش و خصوصي سازي 
آن هستند. آمارها نشان مي دهد دولت ما يك سي ام 
دنيا خرج آم��وزش و پرورش مي كن��د در حالي كه 
خانواده ها 2/5 براب��ر ميانگين جهاني خرج آموزش 
و پرورش مي كنند و جالب است در اين وضعيت نه 
دولت راضي است و نه مردم رضايت دارند؛ پيدا كنيد 

پرتقال فروش را! 

تنورنانواياننارضايتياجتماعيمیپزد!

بودجهآموزشوپرورشهيچوقتعملياتينبودهاست
ابراهيم سحرخيز: بر اساس سياست هاي ابالغي رهبر معظم انقالب قرار بود سهم امور كيفيت بخشي به 20 درصد  

و سهم امورپرسنلي به 80 درصد بودجه آموزش و پرورش برسد كه تاكنون محقق نشده است

معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با »جوان«:

نان قوت غالب مردم است و همه ما كم و بيش روزي 
نيست كه سر و كارمان به نانوايي و خريد نان نيفتد 
و به همين خاطر هم هست كه مي توانيم آب رفتن 
اندازه نان و كاهش كيفي��ت كار خبازها را به عينه 
مشاهده كنيم. نانواهايي كه هم كمفروشند و هم 
گرانفروش! هم وزن چانه هايشان آب مي رود و هم به 
اسم نان كنجدي و با پاشدن تعداد انگشت شماري 
كنجد روي نان و نپختن نان ساده، مردم را مجبور 
مي كنند نان ساده 3 هزار توماني را به نام كنجدي 
5 هزار تومان بخرند! اگر هم كسي زير بار خريد نان 
كنجدي بدون كنجدشان نرود، بايد مدت ها منتظر 
بماند تا نانوا كي ميلش بكشد و نان ساده اي در تنور 
بگذارد و به دس��ت مش��تري بدهد. ناني كه اغلب 
نيمي از آن خمير است و نيمه ديگرش سوخته ! و 
به همين سادگي يك قرص نان مي تواند نارضايتي 
به بار بي��اورد و ناراضي بتراش��د و مردمي كه گاه 
ساعت ها براي يك قرص نان بايد منتظر بمانند، اين 

نارضايتي ها را به سطح كالن تعميم مي دهند. 
 گم شدن روزي 50 ميليون نان لواش!

كيفيت نان سال هاست كه يكي از چالش هاي مهم 

كشور است و همين مسئله موجب شده تا دورريز نان 
در كشورمان بسيار زياد باشد. به گفته علي قنبري، 
معاون وزير جهاد كش��اورزي طبق برآورد س��االنه 
2هزار ميلي��ارد تومان نان دور ريز مي ش��ود. حتي 
امسال هم كه از ارديبهش��ت ماه يارانه آرد صنعتي 
حذف شده و يارانه آرد نانوايي به نانوا داده مي شود 
هم همچنان مش��كالت كيفيت نان ادام��ه دارد و 
تخلفات تازه اي هم در اين ميان شكل گرفته است. از 
كم فروشي و كم كردن وزن چانه نان گرفته تا فروش 
نان، خمير براي سنگين تر كردن ترازوي فروش نان 
كيلويي.  انتهاي تمام اين تخلفات هم به يك مسير 
منتهي مي ش��ود. اضافه آمدن آرد دولتي كيلويي 
670 توماني براي فروش آزاد كيلويي 12 هزار تومان 
به بخش صنعتي. تقاضايي براي آرد نانوايي از سوي 
صنعت وجود دارد و هر كيسه را طبق گزارش هايي 
كه وجود دارد 450 هزار تومان در بازارهاي سياهي 
كه شكل گرفته از نانوا مي خرند، در حالي كه اين آرد 
براي نانوا كيسه اي 27 هزار تومان تمام شده است. 
اين تفاوت 17 برابري يعني سود هزارو700 درصدي 
براي نانوا كه آنها را وسوس��ه مي كن��د آرد يارانه اي 

