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گزارش
پنج شنبه  ۴بهمن ۱۷ . ۱۳۹۷جمادی االول  .۱۴۴۰شماره ۲91۵

گروه گزارش  -کم و کاستی هایی که روی تخته
سیاه تعلیم و تربیت به عنوان عریض و طویل ترین
دستگاه فهرست می شود گاهی آن قدر بسیار است
که از دست در می رود اما آن چه در این فهرست طویل
بیشتر خودنمایی می کند به کمبود فضاهای آموزشی
برمی گردد به ویژه در نقاطی که با فزونی جمعیت
دانش آموزی و در مقابل کمی آن در روستاها و نقاط
دورافتاده به ویژه عشایری مواجه هستند.
این کاستی ها سبب شده است تا گاهی اداره کل
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس نیاز فضای آموزشی
برخی از نقاط را با کانکس تامین کند به ویژه در نقاط
روستایی و دورافتاده که با کمی دانش آموز به دلیل
مهاجرت روستاییان و عشایر به شهرها مواجه هستند.
دیگر نقاطی که کانکس جای کالس ها را پر می کند
در روستاهای حاشیه شهر بیرجند است طوری که
مهاجرت سیل آسا در اواخر دهه  80و اوایل دهه 90
سبب شد تا سرریز جمعیت مرکز استان به این نقاط
سوق داده شود و این نقاط با خیل عظیم جمعیت
دانش آموزی مواجه شوند.

از میان خبرها

درخشش هنرجویان خوسف
در کشور
مشمولی 26 -نفر از هنرجویان هنرستان های فنی و
حرفه ای و کار و دانش خوسف در آزمون های مرحله اول
پیشرفت تحصیلی رتبه های اول تا سوم استان و کشور را
کسب کردند .معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش
خوسف با اعالم این که  ۱۰۰درصد هنرجویان هنرستان
های شهرستان در مرحله اول آزمون های تحصیلی شرکت
کرده اند ،گفت :در ارزیابی های انجام شده در رشته های
تصویرسازی ،تولید محتوا و انیمیشن ،مدیریت و برنامه
ریزی امور خانواده و حسابداری مالی؛ هنرجویان نازنین و
فاطمه بهمدی از هنرستان حجاب خور ،هادی صفاری از
هنرستانامامحسین(ع)وفاطمهبرزگر،حمیدهعظیمی،
فاطمه هنرپیشه و مریم یوسفی از هنرستان اندیشه هفت
رتبه اول کشوری را به دست آوردند« .حسن اکبری»،
افزود 10 :هنرجو شامل سمیه ایوبی ،کوثر دالور ،زهرا
رهنورد ،عارفه کتانی ،طاهره سنجری ،فاطمه مشمولی
و فاطمه رمضانی از هنرستان اندیشه ،زینب حسینایی و
زهرا شاهوردی از حجاب خور و سید محمد جواد موسوی
اول هم از هنرستان امام حسین (ع) نیز در رشته های
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده ،حسابداری مالی،
شبکه و نرم افزار رایانه ،تصویر سازی جلوه های ویژه رایانه
ای و تولید محتوای الکترونیکی رتبه دوم کشوری را از آن
خود کردند .وی همچنین از کسب 9رتبه کشوری در رشته
های تولید محتوای الکترونیکی ،تصویر سازی جلوه های
ویژه رایانه ای ،مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده و تعمیر
برق و موتور خودرو خبر داد که هنرجویان امیر حسین
رمضانی ،رضا مسگرانی و عباس نوخواه از هنرستان
امام حسین (ع) ،محبوبه و فاطمه بهمدی و زهرا کرمی از
حجاب خور ،زهرا مطهری نژاد ،طاهره کشتگر و فرشته
رمضانی از هنرستان اندیشه رتبه سوم کشوری را به دست
آوردند .وی ،یادآور شد :کسب رتبه اول تا سوم کالسی در
همه رشته های تحصیلی در بین مناطق و شهرستان های
استان مربوط به هنرآموزان خوسف بوده است.

• •برزخ شهر و روستا

آن طور که والدین بسیاری از دانش آموزانی که
فرزندان آن ها در کانکس به جای کالس در روستای
حاجی آباد ،درس می خوانند می گویند :در برزخ
ماندن این نقطه روستایی بین شهر و روستا سبب
شده است از برخی امکانات و تجهیزات کمتر بهره
مند باشد.
خواسته اهالی ،تعیین تکلیف شدن این روستا برای
الحاق به محدوده شهری بیرجند است تا باالخره
مسئوالن بدانند که باید برای روستای حاشیه ای
بیرجند چه کنند چرا که همین بالتکلیفی سبب شده
است تا امکانات آموزشی آن در حد و اندازه یک نقطه
روستایی و نه شهری باشد.
گفته های اهالی حکایت از این دارد ،این نقطه
روستایی سال هاست در آتش بی مهری مسئوالن
می سوزد و تراکم جمعیتی مدارس حاجی آباد خیلی
باالست و از کمترین امکانات به ویژه در بخش آموزشی
بهره مند است.
موضوع مهم تر این است که تراکم جمعیتی باالی
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ﺑﺮاىﮐﺸﻒﺗﺼﻮﯾﺮاﯾﻦﻣﻌﻤﺎ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

در اداﻣــﻪ روال »ﺳﺎدهﺳــﺎز« ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻧﻘﺶــﺎب،
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ اﻦ ﺷــﺪ ﻪ ﺳــﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶﺎب ﭼﺎرﭼﻮب« ﻪ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﻨﺞﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ دﺪه ﻣﺷﻮد ﻫﻢ ﻤ
ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﻞ زﺎد ﻧﻴﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

• •مدارس کانکسی در  100نقطه

دانش آموزی سبب شده است تا کالس تعدادی از
دانش آموزان ،کانکس باشد که در سرما باید از سردی
بلرزند و در روزهای گرم هم در تنور این کالس های
آهنی درس بخوانند .به عالوه در این روستا دبیرستان
برای پایه دوم متوسطه وجود ندارد و باید دانش آموزان
برای ادامه تحصیل یا به بیرجند یا امیرآباد بروند که
طی کردن این مسیر برای آن ها سخت است.

در این شرایط بسیاری از نقاط روستایی و عشایری
که پراکندگی آن ها نیز کم نیست از کمبود فضای
آموزشی رنج می برند و برای این که دانش آموزان این
نقاط از قافله تحصیل عقب نمانند برای آن ها کالسی
در قالب کانکس تدارک دیده شده است .عالوه بر این
گاهی مدارس تخریبی ،اداره کل نوسازی ،توسعه و

،،

* خواسته اهالی حاجی آباد تعیین تکلیف شدن این روستا برای الحاق به محدوده
شهری بیرجند است تا باالخره مسئوالن بدانند که باید برای روستای حاشیه ای
بیرجند چه کنند چرا که همین بالتکلیفی سبب شده است تا امکانات آموزشی آن
در حد و اندازه یک نقطه روستایی نه شهری باشد
* مدیر کل نوســازی ،توســعه و تجهیز مدارس :با توجه به معضل حاشــیه نشینی
که نتیجه مهاجرت از روستاهاست نمی توان مدعی شــد که می توان کانکس ها
را از روستاهای حاشــیه بیرجند جمع کرد چرا که چند سال قبل تعدادی مدارس
کانکسی در این نقطه روستایی حذف شد اما باز به دلیل افزایش جمعیت به ناچار
کانکس ها به این روستا برگشت داده شد

