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مسئولیت اجتماعی در منطقه
آزاد چابهار
آموزش زیربنای توسعه
سیستان و بلوچستان
معرفی منطقه آزاد راس
الخیمه

وضعیت آموزش
در چابهار و نواحی همجوار

بررسی وضعیت آموزش پایه
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در عصری کــه بخش قابــل توجهــی از وظایف و
نقش حاکمیتی دولت ها به شــرکت های دولتی و نیز
خصوصی واگذار شــده اســت ،چگونگی عملکرد آنها
تأثیری اساســی بر تمامی جنبههای زندگی مردم اعم
از اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نیز سیاســی دارد.
دیگر نمی توان توسعه پایدار را فقط از دولت ها مطالبه
نمود ،میزان تعهدی که شــرکت ها به حقوق کارکنان
و مشــتریان ،منافع جامعه محلــی ،حفاظت از محیط
زیســت ،اخالق عمومی و عدالت اجتماعی ،بهداشت و
آموزش های عمومی ،رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی
دارند ،سرنوشت توســعه در جوامع را رقم می زند .این
پدیده باعث شــده اســت که نقش اجتماعی شرکت
ها در مرکز توجه نظریه اجتماعــی و نیز جنبش های
اجتماعی قرار گیرد.
از منظــری خردتــر ،اجتماعی کردن اســتراتژیِ
تجــاریِ  ،اقدامی بــه منظور خلق ســرمایه اجتماعی
برای شرکتهاســت که منجر به افزایــش بهرهوری
و نیز جلــب رضایت جامعهی حوزهی نفوذ می شــود.
سرمایه اجتماعی ،در کنار ســرمایه های انسانی ،مالی
و اقتصادی ،منبع با ارزشی اســت که از طریق ارتقای
اعتماد متقابل و مشــارکت میان «انسانها»« ،انسانها و
سازمان ها» و «سازمان ها با سازمان های دیگر» ،برای
شرکت ها خلق اعتبار می کند.
سنتی مدیریت توسعه ،سرمایه های
در دیدگاه های
ِ
اقتصادی ،فیزیکی و انسانی مهم ترین نقش را ایفا می
کردند؛ اما در حال حاضر گفته می شــود برای تحقق
توسعه بیشتر از آن چه به سرمایه اقتصادی ،فیزیکی و
انسانی نیازمند باشیم ،به سرمایه اجتماعی نیازمندیم؛
زیرا بدون ســرمایه اجتماعی ،استفاده از دیگر سرمایه
ها بطور بهینه انجام نخواهد شد .در جامعه ای که فاقد
سرمایه اجتماعی است ،سایر سرمایه ها ابتر مانده و کم

بازده می شــوند .از اینرو ،مدیرانی موفق اند که بتوانند
درک درســتی از اهمیت کارکرد ســرمایه اجتماعی
داشته باشند.
استقرار مســئولیت اجتماعی شــرکتی  ،که تعهد
دائمــی و پیوســته یک ســازمان یا بنــگاه اقتصادی
بهمنظــور کنتــرل و مدیریت پیامدهــای اجتماعی،
اقتصــادی و محیط زیســتی اقدامات خــود و کمک
به جامعهایی کــه در آن فعالیت میکند ،می باشــد،
استراتژی ای دوجانبه برای تعهد شرکت ها به وظایف
حاکمیتــی انتقال یافته بــه آنها و نیز ارتقاء ســرمایه
اجتماعی شان است.
ســازمان منطقــه آزاد تجاری-صنعتــی چابهار،
که به منظور تســریع روند توســعه اقتصادی کشور از
اوایل دههی  1370در چابهــار و در جوار دریای عمان
تأسیس شــد ،ظرفیت نهادی و زیرســاختی ویژه ای
برای توســعه ملی و نیز منطقه ای اســت که توانسته
اســت به مثابهی نوعی پیشران توســعه ،تمرکزی در
فعالیت های خدماتی و نیز تولیــدی را در بندر چابهار
مستقر کند اما برای محقق کردن اهدافی که در اسناد
برای آن در نظر گرفته شــده اســت و نیز قابلیت های
استراتژیکی که دارد ،مسیری طوالنی در پیش دارد.
این ســازمان از زمان تأســیس تاکنون ،متناسب
با واقعیت های سیاســی-اقتصادی کشور و نیز جهت
گیری های اصلی مدیران هــر دوره ،راهبردها و برنامه
های متفاوتــی را تعریــف و اجرایی نموده اســت که
واقعیت سازمانی و نیز خروجی های آنرا شکل داده اند.
البته نباید از این مهم غفلت نمود که عملکرد ســازمان
منطقه آزاد چابهار نه فقط متأثــر از متغیرهای درون
ســازمانی بلکه همچنیــن متأثــر از متغیرهای برون
ســازمانی و به طور خاص برنامه های توسعه ای محقق
شده یا نشــده دســتگاههای عمومی دیگری است که

