ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺠﺎد ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻮان در ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎﻫﺪف ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﭘﯿﺸﺒﺮد
اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ "دادﮐﺮﯾﻢ ﺑﻠﻮچ" ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﮔﺮدﺷﺮی ،ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﻓﺮﻫﻨ،
ﮔﺮدﺷﺮی ،اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮدمﻧﻬﺎد و ﺟﻤﻌ از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎزﻣﺎن روی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ  ۴ﻣﻮﺿﻮع،
اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ،آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ،آﻣﻮزشوﭘﺮورش ﻣﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎصﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ
آﻣﻮزشوﭘﺮورش دو ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزشوﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻣدﻫﺪ ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  1ﻣﯿﻠﯿﺎرد و دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
اﺧﺘﺼﺎصﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
"ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی"اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ۱۵۰ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻘﻄ دﺑﺴﺘﺎن در آﻣﻮزش دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺎﺿ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﻮرای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ داﻧﺸﺎه
ﺗﻬﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗ ﺑﺨﺼﻮص در
ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻮﻣ ﻗﺮاردادی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ ،ﺑﺮرﺳ و ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺗﺸﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎﯾ ﻣﺸﺘﻤﻞ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻌﺎل و اﻋﻀﺎی

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ﺟﻬﺖ اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون و ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻘﺴﯿﻢﮐﺎر ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦﺷﺪه اﺟﺮاﯾ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻫﺮ دﺳﺘﺎه و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدم ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﺑﺘﺪا
ﭘﺮوﭘﻮزال و ﻃﺮح در ﮐﺎرﮔﺮوه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآورد.

ارﺳﻼن اﻟﻠﻪ دادزﻫ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺨﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣ ﺛﺒﺖ رزوﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی ﺟﻬﺖ
دﺳﺘﺮﺳ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﺖ اﺷﺘﻐﺎل را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد.
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺎر ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻣﺪرس داﻧﺸﺎه ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ،اﯾﻦ را ﻣﻃﻠﺒﺪ اﺳﺘﻌﺪاد
آنﻫﺎ ﺷﻮﻓﺎ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺪﯾﺮان ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺟﻮان و اﺷﺘﻐﺎل آنﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ درواﻗ ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﻀﺎﯾ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل آنﻫﺎ ﺣﻞ ﺷﻮد.

ﺧﺎﻧﻢ اﻟﻬﻪ ﺳﺮﺣﺪی ﻣﻘﺪم ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮔﻔﺖ .زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺸﯿﻞ ﺷﻮد درواﻗ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻓﻖ
ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺗﻮان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮارداد ﺣﻀﻮر ﺟﻮاﻧﺎن در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﯾﺎﯾ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻮد ،ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد را ﻣﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد.
ﺳﯿﻤﺎ رﺋﯿﺴ داﻧﺸﺠﻮی روﺷﻨﺪل دﮐﺘﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳ ﺳﯿﺎﺳ ﮔﻔﺖ :ﯾ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺳﯿﺎﺳ زﻧﺎن ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳ ﻣﺮدم ﺟﻮاﻣ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ؛
ﺟﺎ دارد ﺣﻘﻮﻗ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﮐﺸﻮر ،اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺟﺮا ﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻨﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر
در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار دارد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﻧﺸﺪه و آنﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮر ﺷﺨﺼ ﺧﻮد
ﺑﺎ ﻣﺸﻼت ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در ﺣﻮزه درﻣﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﺎبوذﻫﺎب ،اﺳﺎن و ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﭘﺰﺷﺎﻧ را ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﺎن
ﺑﻪﺻﻮرت ﭼﻨﺪ روز در ﻣﺎه و ﯾﺎ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾ ﺟﻠﺴﻪای در ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺸﯿﻞ ﻣﺷﻮد.
ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻌﺎل اﻋﻀﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ﻧﺸﺴﺘ ﺑﺎ ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذﺷﺪه ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻌ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و
ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﺎزدﯾﺪی از ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﺘﯿﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی

