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 92کالس درس در مناطق روستایی خراسان
شمالی بهره برداری می شود

حیدرزاده-از  38پروژه آموزشی که مهر امسال در خراسان شمالی به بهره برداری می رسد 24 ،پروژه با  92کالس درس مربوط به مناطق
روستایی و محروم است«.ابوالقاسم بابایی» مدیرکل نوسازی مدارس خراسان شمالی به خبرنگار ما گفت :برای این تعداد پروژه روستایی
حدود  13میلیارد و  500میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات سفر رهبری ،بنیادهای برکت و علوی و مشارکت خیران هزینه شده است.
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چالش های سوادآموزی در نقاط محروم خراسان شمالی

گفت و گو

مشکالت اقتصادی،سدیدرمسیرکاهشآمار بیسوادی

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور خبر داد:

وجود 2میلیون و 690هزار بیسواد
در گروه سنی  10تا  49سال

نازلی حیدرزاده -الفبای زندگی را بلدند اما چرا الفبای
فارسی را نمی توانند بخوانند ،این سوالی است که شاید
باید از زندگی آن ها پرسید ،زندگی که فرصت و زمان
آموختن ســواد را به آن ها نــداده است و جامعه ،آنــان را
مردمی بیسواد می داند و برای یادگیری ،برنامه هایی ،در
قالب سوادآموزی برایشان تدارک دیده شده است .اما آیا
این برنامه ها توانسته است موفق عمل کند و فرد بیسواد
را تا پایان دوره های آموزشی به دنبال خود بکشاند و از آن
مهم تر آیا موفق به جلوگیری از بازگشت آن ها به بیسوادی
شده است؟ بسیاری از افراد با این که بیسوادی در شرایط
مختلف ،عرصه را برای شان تنگ کرده است تمایل چندانی
بــرای حضور در کالس های ســوادآمــوزی ندارند و حتی
آموزش خانه به خانه نیز نتوانسته است آن ها را به آموزش
خواندن و نوشتن دلگرم کند .در این میان ،با توجه به این
که حدود نیمی از جمعیت خراسان شمالی در روستاها
ساکن هستند و همچنین وجود قومیت های مختلف در
این استان ،موضوع سوادآموزی در برخی نقاط به خصوص
مناطق محروم خراسان شمالی با مشکل مواجه است.
از جمله موانع کاهش آمار بیسوادی در این گونه مناطق،
مشکالت و تنگناهای اقتصادی گفته شده است .بر اساس
سرشماری سال  39 ،95هزار و  214نفر در گروه سنی
 10تا  49سال بیسواد هستند که این آمار نشان می دهد
میزان باسوادی در خراسان شمالی 92.85درصد است.
البته به اذعــان معاون ســوادآمــوزی اداره کل آمــوزش و
پرورش خراسان شمالی آمار بیسوادی که در بانک سامانه
سوادآموزی به ثبت رسیده9 ،هزار و  89نفر است.

نازلی حیدرزاده -در گروه سنی  10تا  49سال ،تعداد
دو میلیون و 690هزار بیسواد در کشور وجود دارد که البته
این آمار شامل اتباع و افرادآموزش ناپذیر هم می شود که باید
پاالیششود.رئیسسازماننهضتسوادآموزیکشوربابیان
این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما گفت :آمار بیسوادی
در گــروه سنی  10تا  29ســال نیز حــدود  650هــزار نفر
است که حدود  400هزار نفر کاهش را در طول چهار سال
گذشتهنشانمیدهد«.علیباقرزاده»افزود:براساسنتایج
سرشماری نفوس و مسکن سال  95در کل جمعیت ،شاهد
افزایش 2.85درصــدی نرخ باسوادی هستیم که این عدد
تقریبا 14برابر میزان رشد سال های  86تا  90است .وی
اضافه کرد:از سوی دیگر از تعداد بیسوادان کشور تقریبا یک
میلیون و 480هزار نفر کم شده که این امر ،با توجه به این که
تعداد بیسوادان در حدود  15سال گذشته ثابت مانده بود،
امر مبارکی است البته در فاصله سال های  86تا  90از آمار
بیسوادان کشور  116 ،هزار نفر کم شد.وی اظهارکرد :در
گروه سنی باالی  10سال و زیر  50سال که اجرای برنامه
سوادآموزی را بر آن متمرکز کردیم با رشد 2.3درصدی نرخ
باسوادیمواجههستیمبهطوریکهیکمیلیونو 113هزار
و  700نفر از تعداد بیسوادان کاسته شد .وی با بیان این که
اکنونمیزانباسوادیدرکشوربه94.6درصدرسیدهاست،
ادامهداد:اینآماردربرخیاستانهامانندمازندرانوتهرانبه
حدود97درصدرسیدهاستوالبتهبعضیازاستانهاازجمله
سیستان و بلوچستان ،آذربایجان غربی و کردستان وضعیت
قابلقبولیندارندوبایدتالشبیشتریشود.ویخاطرنشان
کرد:نزدیکسهمیلیوننفراتباعخارجیمجازوغیرمجازدر
کشور داریم که حدود  45تا  50درصد آن ها یا به طور مطلق
از نعمت خواندن و نوشتن محروم هستند یا در سطح بسیار
ابتدایی مهارت های خواندن و نوشتن قرار دارند و باید در
اولویت قرار بگیرند.وی افزود :ساالنه بین 20تا 24هزار نفر
ازاتباعخارجیتحتپوششبرنامههایسوادآموزیقرارمی
گیرندکهعمدتادرگروهسنیزیر 50سالوبااولویتزیر30
سال هستند.وی در پاسخ به این که چند درصد از افرادی که
تحت پوشش سوادآموزی قرار می گیرند به بیسوادی رجعت
میکنندباتأکیدبراینکهنرخبازگشتبهبیسوادیدایم ًادر
حال تغییر است و نرخی که داریم مربوط به سه سال گذشته
است،ادامهداد:بهطورمتوسطحدود 20تا25درصدافرادی
که دوره اول سوادآموزی را به اتمام می رسانند اگر در معرض
آموزش های بعدی قرار نگیرند حداقل بعد از 6تا9ماه به بی
سوادی رجعت می کنند .وی گفت :با توجه به سوادآموزانی
که دوره تحکیم را پشت سر می گذارند یا در محیطی قرار می
گیرندکهمتونخواندنیونوشتنیبهاندازهکافیهستاین
عددکاهشمییابدولیبهصفرنمیرسد.

گاهی اوقات این کار آب در هاون کوبیدن است و شماری از
سوادآموزان دوباره به چرخه بیسوادی بازمی گردند و این
یعنی تحمیل هزینه های اضافی به جامعه.وی اظهار می
کند :شهرستان محروم راز و جرگالن مهم ترین شهرستان
استان است که با معضل بیسوادی دست و پنجه نرم می کند
وسالهاستکهدرصدرفهرستبیسوادیاستانقراردارد
در حالی که همه می دانند این نقطه به دالیل مختلف در این
موضوع پیشرو است ولی آیا مسئوالن به برطرف کردن این
معضل به طور جدی اقدام کرده اند؟
▪عوامل بیسوادی

در عین حال ،مدیر آموزش و پرورش راز و جرگالن از کاهش
پنج درصدی آمار بیسوادی این شهرستان در دوره پنج ساله
 90تا  95خبر می دهد و با بیان این که در این زمینه رتبه
نخستاستانراکسبکردهایم،تصریحمیکند:مشکالت
اقتصادی حاکم در راز و جرگالن از جمله توسعه نیافتگی و
مهاجرت های زیاد بر این مسئله دامن زده است«.محمد
مهدی محمدی» با بیان این که  10هزار نیروی کار در
شهرستان به علت مشکالت اقتصادی به خارج از استان
به ویژه تهران مهاجرت کرده اند ،ادامه می دهد :مهاجرت
بیسوادان موجب شده است که به آن ها دسترسی نداشته
باشیم به طوری که نمی توان برای تحت پوشش قرار دادن
آن ها اقدام کرد.وی بیکاری ،تعصب های قومیتی ،فقر
فرهنگی و ازدواج های زودرس دختران را از جمله عواملی
برمی شمرد که موجب بیسوادی برخی افــراد در این
شهرستان شده است و اظهارمی کند :با دهیاران جلسات
متعددی برگزار کرده ایم تا به جذب افراد بیسواد در کالس
های سوادآموزی اقدام کنند و آن ها نیز به شکل خانه به
خانه مراجعه می کنند اما برای موفق شدن در این عرصه،
به نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی نیاز داریم تا با
حمایت های تشویقی خود موجب جذب این افراد شوند.

▪پدیده تلخ

بیسوادی پدیده تلخی است که آموزش و پرورش با آن دست
به گریبان است و اگرچه هر سال تالش می کند با روش های
مختلف ،شمار بیسوادان را کاهش دهد و به نوعی مهر پایان
بر این موضوع بزند اما باز هم مبادی بیسوادی باز است به
گونهایکهمسئوالنمعتقدندنمیتوانزمانیرابرایپایان
بیسوادی اعالم کرد« .رحیمی» کارشناس ارشد آموزشی
در این باره معتقد است که امروزه سواد ،دیگر به معنای توان
خواندن ،نوشتن و حساب كردن نیست و با توجه به دنیای
ارتباطات و اطالعات باید به گونه ای دیگر آن را تعریف کرد
در حالی که ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم و در پی ارائه
آمــوزش های ابتدایی خواندن و نوشتن در گــروه هدف
هستیم.وی می گوید :اگر دیر بجنبیم در تحوالت سریع
فناوری اطالعات و ارتباطات گم می شویم و نمی توانیم
در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم .همین موضوع در
استان نیز صدق می کند و برنامه های سوادآموزی باید در
جذب و نگه داشت سوادآموزان تالش بیشتری کند زیرا

▪افزایش درصد باسوادی

در همین زمینه« ،مــودی» معاون سوادآموزی اداره کل
آمــوزش و پــرورش خراسان شمالی می گوید :بر اساس
سرشماری ،95درصد باسوادی استان در گروه سنی شش
سال و باالتر  83.3درصد است که نسبت به سرشماری
قبلی  3.04درصد ارتقای باسوادی را نشان می دهد.
وی می افزاید :در گروه هدف ما که گروه  10تا  49سال
است درصد باسوادی  92.85درصد است که این آمار
بنابر سرشماری ســال  89.89 ،90درصــد بــود یعنی
2.96درصد باسوادی استان افزایش یافته است.
به گفته وی براساس سرشماری سال 95؛ تعداد افراد
بیسواد در این گروه  39هزار و  214نفر قید شده؛ یعنی

