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باسوادترین استان های ایران را بشناسید
آمارها نشان می دهد که هم اکنون مازندران، تهران و قزوین با نرخ سواد باالی ۹۹درصد باسوادترین استان ها هستند و سیستان و بلوچستان با ۸۴/۷۵درصد، تنها

استانی است که نرخ سوادش به ۹۰درصد نرسیده است.

به گزارش همشهری آنالین، در جدول نرخ باسوادی در استان های مختلف کشور، مازندران، تهران و قزوین در صدر واقع شده اند و باسوادترین استان های
کشور به حساب می آیند و درحالی که براساس آخرین آمار، نرخ کل باسوادی کشور ۹۶/۶درصد است، این ۳استان به نرخ ۹۹درصد رسیده اند.

حتی مسئوالن آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی مازندران توانسته اند نرخ ۹۹/۱۵درصد باسوادی را در این استان شمالی ثبت کنند و امروز با افتخار بگویند
تا ریشه کن کردن بی سوادی در استان فقط ۸۵صدم درصد فاصله دارند. بعد از مازندران، تهران و قزوین قرار دارند که نرخ باسوادی آنها ۹۹درصد است. این
روزها از پایتخت خبر می رسد که تهران با نرخ باسوادی ۹۹/۴درصد باسوادترین شهر کشور است که در آن به ازای هر هزار نفر فقط ۲نفر بی سواد هستند.

 نکته جالب توجه درباره قزوین که یکی از استان های پیشرو در ریشه کن کردن بی سوادی به حساب می آید هم این است که به گفته کبری جعفربیگلو، معاون
نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی جاری ۸۷۰۰نفر در استان قزوین در دوره های سه گانه و مهارتی نهضت سوادآموزی شرکت

می کنند.
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