حصر باید بشکند!
محمد بلوچ زهی

بخشدار مرکزی نیکشهر

روز پنجشــنبه بود و پایان وقت اداری و من نیز
مشــغول رتق و فتق امور جــاری در دفتر که از
نگهبانــی ورودی محوطه بخشــداری صدای
مضطرب سرباز نگهبان پشت تلفن خبر داد که
تعدادی از روســتاییان خشمگین و شعارگویان
قصد ورود دارند در ساعت غیر اداری!
پس از دریافت پاسخ مثبت و ورود اربابان رجوع
معترض به بخشــداری مدیر دفتر نیز هراسان

همان خبر را تکــرار کرد که گروهــی از مردم
خشمگین پشــت در منتظر مالقات با جنابعالی
هستند و شعار میدهند که «حصر باید بشکند!»
وقتــی از همــکار ماهیــت مطالبهگــران و
شعاردهندگان را جویا شــدم پاسخ شنیدم که
کدخدا فالنی از فالن روســتای بخش همراه با
گروهی از مردم که تعداد آنان به پانزده میرسد
شعار میدهند و نیز خواستار رفع حصر هستند!
از این رفتار اهالی یکی از محرومترین روستاهای
بخش و نیز کدخدا فالنی که حتی سواد خواندن و
نوشتن نداشت بسیار متعجب شدم که چرا از میان
فراوان مشــکالت و در حالی که معضل آب یکی
از مهمترین دغدغههای این روستاست مطالبه
ایشان شده رفع حصر!

آدمی است دیگر؛ مسلما در چنین مواقعی ذهنها
میرود به ســوی فرضیهســازی و اینکه حتما
دستهایی پشــت پرده هدایت میکند این نوع
تحرکات و خواســتههای غیرمعمول را ،آن هم
در روستایی که مهمترین دغدغهها حول محور
نان است و آب.
بهطور معمول در پایینترین الیههای سیاست که
فرمانداران باشند و بخشداران و نیز وظایف این
نمایندگان عالی دولت نظارت بر عملکرد مدیران
و همینطور رسیدگی به مطالبات و خواستههای
مردم اســت و معموال روزانــه حجم مراجعین و
مطالبهکنندهها باال ،برای یک سیاستمدار محلی
صــدای بلند و اعتراض و گلهمندی و شــکوائیه
موضوعی عــادی بوده و گوش ســپردن به درد
مردم نیز پیگیری خواسته میشود تسکین درد.
تا اینجای روایت فعــا بماند؛ اما امروزه آنچه که
منجر به تنشها میشود و کدورتها و نیز زمینه

نارضایتی را بهویژه در جوامع یا مناطق ســنتی
فراهم میکنــد خألهای گفتمانــی موجود در
جامعه است و شیوع ضعف گفتمانی که اینچنین
بــر تردیدهــا و تهدیدها رنگ قــوت و واقعیت
میبخشد.
بارها پیش آمده که اتفاقــات و جدلهای تلخ و
ناگواری بین مردم یا اهالی یک روستا روی داده و
با بررسیها عامل رخداد شده است ضعف مفرط
گفتمانی و عدم برقــراری دیالوگ با یکدیگر که
اینچنیــن زمینه را برای ایجــاد جنگ و نزاعها
فراهم کرده و بعضا نیز نتایج آن ناگوار بوده است.
هر چه دایــره ارتباطات اجتماعــی در جوامع
کمرنگتــر میشــود و نقــش خودمحــوری،
جمعگریزی و فردگرایــی پررنگتر گفتمان به
کما میرود و جای آن را میگیرد انزوا و افسردگی
و پس از آن رفتارهایی خشــونتزا و اعتراضات
غیرمدنی که در روستاها و مناطق سنتی بیشتر