این آمار حدود  20هزار نفر در گروه سنی  10تا  49سال
نسبت به سرشماری سال  90کاهش یافته اســت .اما
در بانک سامانه سوادآموزی آمار  9هزار و  89بیسواد به
ثبت رسیده و تقاضای ما این است که مسئوالن مرکز آمار،
اسامی بیسوادان را به ما ارائه دهند تا بتوان برنامه ریزی
کرد.وی به آمار باسوادی در گروه سنی شش سال و باالتر
اشاره می کند و با بیان این که بر اساس سرشماری سال
 ،95گرمه با داشتن آمار  77.9درصدی باسوادی رتبه
اول را کسب کرد و  3.5درصد افزایش آمار باسوادی دارد،
اظهارمی کند :آمار باسوادی در اسفراین  81.7درصد
است و میزان افزایش آن ،نسبت به سرشماری سال ،90
 2.66درصداست .همچنین آمار باسوادی در بجنورد،
 86.8درصد است که این شهر رتبه دوم را دارد و میزان
رشد آن  3.28درصد است .وی با بیان این که 84.3درصد
جمعیت جاجرم باسواد هستند و از حیث باسوادی رتبه آن
سوم و میزان افزایش باسوادی اش سه درصد است ،می
افزاید :باسوادی در راز و جرگالن  77.9درصد ،رتبه آن در
این زمینه هفتم و میزان رشد آن  5.68درصد است یعنی
رتبه اول را در رشد باسوادی در بین دو سرشماری دارد.به
گفته معاون سوادآموزی خراسان شمالی 82.82درصد
جمعیتشیروانباسوادهستندکهدراینزمینهرتبهچهارم
استان را دارد و میزان رشد آن  1.7درصد است ،ضمن
این که  77.2درصد جمعیت فاروج باسواد هستند ،رتبه
هشتم استان را در باسوادی دارد و میزان افزایش سواد
دو درصداست«.مودی» میزان باسوادی در مانه و سملقان
را  79.8درصد ،رتبه این شهرستان در استان را شش و
میزان رشد آن را  2.5درصد برمی شمرد و اضافه می کند:
بر اساس سرشماری سال 80.26 ،90درصد از جمعیت
استان باسواد بودند که این آماردر سرشماری سال  95به
 83.3درصد رسید و افزایش  3.4درصدی را نشان می
دهد.وی در پاسخ به این که استان از نظر باسوادی در کشور
در چه جایگاهی قرار دارد ،می گوید :رتبه رشد استان در
زمینه باسوادی نهم است اما در جایگاه بیست و چهارم قرار
دارد«.مودی» به آمار باسوادی استان در گروه سنی  10تا
 49سال نیز اشاره می کند و با بیان این که  92.88درصد
جمعیت استان باسواد هستند و جایگاه استان در این
زمینه از  26به  23ارتقا یافته است ،ادامه می دهد :میزان
باسوادی در شهرستان های اسفراین ،بجنورد ،جاجرم و
راز و جرگالن به ترتیب  93.3درصد و رتبه پنجم94.2 ،
درصد و رتبه سوم 95.8 ،درصد و رتبه دوم و  85.9درصد
و رتبه هشتم اســت .همچنین شیروان با  93.4درصد
جمعیت باسواد رتبه چهارم ،فاروج با  92.6درصد ،رتبه
ششم ،گرمه با  97.3درصد رتبه اول و مانه و سملقان با
 89.1درصد رتبه هفتم را دارد .وی آمار باسوادی مردان

در گروه سنی  10تا  49سال را  95.45درصد و زنان را
 90.27درصد اعالم می کند که  5.18درصد بین آن ها
اختالف وجود دارد .همچنین  96.54درصد جمعیت
شهری و  87.85درصد جمعیت روستایی باسواد هستند
که از اختالف  8.69درصــدی حاکی اســت.وی اظهار
می کند :در گروه سنی شش سال و باالتر جمعیت مردان
باسواد  87.85درصد و جمعیت زنان باسواد 78.67
درصــد و میزان بــاســوادی در شهر  89.61درصــد و در
روستا  75.08درصد است.وی اضافه می کند :بر اساس
سرشماری سال  ،95میزان باسوادی در گروه سنی 10
تا  19سال  98.98درصد است که نشان می دهد شمار
بیسوادان در جایی که سوادآموزی با معاونت ابتدایی به
طور مشترک کار کرده ،خیلی کم است.
وی ادامــه می دهــد :در گــروه سنی  6تا  9ســال درصد
باسوادی  96.20درصد است و کمیته انسداد بیسوادی
دنبال آن است که مشخص شود کدام یک آموزش ناپذیر و
کدام آموزش پذیر هستند که به جذب آن ها اقدام شود .وی
درباره جلوگیری از رجعت به بیسوادی با اشاره به این که
برای افرادی که دوره انتقال نمی روند و قصد ادامه تحصیل
ندارند دوره های تحکیم برگزار می شود ،تصریحمی کند:
سوادآموزانی را که به مرحله خودآموزی برسند برای این
که دیگر رجعت نکنند به حال خود رها نمی کنیم و برای
این امر حلقه های کتاب خوانی و آمــوزش مهارت های
زندگی برنامه ریزی می کنیم.وی اضافه می کند :از هشت
هزار و  400نفر سهمیه ای که امسال برای استان درنظر
گرفته شده است در گروه سنی  10تا  49سال ،چهار هزار
نفر بیسواد و چهار هزار و  400نفر نیازمند دوره تحکیم و
انتقال هستند .وی با بیان این که در ارتقا و تحکیم مشکلی
نداریم و مشکل ما بیسوادی است ،تأکید می کند95 :
درصد از آموزش های سوادآموزی را در قالب برون سپاری
برنامه ریزی کردیم اما دوره های تحکیم و انتقال به شکل

