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مقدمه: 
با الهام از فرمان تاريخ��ي حضرت امام خميني)ره( در دي 
ماه س��ال 1358 مبني بر بسيج همگاني براي مبارزه با بي 
س��وادي، رهنمودهاي مقام معظم رهبري، جهت گيريهاي 
س��ند ملي چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران، 
سياس��تهاي فرهنگي و آموزشي ملحوظ در قانون و اهداف 
برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و 
به منظور تحقق با س��وادي كامل در كشور از طريق اجراي 
برنامه راهبردي سواد آموزي، شوراي عالي انقالب فرهنگي 

سياستهاي سواد آموزي را به شرح ذيل تصويب نمود: 
ماده1- وزارت آموزش و پرورش، با هدفانس��داد ورودي بي 
س��واد از طريق افزايش��نرخ جذب خالص كودكان 6 ساله و 
پوش��ش واقعي كامل الزم التعليمان، موظف است انعطاف 
و نوآوريهاي الزم را در روش��ها، ضوابط آموزش��ي، روندها و 
رويه هاي اداري صورت دهد و حس��ب ضرورت در مناطق 
روستايي كم جمعيت و عشايري كه تشيكل كالس كمتر از 
حد نصاب مقرون به صرفه نيس��ت، از شيوه خريد خدمات 
آموزش��ي از اش��خاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط، بهره 

گيرد. 
م��اده2- س��ازمان نهضت س��واد آموزي به منظور ش��تاب 

بخشيدن به روند سوادآموزي در كشور موظف است: 

1�2� برنامه راهبردي س��وادآموزي موض��وع اين مصوبه را 
ب��ا هماهنگي س��ازمان مديريت و برنامه ريزي كش��ور تهيه 
نمايد. اين برنامه مطابق سياستهاي مورد نظر شوراي عالي 
پش��تيباني سواد آموزي كش��ور و در چارچوب برنامه هاي 
مصوب ستاد سوادآموزي استان )موضوع بند 3 اين مصوبه( 

عملياتي مي شود. 
2�2� س��واد آم��وزي را با رويكرد تش��ويقي و با اولويت در 
استانهايي كه درصد باسوادي پايين تر از ميانگين كشوري 
اس��ت و همچنين پنج اس��تاني كه باالتري��ن فراواني )قدر 
مطلق( بي س��واد در كش��ور را دارند، به بي سوادان عرضه 

كند. 
3�2� راهكارها و ضوابط تش��ويق بي س��وادان به امر سواد 
آم��وزي و الزامات مناس��ب براي فراهم ش��دن زمينه هاي 
جذب هر چه بيشتر آنان به اين امر را تهيه و براي تصويب 

به هيأت وزيران ارائه نمايد. 
4�2� ب��ه منظور رعايت اصول ياد دهي- يادگيري و تثبيت 
س��واد بزرگس��االن، نس��بت به اصالح روندها و شيوه هاي 
جاري سواد آموزي اقدام و دوره ها، محتوا و روشهاي متنوع 

خاص برنامه راهبردي را تهيه نمايد. 
5�2� ب��ا به��ره گي��ري از هم��ه ظرفيت ه��اي موجود در 
دس��تگاههاي اجراي��ي و نهاده��اي اجتماع��ي دولت��ي و 
غيردولت��ي، ارائه خدمات س��واد آم��وزي را راهبري كند و 
تدريجاً از مباش��رت و تصدي مس��تقيم امر سوادآموزي، به 

مديريت فرايند سواد آموزي روي آورد. 
6�2� با اجراي برنامه راهبردي س��وادآموزي تا پايان برنامه 
چهارم توس��عه با سوادي كامل گروه سني 29- 10 سال و 
تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، با سوادي كامل گروه 