ختم میشود به درگیری با چماق.
امروزه مصداق واقعــی ضعف مفرط گفتمان در
جامعه را میتــوان در نهــادی گفتمانمحور و
مدنی به نام شوراها یافت که فردگرایی و ناتوانی
در برقراری دیالوگ اختالفات ســلیقهها را برای
بســیاری از شــوراها این عامل مهم توسعه در
شهر و روستا تا مرز انحالل برده و سایه تنشها و
درگیریهای نیز بر سر آن شده مستمر.
به روایــت برمیگردیم خالصه پــس از حضور
معترضان و در رأس آنها کدخدا فالنی به دفتر بنده
و برقراری دیالوگ بین همدیگر روشن شد مطالبه
روســتاییان رفع حصر آبی است که مدتها در
پشت سد مانده و کمتر نصیب کشاورزان و مردم
شده ،با این توضیح که رفع«حصر آب» از پشت
ســد عبارتی بود که یکی از کاندیداهای مجلس
شورای اسالمی زمان رقابتها عنوان کرده بود که
اکنون شده نقل محافل.

سهشنبههای
جنوبشرقی

۵

دانشآموزانی که الفبا نمیدانند
سعیده علیپور
روزنامهنگار

ساختمان مدرسه تازهساز است و میز و نیمکتهای
نو آن شباهتی به مدارس کپری شهرها و روستاهای
مرزنشین ندارد .میتواند احساس کرد که در این
ساختمان نوســاز همهچیز همانجوری است که
باید .اما اینجا اوضاع عادی نیست .دانشآموزانی که
به گمانت دیگر باید مسائل نسبتا پیچیده ریاضی
را حالجی کنند ،جمع و تفریق ساده را نمیدانند و
در روخوانی از متنی ساده هم توفیقی ندارند .آنها
درحالی مقاطع تحصیلی را پشتسر گذاشتهاند که
هنوز خواندن و نوشتن و حساب و کتابهای ساده
را هم بلد نیستند.
اگر سری به مدارس مناطق کهنوج ،الشار ،اسپکه،
دشتیاری ،چاو ،کیچ ،سراوان و ...در مرزهای جنوب
شرقی کشور بزنید ،خواهید دید که تعداد این دسته
از دانشآموزان کم نیستند .همان مناطقی که عمو
خیاط آموزگار غیررسمی کودکان کار ،به آنجا سفر
کرده تا در دورههای فشرده خواندن و نوشتن را به
این گروه از دانشآموزان بیاموزد.
سوادآموزی با روش عمو خیاط

علــی صداقتی خیــاط را همه بهنــام عمو خیاط
میشناسند .حدود  70سالی از سنش میگذرد اما
در کالس درس چنان پرانرژی است که گریزپاترین
کودکان را روی نیمکت مینشاند .فقط کودکان کار
جنوب تهران عمو را نمیشناسند ،بیشتر از  13سال
است که کودکان و بزرگان شوش و مولوی و فرحزاد
و دروازهغار و خاک سفید و حتی روستاهای محروم
مرزی ،عمو خیاط را بهعنوان آموزگاری میشناسند
کــه کودکان و نوجوانــان بازمانــده از تحصیل را
باســواد میکند .معلمی که خــودش میگوید با
روش آموزشــیاش میتواند درکمتر از  45روز هر
بیسوادی را سواددار کند.
گرچه مرکز آموزشی که درمنطقه پاسگاه نعمتآباد
تهران برای کودکان کار تاسیس کرده مدتی است که
پلمب شده ،اما سالهای زیادی را صرف سوادآموزی
بــه کــودکان کار و خیابان و بازمانــده از تحصیل
کرده اســت و درحالحاضر نیز چهارماهی است به
سیستان و بلوچســتان رفته تا خیل دانشآموزان
بیسواد شهرهای مختلف اســتان را آموزش دهد.

ابهامهای پلیس درباره
طرح ترافیک جدید

سفر به سیستان

معلمان آموزش ندیده

او ادامــه میدهد :آموزگاران در شهرســتانهای
دور افتاده اغلب افرادی بومی هستند که خود نیز
دورههای الزم را برای آموزش صحیح به کودکان
نگذرانده اند .بههمین دلیــل از من دعوت کردند
تا عالوه بر آموزش ایــن دانشآموزان به خود آنها
نیز روشهای آموزش موثر خواندن و نوشــتن را
تعلیم دهم.
معلم یکــی از دورههای ابتدایی یکــی از همین
مدارس در ســراوان میگوید :متاســفانه خیلی
از معلمهــا نمیتوانند بــرای دانشآموزان وقت
بگذارند .این درحالی است که این بچهها حتی زبان
فارسی را هم بهخوبی نمیدانند و آموزش به زبان
فارسی برای آنها نامفهوم است بههمین دلیل عمال
درس دادن به روشهای رســمی بیفایده است و
کارآیی ندارد .از سوی دیگر معلمها نیز این بچهها
را مردود نمیکنند چراکه هر مردودی میتواند به

عکس :جامعه فردا

ترک تحصیل دانشآموزان بینجامد و راندن آنها از
مدرسه در شرایط فعلی این منطقه چندان خوب
بهنظر نمیرسد .به همین دلیل این بچهها ممکن
است سالهای متمادی سطوح مختلف تحصیلی
را طی کنند بدون آنکه واقعا سواد داشته باشند.
او میگویــد :از آنجایی که عمو خیاط در خصوص
آموزش به کــودکان بازمانده از تحصیل ســابقه
طوالنی دارد ،گروهی از معلمان منطقه با همراهی
اداره آموزش و پرورش شهرســتانهای اســتان
سیستان و بلوچســتان از ایشان دعوت کردیم که
دورههای فشرده سوادآموزی به این دانشآموزان
را برگزار کنند و معلمان نیز بــا این روشها برای
آموزش به دانشآموزان سیستانی آشنا شوند.
عمو خیاط میگوید :خوشبختانه آموزش و پرورش
در استان سیستانوبلوچستان برخالف تهران در
مقابل فعالیتهای آموزشی ما مقاومت نمیکند.
چراکه خودشان بهخوبی میدانند آنچه که براساس
آموزشهای رســمی آموزشوپرورش وجود دارد
برای این کودکان بیفایده است.
درحالحاضــر آمــار تــرک تحصیل در اســتان
سیستانوبلوچستان بســیار باالست .آموزگاران
این منطقه نخســتین دلیل ترک تحصیل باال در
این اســتان را در کنار مشکالت اقتصادی موجود،
بیفایده بــودن آموزشهای رســمی میدانند.

آموزگار یکی از مدارس در سراوان میگوید :برخی
از دانشآموزان حتی نمیتوانند یک متن ســاده
را بخوانند .در مدرســهای در همین شهرستان در
مقطع اول دبستان  40دانشآموز داشت و سال بعد
در همان مدرسه تنها  15دانشآموز در کالس دوم
ثبتنام کردند که این نشان میدهد اینجا فرآیند
ترک تحصیل بهراحتی اتفاق میافتد.
حقوق کم معلمان

از سوی دیگر محرومیت معلمان از حقوق مناسب
انگیزه معلمان را در این مناطق کاهش داده است.
درحالیکه در سایر شهرها حقوق معلمان باالتر از
یکمیلیون تومان است که در جای خود جای تامل
و تاثر دارد ،معلمی در مدرسهای در کهنوج از حقوق
 450هزار تومانیاش گله دارد .عمو خیاط میگوید:
در برخی از روستاهای این شهر آب آشامیدنی پیدا
نمیشود بچهها دفتر برای نوشتن ندارند .گاهی سه
دانشآموز از یک دفتر اســتفاده میکنند .معلمها
باید راه طوالنی را برای رســیدن به روستا هر روز
طی کنند .بههمین دلیــل این میزان حقوق واقعا
همه انگیزه آنها را برای تدریــس از بین میبرد .با
این حال جای خوشبختی است که آنها این میزان
نگران دانشآموزانشان هستند و برای رسیدن به
راهی برای ســوادآموزی موثر به دانشآموزانشان

دنبال راههای جدید هستند.
ناآشنایی با زبان رسمی

دانشآموزانی که زبان فارسی را نمیدانند ابتدا به
زبان بلوچی و بعد به زبان فارسی آموزش میبینند.
عمو خیاط میگوید :واقعا زبان فارسی این قابلیت
را دارد که بتوان آن را در کوتاهترین مدت آموزش
داد .این کاری است که ما در مدت چهارماه گذشته
انجام دادیم و برای هرکــدام از مدارس حدود 15
روز وقت گذاشــتیم و توانستیم دانشآموزانی که
خواندن و نوشتن ساده را بلد نبودند آموزش دهیم.
یکی از آموزگاران مدرسهای در سراوان ،میگوید:
واقعیت این اســت کــه کتابهای درســی برای
دانشآمــوزان شــهرهای دور از پایتخت تعریف
نشده است و عمال محتوای آن برای دانشآموزان
بیحاصل اســت .درحالیکه در دبیرســتانهای
ما دانشآموزانی هســتند کــه از خواندن متون
ســاده عاجزند ،چطور میتوان انتظار داشــت که
متون سخت شاهنامه را بخوانند .خوشبختانه در
دورههایی که با عمو خیاط داشــتیم خیلی از این
دانشآموزان با حروف الفبا آشــنا شدند و معلمان
نیز آموزش دیدند که در مواجهه با این دانشآموزان
چگونه باید آموزشهــای الزم را بهصورت موثری
ارائه کنند.

ادامه از صفحه3
استقبال مردم از انتخابات ریاستجمهوری سال  ۹۶به روشنی نشان
میداد که جامعه با تأکید بر ادامه راهی که از سال  ۹۲با انتخاب آقای
روحانی آغاز کرده است به حل مشــکالتش امیدوار است .امضای
توافقنامه برجام نویدبخش رفع تحریمها و جذب سرمایه خارجی و
در نتیجه تولید و ایجاد ثروت و کاهش مشــکالت و رفع بحرانهای
اقتصادی کشور بود .غافل از این که مخالفان دولت از هیچ کوششی
برای جلوگیری از تحقق نتایج مثبــت برجام دریغ نمیکنند .آنان
آنچنان در این مسیر مصمم بودند که از پیروزی کاندیدای افراطی
جمهوریخواه در آمریکا که شعار انتخاباتیاش مخالفت و پاره کردن
برجام بود صریحا استقبال کردند.
امروز دولت وارث مشکالت عظیمی است که نه مسئولیتی در پیدایی
آن داشته است و نه به تنهایی قادر به حل آنهاست .حل این بحرانها
نیازمند اتفاق نظــر همه بخشهای حاکمیت و عزم و اراده واحد در
سطح ملی است .اما محدودتر شدن میدان برای روحانی در دور دوم
ریاســتجمهوری ،موضعگیریها و دخالتهای مستمر مقامات
مختلف در عرصههایی که ربطی به حوزه مسئولیتشان ندارد اما آثار
و نتایج منفی خود را بر منافع ملی برجای میگذارد ،درگیریهای
لفظی و مانعتراشیهای عملی مســئوالن قوا ،اختالسها و مفاسد
اقتصادی عظیم و بیسابقه ،ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی
و برخی مؤسســات مالی کــه یکی از نتایــج آن جمعیت میلیونی
مالباختگان است ،ســناریوهای تبلیغاتی هدایتشده و هدفمند

برخی از
دانشآموزان
بدون اینکه
سواد خواند و
نوشتن ابتدایی
و محاسبات
ساده ریاضی
را بلد باشند
دورههای
مدرسه را طی
میکنند

یادداشت اختصاصی

عزم و اراده ملی برای حل بحران
علیه دولت مانند راه انداختن موج «ما پشیمانیم» در فضای مجازی
و دهها مورد دیگر برای جامعه حامل یک پیام مهم بود و آن این که
در سطح حاکمیت نه اتفاق و همداستانی الزم و نه اراده و عزم واحد
برای حل مشکالت وجود ندارد.
به نظر میرسد این وضعیت نامطلوب بر روحیه و عزم مصمم مسئوالن
دولت نیز در حل مشکالت کشور اثر گذاشته است .حل مشکالت عظیم
اقتصادی و معیشتی کنونی نیازمند انتخابها و تصمیمات قاطعانه و
کارشناسانه اســت ،اما عملکرد منفعالنه دولت در تعیین استانداران و
مدیران ،عقبنشینیهای سریع در برابر انتقادها از جمله در جریان گران
کردن نان و گران کردن بنزین در الیحه بودجه و  ....به جامعه پیامی دیگر
میدهد؛ پیامی که مضمون آن انفعال ،سرگشتگی و بیتصمیمی است.
اگر به واقع کشــور در شرایط نامساعد اقتصادی به سر میبرد که به
سر میبرد ،همه باید مسئولیت بپذیرند و با تحمل محدودیت به نفع
اجرای پروژههای عمرانی نیمهتمام ،سرمایهگذاری و تولید بیشتر و
در نتیجه افزایش فرصتهای شغلی و بهبود وضعیت معیشتی فعاالنه
سهیم شوند .اگر قرار است یاران ه بخشهایی از جامعه حذف شود که
باید حذف شود ،اگر قرار است جامعه گرانی نان و بنزین را تحمل کند
تا درآمد حاصل از آن صرف تولید و اشتغال شود که فینفسه مطلوب
است ،اگر قرار اســت بودجه دولت انقباضی باشد و بودجه نهادهای
دولتی و در نتیجه خدمات دولت به جامعه کاهش یابد تا سهم بودجه
عمرانی در کل بودجه افزایش یابد ،متقابال بخشهای دیگر حاکمیت
نیز باید در این ریاضت مشارکت داشته باشند .آنها هم باید مالیات
بدهند ،بودجه آنها نیز باید کاهش یابد ،آنها هم باید میدان را برای

شهر

رئیس پلیس راهور تهران اعالم کرد

دانشآموزانی که نتوانســتهاند در مدت تحصیل
خود آموزشهای ابتدایی سوادآموزی را بیاموزند.
عموخیاط در اینباره میگوید :گروهی از معلمان
اســتان از مــن دعوت کردنــد تا بــرای آموزش
دانشآموزان به این اســتان ســفر کنم .البته این
آموزش تنها مخصوص دانشآموزان نیست و روش
تدریس برای معلمها هم آموزش داده میشود .تا
آموزگاران خــود بتوانند آموزشهای ابتدایی را به
دانشآموزان بدهند.
او با اشاره به پدیده بیسوادی دانشآموزان اینطور
توضیح میدهد :متاســفانه برخی از دانشآموزان
بدون اینکه ســواد خواندن و نوشــتن ابتدایی و
محاســبات ســاده ریاضی را بلد باشند دورههای
مدرسه را طی میکنند.
عمو دلیــل اصلی این موضــوع را کمبود معلم در
مناطق حاشیهنشــین کشــور عنــوان میکند و
میگوید :اینجا معلم کم اســت و در اغلب مدارس
در یک کالس معلم چند پایه تحصیلی را آموزش
میدهد و به همین دلیل آموزشها آن طور که باید
و شاید موثر نیست .مثال در یک کالس از پایه اول
تا ششم دبستان نشستهاند .خب معلم وقت کمی
را به هر پایه اختصاص میدهد.

مـــــردم
فـردا
social@Jameefarda.com

روایتهای
اولشخص

دورههای آموزشی عمو خیاط در بین دانشآموزان بلوچ
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فعال شدن بخش خصوصی و سرمایهگذاری داخلی فراهم کنند...
اما در قانون بودجه ســال آینده از این همه خبری نیست .در حالی
که نهادهای ثروتمند و قدرتمند همچنان معاف از مالیات هستند،
بودجه نهادهای مذهبی و  ...بعضا با افزایشهای چشــمگیر ،بخش
مهمی از هزینههای دولت را به خود اختصاص داده اســت ،در این
بودجه پیشبینی شده است قیمت بنزین و عوارض خروج از کشور و ...
افزایش یابد .مهم نیست آیا این افزایشها در مجلس تصویب میشود
یا خیر ،مهم این است که تقریبا اطمینان وجود دارد آن کاهشها رخ
نخواهد داد .مهم این است که افکار عمومی احساس میکند ظاهرا
قرار است فقط جامعه این ریاضت و فشار را تحمل کند .اینها و دهها
مثال مشابه حامل پیامهای مأیوسکنندهای به جامعه است.
مختصر آن که جامعهای که در چنان وضعیت نابســامان معیشتی
به سر میبرد که بنا بر اعالم رسمی دولت بیش از چهل میلیون نفر
استحقاق دریافت یارانه را دارند ،بخش مهمی از جمعیت آن گرفتار
بیکاری و یا مشــاغل کاذب است ،اختالسها و فسادهای چند هزار
میلیاردی در آن به پدیدهای عادی تبدیل شده است ،جامعهای که
گرفتــار دردهای بیدرمان و با درمانی نظیر کمآبی ،خشکســالی،
آلودگی هوا و ریزگردها و زلزله و  ...اســت؛ جامعهای گرفتار چنین
وضعیتی برای قانع شــدن به وجود آیندهای بهتر و اطمینان از حل
مشکالت و رفع شرایط نامطلوب کنونی ،نیازمند مشاهده نشانهها و
داللتهایی کامال متفاوت است.
جامعه ایران که در تاریخ معاصر در مقایسه با جوامع منطقه همواره
سطح متفاوت و متمایزی از آگاهی و رشد را به نمایش گذاشته است،