• •حذف کانکس امکان ندارد

به گفته او ،با توجه به معضل حاشیه نشینی که نتیجه
مهاجرت از روستاهاست نمی توان مدعی شد که می
توان کانکس ها را از روستاهای حاشیه بیرجند جمع
کرد چرا که چند سال قبل تعدادی مدارس کانکسی
در این نقطه روستایی حذف شد اما باز به دلیل افزایش
جمعیت به ناچار کانکس ها به این روستا برگشت داده
شد .این مسئول ،با بیان این که شرایط اقتصادی تا
حدودی عملیات مدرسه سازی را با مشکل مواجه
کرده است ،می افزاید 100 :کانکس در استان وجود
دارد که دانش آموزان در این مدارس آهنی مشغول به
تحصیل هستند .وی ،تعداد مدارس کانکسی بشرویه
و خوسف را هر کدام سه ،بیرجند ،10درمیان،16
زیرکوه هشت ،سرایان شش ،سربیشه  ،17طبس،
دستگردان و فردوس هر کدام یک ،قاین  12و نهبندان
 22باب اعالم می کند که این آمار نشان از این دارد که
نهبندان بیشترین مدارس کانکسی را در استان به خود
اختصاص داده است .بررسی آمار مدارس کانکسی
استان به وضوح نشان می دهد که نهبندان به دلیل
بهره مندی از کمترین شاخص های توسعه در این زمینه
نیز رکورددار است.

حقانی 80-دانش آموز دبیرستان های پسرانه قاینات در قالب اردوی
راهیان نور عازم مناطق جنوب کشور شدند .فرمانده ناحیه مقاومت بسیج
سپاه پاسداران انقالب اسالمی قاینات در مراسم بدرقه این دانش آموزان
گفت :این دانش آموزان به مدت پنج روز از مناطق عملیات دوران دفاع
مقدس در اهواز ،هویزه ،خرمشهر ،آبادان و سوسنگرد بازدید می کنند.
سرهنگ «هزاری» ،افزود :اقامه نماز جماعت ،برگزاری دعای توسل،
ندبه ،کمیل و زیارت عاشورا ،حضور در گلزار شهدا و مسابقه در زمینه ایثار
و شهادت از جمله برنامه های جانبی این اردوست.

به گفته وی ،حضور در یادمان ها و بازدید از مناطق عملیاتی از دیگر برنامه
هاست .تا پایان سال  80دانش آموز دختر پایه دهم قاینات هم به مناطق
عملیاتی می روند.

 33سیستم گرمایشی برای مدارس
سه طرح آموزشی و  33مورد اجرای سیستم گرمایشی مدارس قاینات در
دهه فجر با اعتباری معادل  17میلیارد و  400میلیون ریال از منابع اداره
کل نوسازی مدارس ،خیران و مؤسسه قلم چی به بهره برداری می رسد.
سید «احمد للهی» ،مدیر آموزش و پرورش قاینات در گفت و گو با «خراسان

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﻣﺜﻼ ﺑﺮا ﺣﻞ ﺳﺮﮔﺮﻣ اﻣﺮوز ،ﺣﺪود ١٠دﻗﻴﻘﻪ زﻣﺎن ﻧﻴﺎز
دارﺪ ﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻴﺪ ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻤ
اﭘﻠﻴﻴﺸﻦﻫﺎ »ﺑﺎرﺪﺧﻮان« در ﮔﻮﺷ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاهﺗﺎن ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ راﻫﻨﻤﺎ وارد ﺷﻮﺪ ﺗﺎ ﺟﺎ ﭼﻨﺪ ﭼﺎرﭼﻮب دﮕﺮ ﻫﻢ در
اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻟﻮ ﺑﺮود .ﺑﺪون ﺑﺎرﺪﺧﻮان ﻫــﻢ ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ »راﻫﻨﻤﺎ« در وبﺳﺎﺖ 1sargarmi.irوارد ﺷﻮﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻦﻫﺎ ﺑﻪ اﻦ دﻟﻴﻞ اﺳــﺖ ﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪا ﺑﺮا ﺣﻞ ﻧﺸﺪن
اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺗﺼﻮﺮ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ
ﻪ ﻗﺮﻋﻪﺸ ﻫﻔﺘﮕ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ  ،از ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻧﺎم و ﻋﺲ ﺷﻤﺎ را در روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.
ﺎدآور ﻣﻨﻢ ﻪ زﻣﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ١٠دﻗﻴﻘﻪا ﻪ ﺑﺮا
اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳــﺖ ،ﺑﺎ اﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ

جنوبی» ،افتتاح یک واحد کتابخانه در پژوهش سرای دانش آموزی ،دو
باب مدرسه دو کالسه در روستاهای گرازان و امیرآباد سرچشمه و بهره
برداری از  33مورد سیستم گرمایشی مدارس شهرستان را از جمله پروژه
ها به مناسبت بزرگداشت جشن های انقالب اعالم و اظهار کرد :نواختن
زنگ انقالب در همه آموزشگاه ها ،برگزاری مسابقه هایی مانند خاطره
نویسی ،نقاشی و زندگی امام راحل (ره) ،برپایی نمایشگاه عکس انقالب
و شب شعر ،همایش بزرگ  40سالگی انقالب با حضور فرهنگیان و مراسم
نمادین خاوران شناسی و قاین شناسی و ...از دیگر برنامه های تدارک
دیده شده برای برگزاری هر چه باشکوه تر جشن های انقالب توسط
آموزش و پرورش است.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﻪ ﺷــﻤﺎ ﻗﺒﻼ ﻗﺎﻧﻮن ﺳــﺮﮔﺮﻣ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺮدهاﺪ
و روال ﺣﻞ اﻦ ﻣﻌﻤــﺎ را ﻣداﻧﻴــﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻦ اﮔــﺮ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر
اﺳــﺖ ﻪ ﻗﺼﺪ دارﺪ اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ را ﺣﻞ ﻨﻴﺪ ،ﺑﺎﺪ اﺑﺘﺪا
ﺳﺮاغ ﺑﺨﺶﻫﺎ »ﻗﻮاﻧﻴﻦ« و »ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺷﻮد ﻪ« ﺑﺮوﺪ و
ﺑﺎ دﻗﺖ آنﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻨﻴﺪ و ﺳــﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﭼ ﺣﻞ
ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴﺪ.
ﺑﺮا ﺣﻞ اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر رﻧــﮓ »ﻗﺮﻣﺰ«»،ﻗﻬﻮها«،
»ﻧﺎرﻧﺠ«و »ﺳﻴﺎه« ﻧﻴﺎز دارﺪ اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻪ
ﺑﺎ ﻤ ﺧﻼﻗﻴﺖ ،ﻣﺷﻮد ﺑﺎ  دو رﻧﮓ ﻢﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ
رﺳﻴﺪ و از ﻟﺬت ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﻣﺤﺮوم ﻧﺸﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

١٠دﻗﻴﻘﻪﻓﺮاﻏﺖ

کالسهایکانکسی
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ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻤ

دانشآموزان 100کالسازفضایاستانداردمحرومهستند

اخبار

ازابتدایامسال 23طرحخیرسازآموزشیدراستانبهبهره
برداری رسیده است و تا پایان امسال 12طرح دیگر به بهره
برداریمیرسد.مدیرکلنوسازی،توسعهوتجهیزمدارس
نکهدرجشنوارهامسالخیرانمدرسهسازاستان
بابیانای 
بیش از  21میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی تعهد
داشتند،افزود:ازاینمیزانتعهد 18میلیاردو 725میلیون
تومان مربوط به  40مدرسه با  224کالس و  13سالن
آموزشی،فرهنگیوورزشیاست«.بیکی»،بااشارهبهتعهد
نقدی  924میلیون تومان خیران و همچنین یک میلیارد
و  500میلیون تومانی زمین در شهرستان درمیان ،گفت:
تاکنونحدود 55درصدیعنی 11.5میلیاردتومانازتعهد
خیرانمدرسهسازاستانمحققشدهاست.

ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻴﺪ ،وبﺳﺎﺖ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ...