سني 49- 10 سال را محقق سازد. 
ماده3- به منظور فراهم س��اختن زمينه هاي اجرايي برنامه 
راهبردي سوادآموزي، در مركز هر استان ستادي مركب از 
اس��تاندار )رئيس ستاد(، رئيس س��ازمان مديريت و برنامه 
ريزي اس��تان، ام��ام جمعه مركز اس��تان، رئيس س��ازمان 
آموزش و پرورش اس��تان)دبير ستاد(، رئيس دانشگاه علوم 
پزش��كي مركز اس��تان، مدير مركز صدا و س��يماي استان، 
رئيس س��ازمان جهاد و كش��اورزي اس��تان، مديركل كار و 
امور اجتماعي اس��تان، رئيس س��ازمان جهاد و كش��اورزي 
اس��تان، مديركل كار و ام��ور اجتماعي اس��تان، مدير كل 
امور عش��اير استان، مدير نهضت س��واد آموزي استان و با 
مس��ئوليت استاندارد تش��كيل مي گردد. اين ستاد حداقل 
سالي يكبار تشكيل جلسه داده ضمن سياستگذاري منطقه 
اي و پش��تيباني الزم، برحس��ن اجراي برنامه سوادآموزي 

نظارت مي نمايد. 
م��اده4- صدا وس��يماي جمهوري اس��المي اي��ران مكلف 
اس��ت با فرهنگ سازي مناس��ب براي جذب بي سوادان و 
اجراي آموزش��هاي سوادآموزي از طريق شبكه هاي راديو- 
تلويزيون��ي مربوط، همكاري الزم را در اج��راي اين برنامه 

معمول دارد. 
ماده 5- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است 
ب��راي اجراي اين مصوبه، همه س��اله اعتبارات الزم را براي 
انسداد ورودي بي سواد و توسعهبرنامه آموزش براي همه و 

اجرايبرنامه راهبردي سوادآموزي در قوانين بودجه ساليانه 
اعمال نمايد. 

ماده 6- كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتها و سازمانهاي 
دولتي، حس��ب اعالم وزارت آموزش و پرورش و س��ازمان 
نهضت سواد آموزي موظفند اهتمام و همكاري الزم را براي 

اجراي اين مصوبه به عمل آورند. 
ماده7- س��ازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است 
ش��اخص فعاليت س��واد آم��وزي كاركن��ان را در مالكهاي 
ارزيابي درون دستگاهي و انتخاب دستگاههاي اجرايي برتر 

در جشنواره شهيد رجايي لحاظ نمايد. 
ماده8- وزارت آموزش و پرورش مي بايست حسب ضرورت 
پيش نويس لوايح الزم را براي رفع موانع اجرايي اين مصوبه 
تهيه و تنظيم و به هيأت دولت ارائه نمايد تا پس از تصويب 
براي س��ير مراحل قانونگذاري به مجلس ش��وراي اسالمي 

ارسال شود. 
ماده9- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است 
مأموريتها، وظايف و س��اختار تش��كيالتي س��ازمان نهضت 
سوادآموزي را متناسب با سياستهاي موضوع اين مصوبه، با 
رعاي��ت قوانين موجود و با رويكرد تقويت بخش غير دولتي 

مورد بازنگري و اصالح قرار دهد. 
ماده10- وزرا و استانداران مي بايست گزارش اقدامات خود 
در خصوص اجراي مفاد اين مصوبه را هر ش��ش ماه يك بار 

به هيأت وزيران رائه كنند. 
ماده11- وزارت آموزش و پرورش موظف اس��ت همه ساله 
گزارش��ي از نح��وه اجراي مفاد و الزامات اي��ن مصوبه را به 

شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه نمايد. 

 نقد و بررسی مصوبه 
مصوب��ات ش��ورای عالی انقالب فرهنگ��ی از نظر 18 مولفه 

بشرح زير مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نس��خ نوعی، 
تغيي��رات، آيي��ن نگارش، تك��راری بودن، مراج��ع موازی، 
مصوب��ات مزاحم، اس��تثناپذيری، آگاهی عمومی، كاس��تی 
ه��ا، اهداف، ويژگی های ذات��ی، ويژگی های عرضی، منابع 

تقنينی، استانداردهای تقنينی و منافع عمومی
- بازيابی آسان در نامگذاری هدفدار مصوبات

با وجود تورم در مصوبه و وضع مصوبه كشور امر جستجو در 
مصوبات برای يافتن مصوبات مورد نياز اجتناب ناپذير است. 
در روش های سنتی جس��تجو مانند فهرست های دستی، 
كاردكس نويس��ی های كتابخانه ای و جس��تجوی عناوين 
مصوبات در كتب و جزوات با ماهيت كش��ف المطالب نمی 
توان��د كمك ش��ايانی بنمايد. نامگ��ذاری مصوبات به روش 
سنتی موجود نيز در روش های جستجوی رايانه ای دارای 
دامنه بازيابی های وس��يع با احتمال خطای فراوان اس��ت 
كه عمال اس��تفاده از مصوبات را برای جامعه دچار مش��كل 