جامعهای که پیشتاز و الهامبخش جنبشهای دموکراسیخواهانه
و اســتقاللطلبانه در منطقه و بلکه آســیا بــوده و صاحب اولین
قانون اساســی در این بخش از جهان اســت ،آنقدر درک و آگاهی
دارد که براســاس تجربه دهــه اخیر کشــورهای پیرامونی دریابد
پیگیری مطالبات و خواســتهها از طریق راهکارهای خشونتبار و
غیرمســالمتآمیز ،بهویژه در دوران کنونی ،چه نتایج فاجعهباری
در پی خواهد داشــت .بنابراین با اطمینان میتوان پیشبینی کرد
که اعتراضات اخیر در شــکل کنونی آن به پایان خواهد رسید ،اما
این اعتراضات خیابانی که البته غیرقابل پیشبینی نبود و بسیاری
از تحلیلگران سیاســی و اقتصادی بروز آن را احتمال میدادند ،آیا
موجب خواهد شد از این پس شاهد تجدید نظر در نگاه به اداره کشور
در سطح کل حاکمیت باشیم؟ آیا این تجربه برخی مسئوالن را متوجه
خواهد کرد که به مسائل کشور از موضعی فراتر از نگاه شخصی و فردی
بنگرند؟ آیا این تجربه اهمیت نگاه ملی به مســائل کشور را تقویت
خواهد کرد یا مطابق گذشــته به اتکای امواج تبلیغاتی سنگین اما
بیثمر تالش خواهد شد این واقعه به نفع یک نگرش خاص مصادره
شــود و باز داستان همیشــگی توطئه قدرتهای خارجی و عوامل
داخلی آنها تکرار شود؟ آیا این تجربه به تقویت بیشتر گرایشهای
طرفدار به رسمیت شناختن حق اعتراض و انتقاد ،شنیدن مطالبات
جامعه و پاسخگویی به آنها خواهد انجامید یا شاهد تالش برای پاک
کردن صورتمسئله ،بلندتر شــدن صدای افراط و اصرار بر محدود
کردن فضای مجازی و  ...خواهیم بود؟ روزها و ماههای آینده پاسخ
این پرسشها روشن خواهد شد.