را به بخش صنعت به قيمت آزاد بفروش��د. محمد 
جالل، مش��اور وزير امور اقتص��ادي و دارايي اخيراً 
گفته است: » با معادل سازي حجم آرد توزيع شده طي 
يك روز در نانوايي ها و مقدار نان توليدشده، مشخص 
شد حدود 5 هزار تن آرد در اين بين گم شده است. 
با اين حساب، با محاسبه 100 گرم آرد براي توليد 
يك قرص نان لواش، حدود 50 ميليون نان لواش در 
يك روز گم مي شود!« به گفته جالل اين مقدار نان 
صرف خوراك دام و طيور، مصرف واحدهاي صنفي و 
صنعتي در حوزه گندم و بخشي هم قاچاق مي شود، 
اما تمام اين ماجراها فارغ از ابعاد اقتصادي يك بعد 
اجتماعي مهم دارد و آن چيزي نيس��ت جز ايجاد 

نارضايتي در جامعه!
  ناراضي تراشي در نانوايي

نان قوت غالب مردم اس��ت و هر روز براي تهيه نان 
اقدام مي كنند و وقتي هر روز با ناني مواجه مي شوند 
كه هم اندازه اش روز به روز آب مي رود و هم كيفيتش، 
احساس نارضايتي عميقي در آنها شكل مي گيرد. 
كافي است به س��راغ نان هاي پر طرفدارتر همچون 
سنگك يا بربري برويد. اينجا به جز اندازه نان با پديده 

ديگري هم مواجه هستيد و آن گرانفروشي نان به 
اسم فروش نان كنجدي است. اگر دلتان نخواهد بابت 
هر نان 2 هزار تومان بيشتر پرداخت كنيد و براي چند 
دانه انگشت شمار كنجد چيزي نزديك به دو برابر پول 
بپردازيد، گاهي بايد ساعت ها منتظر بمانيد، چراكه 
اغلب نانوايي هاي بربري و سنگك فقط و فقط نان 
كنجدي در تنور مي گذارند، اما آنچه تحت عنوان نان 
كنجدي به دست مردم داده مي شود در عمل با نان 
ساده چندان تفاوتي ندارد و در نهايت بتوان به اندازه 
تعداد انگشتان دو دست كنجد روي آن شمرد! اما 
بابت چنين ناني شما ناگزيريد دو برابر پول بپردازيد 
يا ساعت ها در صف معطل بمانيد تا نانوا راضي شويد 
چند نان ساده هم در كنار نان هاي مثالً كنجدي اش 
بپزد و به دس��ت مش��تري بدهد. تازه اين تنها يك 
بخش ماجراس��ت و پس از تحويل گرفتن نان تازه 
متوجه مي شويد نيمي از ناني كه خريده ايد سوخته 
و نيمه ديگر آن خمير است و بخش قابل توجهي از 
آن قابل خوردن نيست.  در كنار اين نانوايي هايي كه 
قرار اس��ت نان كيلويي به مردم بفروشند نيز براي 
سنگين تر شدن ترازويشان نان را خمير برمي دارند 
و به دست مش��تري مي دهند. مس��ئله اي كه جدا 
از اثرمنفي روي كيفيت ن��ان مي تواند براي برخي 
افراد به ويژه بيماران ديابتي چالش برانگيز باش��د و 

سالمتي شان را تحت تأثير قرار دهد. 
 نظارت، كليد اصلي رضايت 

اينجا هم نظارت حلق��ه مفقوده اي اس��ت كه اين 
نارضايتي ها را به بار مي آورد و اينگونه ناراضي تراشي 
مي كند. اگر دولت و وزارت جهاد و اصناف و سازمان 
تعزيرات و سازمان بازرسي نظارت درستي بر عملكرد 
نانوايي ها به عنوان يكي از اساسي ترين بخش زنجيره 
تأمين غذا در كشور  داشته باشند، هم كيفيت نان 
ارتقا مي يابد و هم در سايه رها ش��دن امور به حال 
خود، تخلفاتي نظير گم شدن روزي 50 ميليون نان 

لواش رخ نخواهد داد!  