تجهیز مدارس استان را برآن داشته تا برای در امان
ماندن جان دانش آموزان از حوادث احتمالی ،آن ها
را به مدارس کانکسی منتقل کنند .آماری که مدیر کل
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس به «خراسان جنوبی»
می دهد ،حکایت از تحصیل دانش آموزان  100نقطه
استان در مدارس کانکسی دارد .مهندس«بیکی»،آمار
دانش آموزان حاجی آباد را در سال تحصیلی پیش رو دو
هزار نفر اعالم و اظهار می کند :بیشتر جمعیت دانش
آموزی این روستا محصل مقطع ابتدایی هستند و الزم
است به طور حتم برای دیگر مقاطع تحصیلی به ویژه
متوسطه دوم با توجه به تنوع رشته ای که وجود دارد
کالس های بیشتری در این نقطه راه اندازی شود.
او ،با اشاره به در دست احداث بودن یک مدرسه شش
و نه کالسه در حاجی آباد ادامه می دهد :براساس
برنامه ریزی انجام شده ،اگر منابع اعتباری مورد نیاز
احداث این مدارس تخصیص یابد برای سال آینده
آماده می شود.

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

10

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺟﺰءﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ ﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎـ ـﻪ ﻋﺪدﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮـﺮ
ﻣﺨﻔـ را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﻻزم داﺷﺘﻴﺪ ،اﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳـ¢ﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در  1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ« ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ« ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.
 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻨﻨﺪﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:
 1ﻗﺒﻞ از اﻦﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ«ﺗﺎنراﺑﺮااﻦﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.
 2زﺎدرﺴــﻧﻨﻴﺪ!ﻣﻤﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤﻦاﺳﺖﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎÀﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎ ١ﺑﺮوﺪﻪﭼﺎرﭼﻮبﻮﭼﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘُﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درون ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﺑﺎ رﻧــﮓ ﻋﺪدش ﭘُﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮﺸ¿ﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷﻞ»ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖﻪﻋﺮﺿﺶ
واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗﺑﺮاﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪاﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪﻪﺟﺎازﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادرÀﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳﻨﻴﺪ.

سرمایه های راکد

فرخ نژاد -نمونه های فراوانی از
مدارسی که به دلیل تخریبی بودن
یا از همه مهم تر نبود دانش آموز
به دلیل تخلیه روستاهای استان
و مهاجرت ساکنان ،متروکه یا
بدون استفاده شده است به چشم
میخورد .سا لهاست که قفل بر
در این مدارس خورده است و بدون
هیچ گونه استفاده ای مستهلک تر و
غیرقابل استفاده تر می شود.
در کنار چالش های فراوانی که در
فهرست نیازهای دستگاه تعلیم و
تربیت به عنوان وسیع ترین نهاد
آموزشی قرار دارد و رفع آن ها نیازمند
منابع اعتباری گزاف و کالن است ،در
نقاط روستایی و عشایری که به دلیل
مهاجرت و نبود جمعیت دانش آموزی
قفل تعطیلی بر واحدهای آموزشی
خورده است سرمایه های خفته ای
که به دلیل استفاده نشدن ،متروکه
و از چرخه استفاده خارج شده است.
این سرمایه ها در گذشته به هر
دلیلی چه وجود جمعیت دانش
آموزی باال ،چه لحاظ روابط ،ضوابط
و ...در روستاها با هزینه های بیت
المال احداث شده اما به دلیل
نبود دانشآموز ،کارایی خود را از
دست داده و الزم است آموزش و
پرورش به عنوان متولی کار ،چاره
ای برای این بناها بیندیشد چرا که
اگر تغییرکاربری یابد می توان با
سرمایه ای که از آن حاصل می شود
در نقاطی که نیاز به مدرسه دارد و
جمعیت دانش آموزی آن ها به دلیل
توسعه و گسترش رو به فزونی نهاده
است مدارسی احداث کرد.
دیگر این که آسیب شناسی های
الزم در این زمینه انجام شود چرا
که ساخت و ساز مدارس در برخی
از نقاط روستایی استان نیز با پیش
بینی و آینده نگری انجام نمی شود
در حالی که نمی توان چندان امیدی
به آینده جمعیتی و ماندگاری آن ها
داشت و چه بسا سرنوشت مدارس
اکنون در انتظار این نقاط باشد .اگر
سرمایه های خفته آموزش و پرورش
یعنی همین مدارس ،زنده شود خود
می تواند خونی جدید در رگ های بی
رمق اعتباری این نهاد باشد.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

یادداشت

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اول،دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
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