کالسی است و باید حداقل  10نفر جمع شوند ولی برون
سپاری در بخش بیسوادان  10تا  49سال به شکل فرد به
فرد است« .مودی» با بیان این که 65درصد سوادآموزان
قبول می شوند ،می افزاید :سال گذشته هشت هزار و
 631نفر در کالس ها ثبت نام کردند که  99درصد آن ها
به مرحله امتحان رسیدند و یک درصد آن ها در آزمون های
پایانی شرکت نکردند.به گفته وی ،خراسان شمالی رتبه
اول را در زمینه نگه داشت سوادآموزان دارد و براساس
نتایج مردادماه امسال از نظر عملکردی در سال قبل رتبه
خوب و قابل تقدیری کسب کرد .به گفته وی سوادآموزی
در بخش زنان اهل سنت به ورود بزرگان نیاز دارد و در این
باره نشست هایی در راز و جرگالن و مانه و سملقان برگزار
شده است.وی می گوید :دو سال قبل هفت هزار و 500
ولی بیسواد تحت پوشش قرار گرفتند که از این تعداد هزار
و 477نفر باقی مانده اند.در همین زمینه ،مدیرکل آموزش
و پرورش خراسان شمالی با تأکید بر جذب کودکان در
دوره پیش دبستانی ،این امر را از جمله اقدامات الزم برای
پیشگیری از بیسوادی ذکر می کند و با بیان این که در این
زمینه با اداره کل ثبت احــوال استان هماهنگی شده و
فهرست نوآموزان در اختیار شهرستان ها قرار گرفته است،
می گوید :آموزش و پرورش در اقصی نقاط استان کالس
های درس را برگزار می کند حتی اگر تعداد دانش آموزان
کم باشد« .حاتمی» می افزاید :برای این که دانش آموزان
محروم جذب آموزش و پرورش شوند جلسه های متعددی
را با بهزیستی ،کمیته امداد و بسیج آستان قدس برگزار
کردیم و با فراهم کردن وسایل مورد نیاز تحصیل آن ها
از جمله پوشاک و لوازم تحریر سعی کردیم بهانه ای برای
صرف نظر کردن آن ها از ادامه تحصیل وجود نداشته باشد.
وی خاطرنشان می کند :سال گذشته با هماهنگی که با
وزارت خانه انجام دادیم  150میلیون تومان اعتبار برای
تهیه کتاب دانش آموزان بی بضاعت اختصاص دادیم.