صف نانوايي از صف هاي مهم ناراضي تراشي عليه دولت و حتي نظام است! 
وقتي نظارت روي كار نانوايي ها كم باشد يا نباشد، اين نارضايتي هم به اوج 
مي رس�د. مردم در صف از هم مي پرس�ند چرا اين نان سنگك كوچك تر 
به نظر مي رسد؟! ديگري مي گويد من نان ساده مي خواهم اما نانوا نمي پزد 
و فقط كنج�دي مي پزد! ديگري مي گوي�د نان 3 هزار توماني س�اده را به 
اسم كنجدي 5 هزار تومان مي فروش�ند، اما عماًل كنجد نمي زنند! از نانوا 
مي پرسم چرا نان ساده نمي پزيد و چرا اگر به اسم كنجدي مي پزيد، كنجد 
نمي زنيد؟! مي گويد در اي�ن يك هفته قيمت كنجد دو برابر شده اس�ت. 
مي گويم خب كنجد را نصف كن نه اينكه صفر كني! و باز هم نرخ كنجدي 
بفروش�ي يا آن قدر كم باش�د كه بش�ود كنجدها را روي نان شمرد! اصاًل 
چه كس�ي به ش�ما اجازه داده براي چند عدد كنجد زوري، هم قيمت نان 
از مردم پول بگيريد! بحث ب�اال مي گيرد و يكي از ته ص�ف همه چيز را به 

گردن دولت مي ان�دازد، اما آيا واقعاً نظارت كافي روي نانوايي ها هس�ت؟ 
مردم غير از كم فروش�ي و گران فروش�ي و كنجدفروشي مشكل ديگري 
هم دارند؛ نان واقعي بايد با س�بوس پخته ش�ود، اما ترجيح نانوا و شاطر، 
نان بدون س�بوس اس�ت تا خمير و چانه گيري و پهن كردن آن س�اده تر 
باش�د! از طرفي بايد براي خميركردن آرد از مايه خمير اس�تفاده كنند و 
خمير به اصطالح كاماًل وربيايد، اما از جوش ش�يرين استفاده مي كنند تا 
نيازي به زمان و مزد كارگر بيش�تر نباش�د و خمير ناآماده را نان مي كنند 
كه ساعتي بعد عين پالس�تيك غيرقابل خوردن مي ش�ود! اينها به كنار! 
مردم در صف نانوايي هميشه درگير جر و بحث صف تكي با صف چندتايي 
هستند! نانوايي ها تازه يكی در ميان نان ها را براي كله پزي ها و كبابي ها و 
رستوران ها كنار مي گذارند و صداي نارضايتي مردم بلند مي شود؛ يعني 
يك صف و هزار مشكل كه در خواب خوش نهادهاي نظارتي رخ مي دهد!

رئيس سازمان تعزيرات خبر داد

اعاده۱۴هزارميلياردتومان
بهمتقاضيانخريدخودرو

ميلي�ارد  1۴ ه�زار  اع�اده  از  تعزي�رات  رئي�س س�ازمان 
داد.  خب�ر  خ�ودرو  خري�د  متقاضي�ان  ب�ه  توم�ان 
احمد اصانلو، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي گفت: در 30 سالي كه از 
تأسيس سازمان تعزيرات حكومتي مي گذرد مخصوصاً طي هشت سال 

گذشته يعني در دولت قبل متأسفانه اين سازمان كاماًل تضعيف شد. 
وي با بيان اينكه در سال هاي گذشته اختيارات قانوني الزم براي نظارت 
بر بازار را از سازمان تعزيرات حكومتي گرفتند، افزود: متأسفانه امروز 
شاهد هستيم كه نمي توان آن طور كه شايسته و بايسته است بر بازار 
نظارت داشت.  اصانلو با بيان اينكه در حال حاضر 210 شهرستان در كل 
كشور فاقد ساختار سازماني هستند، افزود: 87 درصد ساختمان هايي 
كه تعزيرات مستقر هستند، استيجاري اس��ت. از حيث منابع انساني 
حدود 44 درصد پست هاي ما پر ش��ده و 66 درصد پست هاي اداري و 
رؤساي شعب خالي است. متأسفانه همه اينها ميراثي است كه از دولت 

قبل به ما رسيده است. 
رئيس س��ازمان تعزيرات حكومتي با اشاره به ورود س��ازمان به حوزه 
تخلفات شركت هاي خودروسازي  گفت: مسئوليت تنظيم بازار خودرو 
به عهده سازمان صمت است كه برنامه هايي نيز در اين خصوص دارد. 