همچنان که شهرداری تهران بر اجرای طرح
ترافیک جدید از ابتدای سال  97اصرار دارد،
پلیس اعالم کــرده هنوز ابهاماتی درباره این
طرح وجود دارد و احتمال اجرایینشدن این
طرح وجود دارد.
رئیــس پلیس راهنمایــی و رانندگی تهران
بزرگ در واکنــش به حذف طرح ترافیک در
ســال آینده ،گفته این طرح ابهاماتی برای
پلیس دارد که چنانچه تا پایان سال برطرف
شود به سال آینده میرســد؛ اما با توجه به
فرصت کم باقیمانده احتمال اجرایی نشدن
این طرح وجــود دارد .محمدرضا مهماندار
درباره احتمال حذف طرح ترافیک به شکل
فعلی و اجرای طرح پیشــنهادی شهرداری
برای طرح ترافیــک اضافه کرد ه این موضوع
در مرحله کارشناسی قرار دارد.
به گفته او بر اســاس این طرح پیشنهاد شده
تا فروش مجوز یا کارت طرح ترافیک متوقف
شده و شارژ کارتهای طرح ترافیک جایگزین
شود ،از ســوی دیگر پیشنهاد شده که طرح
زوج و فرد پولی شود.
رئیس پلیس راهور تهران مشــخص نبودن
تعداد سفرهای روزانه ،فشار به معابر حاشیه
طرح زوج و فرد و ابعاد اجتماعی این طرح را
جزو ابهامات این طرح برشمرده و گفت ه قطعا
اجرایی شــدن آن تنها منوط به تصمیم یک
نهاد نیست و دستکم باید در شورای ترافیک
تهران و شورای شهر تصویب شود.
در همین حال قائممقام معاونت حمل و نقل
و ترافیک شهرداری تهران جزئیات جدیدی
از طرح جدید ترافیک را تشریح کرده و گفته
در طرح جدید چند شاخص عمده همچون
مدیریت میزان تردد و مدیریت زمان تردد در
نظر گرفته شده است.
شــهریار افندیزاده در یک نشست خبری
با بیان اینکه حدود ســه ماه اســت که تیم
کارشناسی معاونت حمل و نقل بررسی ابعاد
طرح جدید را در دستور کار قرار داده است،
اضافه کرده طرح جدید عالوه بر اینکه باعث
افزایش عدالت در جامعه میشــود موجب
کاهش تخلفات و کاهش فروش موتورسیکلت
میشــود و همچنین بســتری جدید برای
قیمتگذاری است.
افندیزاده با بیان اینکه یک فرمول با تعیین
ضرایب مختلــف همچون ضریــب مکانی،
ضریب هزینه ،ضریب ویژه و ضریب آالیندگی
در نظر گرفته شده اســت ،اضافه کرده مثال
ضریــب مکانی محدوده ســبز  1.5اســت،
محدوده آبی نیم و محدوده ســفید ضریبش
صفر است .بر این اســاس حداقل پرداختی
مردم در محدوده سبز یا طرح ترافیک 9600
تومان است که اگر در  226روز که این طرح
اجرا میشود ضرب کنیم حدود دو میلیون و
 169هزار تومان میشود .همچنین حداکثر
پرداختی مردم در محدوده ســبز بر اساس
ضرایب  36هزار تومان است ،درحالیکه در
حال حاضر آرم طرح ترافیک  40هزار تومان
است .افندیزاده همچنین حداقل پرداختی
در محدوده زوج و فرد یا آبی را  3200تومان و
حداکثر آن را  12هزار تومان اعالم کرده است.
او بــا بیان اینکــه این طرح پنجشــنبهها و
روزهای تعطیل رسمی اجرا نمیشود ،گفته
زمان اجرای طرح  226روز و از ساعت 6:30
الی  19خواهد بــود و همچنین برای افرادی
که خانههایشــان در محدوده سبز و آبی قرار
دارد تا ســاعت  8:30فرصت داده شده تا از
منطقه خارج شوند.
افنــدیزاده همچنین با بیــان اینکه کارتی
برای شــهروندان در نظر گرفته میشود که
برای پرداخت عوارض باید آن را شارژ کنند،
اضافه کــرده ضریب زمــان پرداخت نیز در
تعیین عوارض مؤثر است ،به گونهای که اگر
افراد کارتشان خالی باشــد این مسئله در
حساب جاری آنها ثبت خواهد شد و این فارغ
از جریمه است.
قائممقــام معاونت حمل و نقــل و ترافیک
شهرداری تهران با بیان اینکه طرح ترافیک
 32کیلومتــر مســاحت دارد کــه بیش از
 563هزار نفــر در آن زندگی میکنند ،گفته
به طور متوســط و بدون در نظر گرفتن تردد
خودروهای پالک عمومی و تاکسیها روزانه
بیش از  104هزار خــودرو در محدوده طرح
ترافیک تردد میکنند و این در حالی است که
مساحت محدوده زوج و فرد  88.5کیلومتر
مربع است و به  10بزرگراه منتهی میشود که
 13.7درصد جمعیت تهران در این محدوده
زندگــی میکنند ،اما حجــم ورودی به این
محدوده  495هزار خودرو است.