نموده است.
- ساده سازی پيچيدگی های محتوايی مصوبات

هر پديده اجتماعی كه بناست در يك مصوبه صورت بندی 
ش��ود دارای س��طحی از پيچيدگی و كل گرايی اس��ت كه 
با تفكر جزءنگر قابل تحليل نيس��ت. از اين رو برای س��اده 

س��ازی پيچيدگی ها و تقليل سطح روابط درونی آن بطور 
طبيع��ی بايد با جداس��ازی و طبقه بندی ب��ه عنوان بندی 
آنها پرداخت. عن��وان بندی منطقی مفاهيم مندرج در يك 
مصوبه از ابتدا تا انتها قطعا به س��اده سازی پيچيدگی های 
محت��وای آن كمك می كند. درک مفاهي��م پيچيده مانند 
مت��ن مصوبات به يكباره و در يك مرحله صورت نمی گيرد 
و اين امر از طريق ساده سازی مرحله ای و تدريجی امكان 

پذير می شود. 
- نكوهش تكرار واضحات در مصوبه

در فرهنگ عامه تك��رار واضحات مورد نكوهش قرار گرفته 
اس��ت. تكرار بی دليل مالل خس��تگی آور است و مخاطب 
را از پيگي��ری موضوع منصرف می نماي��د. در تاثيرگذاری 
حداكثری، بايد اش��اره ها را به موض��وع مورد بحث كنترل 
ك��رد. جامعه نه فقط مصوبه كه هر تكرار مكررات را برنمی 
تاب��د و قايل نيس��ت كه برخی مدام خ��ود را تكرار كنند و 
مشكلی از زندگی مردم حل نشود. خانون دوباره يك كتاب 
ب��ه اندازه كافی مالل آور اس��ت كه ش��ايد تجربه اندكی از 

مردم باشد كه كتابی را چند بار مطالعه كرده باشند.
- وج��ود مصوب��ات و مصوبات موازی، تك��راری، پراكنده و 

بسيار جزيی
بررس��ی مختصر در ح��وزه مصوبات اداره ش��ئون مختلف 
جامعه نش��انگر اين حقيقت اس��ت كه در موضوعات مشابه 
توس��ط مراكز و مراجع واضع مصوبه مصوبات بسيار زيادی 
بصورت موازی، تكراری، پراكنده و جزيی وجود دارد كه در 
تعيين مصاديق با تفاس��ير گوناگون مواج��ه اند و نهايتا در 
راه حل مش��كالت زندگی مردم نات��وان اند. جامعه با حجم 
فراوانی از مصوبات و مقررات روبروس��ت كه بصورت جدا از 
هم و مس��تقل از يكديگر به تصويب رس��يده اند كه از نظر 

دامنه شموليت نيز با يكديگر متفاوت است.
- مصوب مرجع صالحي��ت دار بودن مصوبه به مثابه وجود 

ساختار اجتماعی پشتيبان
ويژگی مصوب مرجع صالحيت دار بودن مصوبه نشانه اين 

اس��ت كه در جامعه برای هماهنگی اجرای مصوبه، ساختار 
اجتماعی متناس��ب ب��ا آن وجود دارد كه ب��ه هنگام لزوم 
مددكار دستگاه های اجرايی در اجرای هر چه بهتر مصوبه 
هس��تند. وجود مرجع صالحيت دار در وضع مصوبه، وجه 
قانونی و حقوقی آن را تامين می كند و ضرس��ی اطمينان 
بخش��ی آن را نزد مجريان مصوبه و مردم افزايش می دهد. 
وجود مرجع صالحيت دار نش��انه وجود سازماندهی مصوبه 
توس��ط مرجع مس��ئول مربوطه اس��ت. در مصوبه و وضع 
مصوبه س��نتی به س��بك ايرانی، بروز و تش��ديد مشكالت 
زندگی مردم نش��انه عدم پش��تيبانی مراكز و مراجع وضع 
مصوب��ه از مصوب��ات خود به عنوان ويژگ��ی ذاتی مصوبه و 