اصانلو ادامه داد: با ورود سازمان تعزيرات براي تعدادي از شركت هاي 
خودرو سازي متخلف پرونده تشكيل شد كه در يك فقره پرونده رأي 
بدوي براي اعاده مبلغ 14 هزار ميليارد تومان از مبالغ پرداختي مردم 

و جريمه رأي صادر شد. 
وي بيان ك��رد: برخالف تمام چالش ها و مش��كالت موجود س��ازمان 
تعزيرات حكومتي، ميزان وصولي جرايم در س��ال هاي گذشته كمتر 
از يك درصد بود كه با حمايت اين دولت و تالش س��ازمان در يكسال 

گذشته حدود 30 درصد افزايش يافته است. 
رئيس سازمان تعزيرات حكومتي اعالم كرد: در خصوص اجراي احكام 
در 10 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزايش 
عملكرد داش��ته ايم.  اصانلو با اش��اره به 25 هزار ميليارد ريال وصولي 
پرونده ها در 10 ماه گذشته سال جاري  افزود: در مدت مشابه سال قبل 
وصولي پرونده ها 14 ميليارد تومان بوده كه در اين زمينه شاهد افزايش 

80 درصدي بوده ايم. 

 رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي ش��هر تهران گفت: نرخ بهاي 
خدمات شهرداري تهران براي سال آينده 20 تا 25 درصد افزايش مي يابد. 
 وزير بهداشت گفت: مطابق قانون، اجبار بيماران به پرداخت نقدي 
هزينه ويزيت و استفاده نكردن از كارتخوان توسط پزشكان، تخلف است 
و قانون نيز نحوه برخورد را مش��خص كرده است. نظام پزشكي بايد به 

تخلفات پزشكان در اين زمينه رسيدگي كند. 
 رئيس امور سالمت و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه از رشد 
35 درص��دي اعتبارات بودجه س��المت و اختصاص 6 ه��زار ميليارد 
تومان براي پوش��ش بيمه درماني دهك هاي كم درآمد فاقد پوش��ش 

بيمه درمان خبر داد. 
 وزير آم��وزش و پرورش بخش��نامه اي را براي »كيفيت بخش��ي به 
فعاليت هاي پرورشي در تحقق تربيت چند ساحتي در حداقل 30درصد 
مدارس تا ابتداي سال تحصيلي 1404- 1403« به معاونت پرورشي 

و فرهنگي ابالغ كرد. 

محسن پورعرب 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

ديزي اول را خورد، سير نشد. ديزي دوم نيز او را سير نكرد. . . 
ديزي سوم و چهارم!

خداي من! مگر معده اين مرد به چاه ويل وصل است؟ 
قهوه چي هاي ق�م او را مي شناس�ند. س�يري ن�دارد. هر چه 

مي خورد، باز هم گرسنه است. 
كس�ي خجالت را كنار گذاش�ت و ماجرا را پرس�يد. گفت من 
كش�اورزم. روزي مش�غول خوردن ناهار بودم. نان و خورشي 
داش�تم. . . س�گي اطرافم مي پلكيد. معلوم بود خيلي گرسنه 
است. من اهميت ندادم. حتي تكه نان اضافه اي را كه داشتم، به 

او ندادم و درون جوي آب انداختم. 
آب نان را برد. س�گ خيل�ي تالش كرد ك�ه آن را بگي�رد، اما 
نتوانست. ناله اي كرد و گذش�ت. . . بعد از آن هر چه مي خورم، 

سير نمي شوم! 
بزرگي مي گفت بس�ياري از روايات مربوط به حقوق حيوانات 

براي پرورش عواطف است. 
دوس�تان! جامعه بي رح�م، جامعه ش�كننده اي اس�ت. قبول 

داريد؟!
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سهم ايران از توليد علم در جهان چقدر است؟
وقتي افراد تحقير ش�وند و به اين باور برسند كه »ياد نمي گيرند« 
يا »نمي توانند كاري انجام دهند« سلطه بر آنها آسان تر مي شود. 
اين روش�ي ب�ود ك�ه در دوره حكوم�ت پهل�وي در دس�تور كار 
قرار گرفت. ه�ر چن�د در دوره پهل�وي برخي كار هاي نمايش�ي 
انجام ش�د تا اينطور القا ش�ود كه مس�ئله س�وادآموزي به افراد 
اهميت زي�ادي دارد، ام�ا آم�ار بي س�وادي در آن دوره فاجعه بار 
اس�ت و نش�ان مي دهد كه توجهي ب�ه علم آموزي نشده اس�ت. 
در حالي كه رژيم پهلوي مدعي گسترش سواد و بسط آموزش در سطح 
كشور بود، اما آمار ها نشان مي دهد كه در اين حوزه موفقيت چنداني 
كسب نكرد. تا جايي كه علينقي عاليخاني، وزير اقتصاد دوره پهلوي در 
رابطه با وضعيت آموزش در دهه چهل، يعني پس از گذشت 14 سال 
از سلطنت پهلوي گفته بود: »اصوالً در ايران به تعليمات ابتدايي توجه 
زيادي نشده بود، شمار بي سواد در كشور خيلي زياد بود. با همه تالشي 
كه در همان دهه 40 براي تعليمات ابتدايي شد، اما تعليمات فني هنوز 
عقب افتاده بود. مثاًل در اواخر دهه 50، يعني خيلي پس از آن دوراني 
كه به آن اشاره مي كنم، ما در ايران سالي 90 هزار كارآموز فني داشتيم 
در تركيه 900 هزار داشتند. يعني 10 برابر و در كشور هاي پيشرفته كه 

