ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر :ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪﺳﺎزی ﻫﻤﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐُﺮدی روز ﺟﻤﻌﻪ در آﯾﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺪرﺳﻪ روﺳﺘﺎی
ﻧَﺪَﮐﺎن ﺳﺮاﻓﺮاز در ﺟﻨﻮب ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﺠﻠﺲ و ﺟﻤﻌ
از ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻮزه
آﻣﻮزش در دو ﺳﻄ ﮐﻤ و ﮐﯿﻔ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺳﺮاﻧﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷ و ﻫﻢ ﻓﻀﺎی ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﺴﯿﺮ اﻟﻮﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺷﺪهای را ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارﯾﻢ.
وی ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ادارهﮐﻞ اﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺷﺎره و ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ
ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی آن ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دﯾﺮ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻮده ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و در ﺑﺮﮔﺰاری
دورﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺼﺼ ﻫﻤﺎری ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪﺳﺎزی ﻫﻤﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻗﺪرت ﻫﻢ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
اﺳﺖ و ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﻃ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﺮاﻧ و دﻏﺪﻏﻪای در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان ﺳﺮاﻧﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻣﻌﻠﻢﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺪارس را اداره ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ دو
ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﻞ ﻧﻤﺷﻮد ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رﺳﺎﻟﺖ دﺷﻮاری اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﻣداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﻫﻢ اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﻣﺎﻧﺎت و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﻫﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر دارﯾﻢ و اﻻن ﻫﻢ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔ وﺟﻮد دارد ﻫﺮآﻧﭽﻪ دوره
آﻣﻮزﺷ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻢﻫﺎی ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن دﯾﺪه ﺷﻮد ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ وزارت آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﮐُﺮدی ﮔﻔﺖ :آﻣﻮزش ،ﻣﺴﯿﺮی ﻃﻮﻻﻧﺗﺮ از ﺳﺎﺧﺖ ﯾ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻃ ﯾ ﭘﺮوژه ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﯾ و دوﺳﺎﻟﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮی اﺳﺖ.
وی ﺣﻀﻮر ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻧﺸﺎن از ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم داﻧﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﻣﺮوز در اﯾﻦ دﯾﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺷﻮد ،در ﺗﺎرﯾ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺪﻟ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﻧﯿ از آن ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ.

ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎم ﯾ ﺧﯿﺮ ﻧﯿاﻧﺪﯾﺶ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﺪرﺳﻪ روﺳﺘﺎﯾ را اﻓﺘﺘﺎح ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ روزی درﯾﺎﻓﺖ دﯾﭙﻠﻢ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان آن ﯾ
روﯾﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻣﺮوز رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻨﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﯾ اﺗﻔﺎق ﺑﺰرگ در ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش اﺳﺖ و ﺑﺎﻧ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﻢ ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ
ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﻧﯿاﻧﺪﯾﺶ "ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻤﺮادی" ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﻮد را وﻗﻒ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺮد.

وی اﻓﺰود :ﻋﻠﯿﻤﺮادی ﺑﺬری را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﺷﺖ و درﺧﺘ را ﺑﻨﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺎ را در ﻣﺴﯿﺮی ﻣﺘﻔﺎوت از ﮔﺬﺷﺘﺎن ﻗﺮار
داد.
ﮐُﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾ ﺧﺎﻃﺮه ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻤﺮادی را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم و از ﺷﻮر و ﺷﻮق و دﻏﺪﻏﻪ و ﻋﺸﻘ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻣﻮزﺷ داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺮاﻓ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺪارس و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﺖ ﻣﮔﻔﺖ ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ
ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪای و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎی ﺗﺎﻣﻞ ﺑﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﻫﻤﺎن دوران ﺑﺤﺚ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دادﯾﻢ و ﺗﺎ روزی ﮐﻪ او در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎم
ﺑﺮﻣداﺷﺖ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻋﻠﯿﻤﺮادی ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺗﺎﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟ وی ﮐﻤ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ راه
وی را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﯿﺮ ﺑﺰرﮔﻮار را اﻣﺮوز در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺨﺒﻪ اﯾﻦ
دﯾﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻫﻢ اﻓﺰوده ﻣﺷﻮد و اﯾﻦ ﯾ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﻌﯿﻦاﻟﺪﯾﻦ ﺳﻌﯿﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
آﻣﻮزش در ﺣﻮزه ﺳﻮاﺣﻞ ﻣُﺮان ﻗﺪرداﻧ ﮐﺮد.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺎﻇﻤ ﺻﺒ اﻣﺮوز ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳ و اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﯾﻮﺳﻔ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻨﺎرک،
ﺳﻌﯿﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ،رﺧﺸﺎﻧ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐُﺮدی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺟﻤﻌ از
ﻣﺴﻮوﻻن وارد ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻨﺪر ﮐﻨﺎرک ﺷﺪ.