وضع مصوبه اس��ت.
- تقني��ن واقع گرا به مثابه هدفمند بودن مصوبه و دقت در 

تعيين اهداف
تقني��ن واقع گرا به معنای هدفمند بودن مصوبه و دقت در 
تعيين اهداف يكی از اصول وضع مصوبه است. در مصوبه و 
وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشكالت 
زندگی مردم نش��انه عدم تقنين واقع گرا به مثابه هدفمند 
بودن مصوبه و دقت در تعيين اهداف به عنوان اصول مصوبه 
و وضع مصوبه است. هدفمند بودن مصوبه و دقت در تعيين 
اهداف رابطه مس��تقيم با كارآمدی و اثربخشی مصوبه دارد. 
مصوب��ه هدفمند كه در تعيين اهداف آن دقت الزم صورت 
گرفته اس��ت می تواند برای اجرايی ش��دن خود از بهترين 
راهكار استفاده كند تا خود را به اهداف از پيش تعيين شده 
خود برساند. بی هدفی و بدهدفی، دارای آثار زيانباری است 
كه در بس��ياری از مصوبات ناكارآمد قابل مش��اهده اس��ت. 
مصوبات��ی كه در برهوت فقدان اهداف يا اهداف ناس��ازگار، 
س��رگردان اند و راه ب��ه جايی جز شكس��ت و ناكامی نمی 
برند. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به سبك ايرانی، بروز 
و تش��ديد مشكالت زندگی مردم نشانه عدم واضع مصوبهي 
علن��ي به مثابه عدم هدفمند بودن مصوبه و دقت در تعيين 

اهداف به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
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اشاره:
اش��اره: فرهن��گ و امور فرهنگی در پيش��رفت كش��ور از 
اهميت بس��ياری برخوردار اس��ت. وضع مصوبه در حوزه 
فرهن��گ و امور فرهنگ��ی در جمهوری اس��المی ايران با 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی اس��ت كه ط��ی چند دهه 
فعاليت خود مصوبات فراوانی داش��ته اس��ت. وضع مصوبه 
در قوه مقننه و س��اير مراكز و مراجع مقرره گذار در ايران 
دارای ويژگی های س��نتی و به س��بك ايرانی اس��ت و از 
آسيب های مشتركی در رنج است كه نهايتا كارآمدی آنها 
را در جامعه با مشكل مواجه ساخته است. نظر به اهميت 
فرهنگ و امور فرهنگی در آينده كش��ور، »چالش قانون« 
نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را در 
دستور كار خود قرار داده است. اين نوشتار به معرفی، نقد 
و بررسی مصوبه سياست هاي سواد آموزي می پردازد كه 

هم اكنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

»چالش قانون« مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی )76( میکند

گمگشتگی سياستهای سواد آموزی در روزمرگیهای دستگاه های اجرایی!؟

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

نظر به اینکه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه توسعه کلینیک بیمارستان زینبیه خورموج را برگزار  نماید . لذا از کلیه پیمانکاران شرکت 
هاي ذیصالح با داشتن حداقل رتبه 5 ابنیه دعوت بعمل می آید، وفق برنامه زمانبندي شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستادWWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.
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محل توزیع اسناد: سامانه ستاد   
مهلت دریافت اسناد مناقصه :  از تاریخ  99/04/18  لغایت 99/04/21 تا ساعت 19:00 

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادى) : از تاریخ 99/04/22   لغایت 99/05/01  تا ساعت 12:00  
تاریخ بازگشایى : 99/05/01   ساعت 12:30

مکان تحویل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکى شرکت در مناقصه :  بوشهر خیابان معلم - روبروي مصلی نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر  - مدیریت 
امور پشتیبانى و رفاهى- واحد امور قراردادها 
هزینه درج آگهى با برنده مناقصه مى باشد.

الزم به ذکر است ، این آگهی در سایت هاي ذیل نیز درج گردیده است  
http://bpums.ac.ir                سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
www.iets.mporg.ir                        سایت ملی مناقصات

                    www.setadiran.ir                                                                                              سامانه ستاد

8 8 0 0 6 6 7 7
  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

www.siasatrooz.com

@siasatrooz