اصاًل قابل مقايسه نبود.«
وضعيت وحشتناك بي س��وادي در سال 1341 از س��وي اسداهلل علم 
نخست وزير وقت نيز مورد اشاره گرفت، او گفته بود: »در يكي از سفر ها 
متوجه شديم نسبت باسواد ها به بيسواد ها بسيار وحشتناك است، البته 
مقامات وزارت فرهنگ نيز متوجه اين حقيقت بودند، ما اگر مي توانستيم 
يك مبارزه اساسي با بي سوادي كنيم به مبالغ هنگفتي بودجه احتياج 

داشتيم كه متأسفانه از قدرت مملكت خارج بود.«
همچنين محمدرضا پهلوي در توصيف وضعيت آموزش در آن دوران 
اعتراف كرده است: »در س��ال 1342، بين 16 تا 24 درصد كودكان در 
واليات به مدرس��ه مي رفتند و بقيه بي س��واد مي ماندند. در  حالي كه 
در ش��هر ها 74 درصد كودكان به مدرس��ه مي رفتند. قانون تعليمات 
اجباري در 1322 به تصويب رسيد، اما به علت فقدان وسايل اجرايي به 
صورت كاغذپاره اي بر جاي مانده بود. در مقياس ملي 85 درصد مردم 

بي سواد بودند.«
 سواد در دوران پهلوي به روايت آمار

به رغم برنامه ريزي هاي خرد و كالن در دوران پهلوي، ساختار آموزش 
و پرورش به نحوي بود كه برنامه ريزي هايي مانند مبارزه با بي سوادي 
شكست مي خورد و همچنان بي عدالتي سوادآموزي در روستا ها نسبت 
به شهر ها و زنان نسبت به مردان چش��مگير بود. بنابر آمار موجود در 
پايان اين رژيم 65 درصد از بزرگساالن هنوز در بي سوادي كامل به سر 
مي بردند و كمتر از 40 درصد كودكان توانستند دوران دبستان را طي 
كنند. عالوه بر آن ميزان سواد آموزي در روستا ها نسبت به شهر ها و زنان 
نسبت به مردان از ديگر عواملي است كه عقب ماندگي رژيم پهلوي را در 
زمينه سوادآموزي و موضوع آموزش نشان مي دهد. اين در حالي است 
كه در همان زمان، كشور هايي مثل چين و كوبا كه به مراتب وضعيت 

بدتري نسبت به ايران داشتند، گوي سبقت را ربودند و جلو افتادند. 
 وضعيت سواد پس از انقالب اسالمي

با پيروزي انقالب اسالمي ايران در كنار جنگ تحميلي بايد به سرعت 
وع��ده »عدالت آموزش��ي« اجرايي مي ش��د. در اي��ن دوران، با وجود 
دش��مني هاي اس��تكبار جهاني، جنگ تحميلي، تحري��م اقتصادي و 
البته آزمون و خطاي برخي از مديران در بيشتر عرصه هاي آموزشي، 
پيشرفت هاي چشمگيري اتفاق افتاد. با اين حال به گفته مسئوالن از 
جمله رئيس سازمان نهضت س��وادآموزي، نرخ باسوادي به 97 درصد 
رسيده است. عالوه بر آن بر اساس آمار منتشر شده، فاصله ميان باسوادي 
مردان و زنان كه در دوره پهل��وي 23/4 درصد بوده اكنون به 6 درصد 
رسيده است و فاصله بين سواد ساكنان شهر ها و روستا ها نيز از 36 به 
11 درصد تغيير كرده است.  البته هنوز يك ميليون و 700 هزار بي سواد 
مطلق در گروه سني 10 تا 49 ساله در كش��ور وجود دارد و همچنين 
حدود 2 ميليون و 50 ه��زار نفر مدرك پاي��ان دوره ابتدايي را ندارند 
كه در اين رابطه عليرضا عبدي، رئيس س��ازمان نهضت س��وادآموزي 
وعده داده است: »تالش مي كنيم تا پايان دولت سيزدهم بي سوادي را 