جدول سخت [شماره ]154
طراح جدول :بیژن گورانی

افقی :
 - 1واحدی برای اندازه گیری فاصله بین ستارگان  -کنایه
از به نهایت بیچارگی یا بدبختی و ناامیدی رسیدن کسی
است  - 2نام آذری  -نسل  -شفاف و درخشان  -این زمان
 - 3سیخكی  -دست كم  -بیزار و متنفر – رودی در لهستان
 - 4آسوده و آرام  -سبزچشم  -پایتخت کشور بوتان  -از
صورفلكی نیمكره جنوبی آسمان  - 5اجابت شده  -شكل
ظاهری  -صحرای بی آب و علف  -نیم صدای درازگوش 6
 همسر پوتیفار  -نان نازك  -زخمی و مجروح  - 7مساوی-مغازه لباس فروشی  -خرگوش عرب  -مرکز ایالت نبراسکا
درآمریکا  - 8ترسم که  ...در غم ما پرده در شود  -اپراتور
 بسیار مهربان  -همگانی  - 9بسیار زیاد  -پیشوای دینیزرتشتی  -آسودگی  -شهری باستانی در بین عجایب
هفتگانه جدید که در اردن قرار دارد  - 10همسایه آلمان
و سوئیس -وسیع و با صفا  -مجال و فرصت  -حرف پیروزی
 - 11فیلمی به كارگردانی آندره وایدا  ،سینماگر لهستانی
 شهر و بندری در جنوب فرانسه.عمودی:
 - 1جاندار تک سلولی مژه دار آبهای شیرین  -نام ماندگار
موسیقی آلمان  - 2سقز  -امتداد  - 3هم نهاده  -جسور
- 4بدوناستحكام-گیاهسادهتکسلولی-قلبقرآن- 5بز
کوهی  -زنی که تازه زایمان کرده  -عددی یک رقمی - 6به
طورتصادفیواتفاقی- 7درازگوش-شرحكتاباوستا- 8

قیمتی  -شهری زیارتی در عراق - 9اندك  -متعفن و گندیده
- 10زرنگوزیرك-بیارزش-دویارهمقد- 11کلیدیدر
موسیقی-قوممغول-زمانبیآغاز- 12سفیدپوست-پاره
- 13گوشهایدردستگاهشور-مصیبتها-14محافظسیم
های برق و تلفن -كندر - 15از نام های قیامت در قرآن کریم
- 16یکیازسهحالتماده-نیکوروی-ناپیدا- 17صاحب-
دیوانگی-تواناوقدرتمند-18بهشتارمرابنانهاد-هربخش
ازنماز- 19خداحافظیكردن-دایرةالمعارففرانسوی20
-لوس-مراسمیبرایمعرفیكتابتازهمنتشرشده.
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جدول متوسط [شماره]6930

1

طراح جدول:مجید شادروح

2

3

4

5

6

7

8

9

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

1

افقی:

-1کمترین  -ماه  -خالص -آرزو -2كرشمه -مغناطيس-
خانه -بی بــاك -3حــرف انتخاب – صندوق مــرده – از
میوه های آبــدار -رنگی است  -شوربا  -4بهشت شداد
 شش -تبهكار -آموختنی لقمان -کم پشت -5ازسنگهای آذرين -ژاله – مسکوک نقره  -ریگ  -6مثل و مانند
 ماه پرتابی – لشکر – افسون -7مجازات شرعی – كشتیجنگی  -سكوی شيرجه -عضوسفارت-8خواب – شكاف
– نشست – سرد و مطبوع – کلمه تنبیه و ندا  -9قورباغه
درختی – نصيب  -گنده -صداقت -برگ برنده -10
رشته – شتر -باور قلبی  -سخن زيرلب  -11ماه نو -عشق
فرنگی – مهربان  -پيوند
عمودی:

-1نــادر – دودکــش  -2یواش – نماینده  -3پول ژاپن -
آزاردهنده -ازادات تشبيه -4گره دریایی  -عدد مجهول -
آسان -5قسمتی ازمعده نشخواركنندگان -انتها -6خانه
شعری -معمولی -7گالیه  -درخت انگور-حرف همراهی
 -8حيرت  -تــاب وتـــوان -یازدهمین بــرج از بر جهای
دوازد هگانه -9خیس – کبد – صدای پاره شدن پارچه-10
اصطالحی در واليبال -خوشحال-11ازمركبات – سبک
و شیوه خارجی  -12حرف دهن کجی – اسود  -تلخ -13

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

دودمان – کلمه ای فرانسوی به معنی مخزن  -نشاط
-14واحدسطح -ابــزار نجار  -بانو  -15بــرآوردن
نفس  -خسيس -16پروردگار  -سياهه -17عظمت
 پاره آتش  -چين وچروك پوست -18خاك صنعتی– بافته  -خرس فلكی  -19آغاز  -فوق  -20دلیجان
ن مهرهها
 -گوشت چسبیده به ستو 
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