ريشه كن كنيم و وارد گام دوم نهضت سوادآموزي شويم.«
 گام بلند ايران در توليد علم جهان

بنابر گزارش پايگاه علمي نيوساينتيست ايران در سال 2010 بيشترين 
س��رعت رش��د را در زمينه توليدات علمي در ميان تمامي كشور هاي 
جهان از آن خود كرد. طبق اين گزارش براساس اطالعات پايگاه علمي 
كالريويت آناليتيكس يا ISI سرعت رشد علمي ايران 11 برابر متوسط 
جهاني بوده اس��ت.  بنابر گزارش نيوساينتيس��ت درباره سرعت رشد 
علمي ايران، س��هم ايران از توليد علم در جهان نيز از 0/07 درصد در 

سال 1996 به 2 درصد در سال 2020 رسيده است. 
همچنين براس��اس نتايجي كه پايگاه اس��تنادي اس��كوپوس منتشر 
كرده است، تعداد مدارك علمي ثبت شده از جمهوري اسالمي ايران در 
سال 1996 برابر با 850 مورد بوده است و در سال 2020 اين عدد رشد 
بيش از 80 برابري را نشان مي دهد. در سال 2020 جايگاه ايران به رتبه 

16 و در منطقه به رتبه اول ارتقا يافته است. 
 ايجاد خودباوري در ميان دانش آموزان و دانشجويان

در 44 سال گذشته با همه فراز و نش��يب ها و دشمني هاي انجام شده 
عليه كشورمان، بيش از 16 ميليون دانش آموز و نزديك به 4 ميليون 
دانشجو در كشور، در حال تحصيل هستند.  پس از انقالب اسالمي شاهد 
افزايش پوشش تحصيلي دانش آموزان به خصوص در مناطق روستايي و 
عشايري، رشد چشمگير مراكز فني و حرفه اي، مراكز آموزش كودكان 
استثنايي و مراكز آموزش اس��تعداد هاي درخشان، موفقيت ساالنه و 
پيوسته دانش آموزان در دس��تيابي به مقامات و مدال هاي رنگانگ در 
المپياد هاي علمي در رشته هاي مختلف در رقابت با كشور هاي پيشرفته 
علمي بوده و هستيم. اين در حالي اس��ت كه پيش از انقالب اسالمي 
دانش آموزان در المپياد هاي جهاني شركت نمي كردند. بر اين اساس 
بزرگ ترين دستاورد انقالب اسالمي براي دانش آموزان و دانشجويان 
رس��يدن آنها به »خود باوري« و »اعتماد به نفس« است، چراكه تمام 

پيشرفت ها در فرد و اجتماع ناشي از همين موارد بوده است. 

ايجادباشگاهسالمتنوجوانان
درمحالت

معاون پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مركز توسعه پيشگيري 
و درمان اعتياد بهزيس�تي كش�ور از راه اندازي باش�گاه سالمت 
نوجوان�ان در مح�الت ب�ا ه�دف كنت�رل و كاهش آس�يب هاي 
اجتماعي در س�طح محالت از س�ال آينده خب�ر داد و گفت: اين 
باش�گاه ها موجب افزاي�ش س�رمايه اجتماعي، هم�كاري مردم 
محالت، كمك ب�ه فرايند توانمندس�ازي مردم محل�ه و افزايش 
تعلق اجتماع�ي اين اف�راد نس�بت به محله ش�ان خواهد ش�د. 
آرزو ذكايي فر، معاون پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مركز توسعه 
پيش��گيري و درمان اعتياد بهزيستي كشور گفت: س��امانه داوطلبان 
و همياران س��المت رواني اجتماعي با هدف ساماندهي جمعيت هاي 
همياران س��المت رواني � اجتماعي به منظور ترويج، ظرفيت س��ازي، 
آگاه سازي و ارتقای سالمت و پيشگيري از آس��يب هاي اجتماعي در 
كشور راه اندازي شد.  معاون پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مركز 
توسعه پيشگيري و درمان اعتياد بهزيستي كش��ور  ادامه داد: در حال 
حاضر 2 هزار و 780 جمعيت هميار س��المت اجتماعي و 711 پايگاه 
سالمت اجتماعي در كشور با حضور 2 هزار و 500 تسهيلگر اجتماعي 

فعاليت مي كنند. 
وي از راه اندازي باشگاه سالمت نوجوانان در محالت با هدف كنترل و 
كاهش آسيب هاي اجتماعي در سطح محالت از سال آينده خبر داد و 
گفت: چند سال از اجراي طرح مانا )مش��اركت اجتماعي نوجوانان( با 
رويكرد همياري و مشاركت اجتماعي نوجوانان از گروه سني 15 تا 18 
سال كه عالوه بر ارتقای توانمندي همياري جمعي نوجوانان به ارتقای 
عزت نفس و اعتماد به نفس، استقالل طلبي، مهارت هاي حل مسئله و 
خودكارآمدي و فرآيند هويت يابي و هويت پذيري آنها نيز كمك مي كند، 
مي گذرد.  ذكايي فر معتقد اس��ت كه راه اندازي اين باشگاه ها موجب 
افزايش س��رمايه اجتماعي، همكاري مردم مح��الت، كمك به فرايند 
توانمندسازي مردم محله و افزايش تعلق اجتماعي اين افراد نسبت به 
محله شان خواهد شد و از سوي ديگر نيز باعث مي شود بسياري از مسائل 

محالتي كه اتفاق مي افتد با رويكرد پيشگيري، كنترل شود. 
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل س��ازمان بهزيستي كشور، 
معاون پيشگيري از آس��يب هاي اجتماعي مركز توسعه پيشگيري و 
درمان اعتياد بهزيستي كشور راه اندازي دبيرخانه ملي و 32 دبيرخانه 
استاني به عالوه جزيره كيش رصد آسيب هاي اجتماعي را از اقدامات 
چهل و چهارمين س��الگرد پيروزي انقالب اسالمي برشمرد و تصريح 
كرد: سامانه رصد آسيب هاي اجتماعي)س��راج( با انجام بالغ بر چهار 
پيمايش ملي ب��ا حجم نمونه 474 ه��زار و 600 نف��ر، مطالعه برآورد 
جمعيت هاي پنهان با روش بسط ش��بكه اي با حجم نمونه 65 هزار و 
800 نفر و توليد بيش از 200 گزارش ملي و استاني به همراه آسيب هاي 
اجتماعي در حال فعاليت اس��ت.  وي در پايان به آموزش و آگاه سازي 
بالغ بر 17 ميليون نفر از افراد جامعه در حداقل هزار محله براي اجراي 

اقدامات پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي اشاره كرد.

محیا حسیني

عبدالرحمان رأفتی |  تسنيم

نوش�تن از وضعيت آموزش و پرورش كشور و مش�كالت و بحران هاي 
اين دستگاه مهم و انسان س�از نبايد كمتر از اهميت اقتصاد و معيشت 
و بي�كاري و صادرات و ف�روش نفت باش�د. صحبت از تعلي�م و تربيت 
باارزش ترين سرمايه كش�ور است. نيروي انس�اني ماهر و تربيت شده 
مي تواند آينده كش�ور را تغيير دهد. با اين نگاه اگ�ر بخواهيم وضعيت 
اعتبارات و بودجه آموزش و پرورش را بس�نجيم دچار يأس و نااميدي 
مي  شويم. اعتباراتي كه سال هاس�ت كفه حقوق و دستمزد از كفه امور 

تربيتي و پرورشي س�نگين تر است و در چنين ش�رايطي توقع تربيت 
نيروي انس�اني تراز انقالب اسالمي بي جا اس�ت. به همين دليل در اين 
روزها كه نمايندگان مجلس ش�وراي اسالمي مش�غول بررسي بودجه 
پيشنهادي 1۴02 هستند، اين اميد وجود دارد كه با نگاهي نو به بررسي 
بودجه پيشنهادي آموزش و پرورش بپردازند. در گزارش پيش رو تالش 
كرده ايم با بحث كارشناس�ي و كمك از نظرات بزرگان حوزه آموزش و 

پرورش مشكالت بودجه اي اين دستگاه را واكاوي كنيم. 

زهرا چيذري 
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