حسین ایمانی جاجرمی
دانشیار

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

وظیفه نقش آفرینی در توســعه ملــی و منطقه ای را
برعهده دارند.
به نظر می رسد ریشهی بخشی از مسائل اجتماعی
شایع در حوزه نفوذ سازمان منطقه آزاد چابهار همچون
فقر ،حاشیه نشــینی ،کمبودهای بهداشتی و درمانی،
گسترش بی رویهی ســکونت گاههای غیررسمی ،کم
آبی ،ضعف شاخصهای شهرسازی ،افت تحصیلی و ...
 ،به فقدان نگاه آمایش سرزمین در برنامه های توسعه
ملی و نیز توســعه منطقه ای دارد .سازمان منطقه آزاد
چابهار نوعی توسعه نقطه ای در بخشی از شهر چابهار
بوجود آورده است و مردمی که به دلیل نبودن سیاست
های کارآمد توســعه روســتایی در اثر خشکســالی
کشاورزی ضعیف شان را از دســت داده اند به منطقه
شهری چابهار ،که از قدیم االیام ضعیف ترین شاخص
های توســعه اقتصادی و اجتماعی را داشــته است ،با
فراوانی باال مهاجرت می کنند و منجر به شکل گرفتن
وضعیت بغرنج کنونی شده اند .در این وضعیت ،ضمن
اهمیت ارتقاء نقش ســازمان منطقــه آزاد چابهار در
برنامه های فقرزدایی و توســعه ای ضروری است سایر
دستگاههای دولتی متناسب با گستره و عمق معضالت
برنامه های توسعه ای خودشــان را تعریف و به وظایف
حاکمیتی شان پای بند باشند.
تدوین نقشــه راه و برنامه عملیاتی استقرار رویکرد
مسئولیت اجتماعی شرکتی در ســازمان منطقه آزاد
چابهار ،رویکرد جدیدی در کیفیت بخشــی به فعالیت
ها و ماموریت های قانونی این ســازمان است تا بتواند
با تکمیل روندهای جاری و نیز شــناخت علمی مسائل
اجتماعی جامعه محلی و نیز اولویت بندی آنها ،برنامه
های توســعه اجتماعی را متناســب بــا واقعیت های
اجتماعــی تدوین کند و توســعه اجتماعی مطلوبی را
برای مردم منطقه شهری چابهار ،رقم زند.
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آموزش زیربنای توسعه سیستان و بلوچستان
۶۰درصدجمعیتشهریچابهارساکنمناطقحاشیهای
هســتند که در کشــور وضعیت خاصی اســت .ایرانشهر،
زاهدان و زابل نیز از شهرهای دارای مناطق حاشیهنشین در
استان سیستان و بلوچستان هســتند ولی چابهار در زمینه
حاشیهنشینی در جایگاه اول اســتان و نیز اولینها در کشور
قراردارد.
در چابهار منطقه آزاد میتواند بیشــترین گردشگران را
به خود اختصاص دهد ولی وجود سکونتگاههای غیررسمی
این منطقه را نازیبا کرده و مانند خالی بر چهره زیبای منطقه
جلوهگر شده است .طرحهای توســعهای بدون پرداختن به
مسائل حاشیهنشینان مشکلی را حل نمیکند .دولت تدبیر
و امید و دولتهای قبــل اقداماتی را بــرای بهبود وضعیت
حاشیهنشینیچابهارانجامدادهاندولیهنوزبهتوانمندسازی
ساکناناینمناطقتوجهجدینشدهاست.
حاشیهنشینی محصول مهاجرت روستانشینانی بوده که
به دلیل نداشتن امکانات کافی بهداشتی ،آموزشی و درمانی و
برای یافتن کسب و کار بهتر راهی شهر شدهاند و ارائه خدمات
بهتر به روستاییان میتواند معضل حاشیهنشینی را برطرف
کند .البته اخیرا با بروز پدیده مهاجرت معکوس از شــهر به
روستا مواجه شــدهایم که شهرنشــینانی که توان پرداخت
هزینههایباالیزندگیدرشهرراندارندبهروستاهامهاجرت
میکنند که اگر این پدیــده مورد برنامهریــزی قرار گیرد و
روستاها دارای امکانات قابل قبول زندگی شوند میتوانیم به
آینده امیدوار شویم .به عنوان نمونه اتصال روستاها به شبکه
اینترنت و تامین زیرســاختهای آموزشی متنوع میتواند
موثر باشد.نیاز اســت به محالت حاشیه نشین چابهار توجه
شود و سازمانهای مردم نهاد با مشارکت یکدیگر وارد صحنه

توانمندسازیو آگاهیبخشیبهمردمشوند.متاسفانهسطح
آگاهی اهالی مناطق حاشیه نشین پایین است و کودکانشان
بابیماریهایناشیازازدواجهایفامیلیدستبهگریبانند.
متاسفانهاغلبآمارهاینادرستیدربارهبزهکاری،کشف
مواد مخدر و ترور درسیستان و بلوچســتان به گوش اهالی
استانهای دیگر میرسد که متاسفانه فیلمهای صداوسیما
در آن بیتاثیر نیست .این درشــتنمایی مواردی از قاچاق و
بزه در این منطقه رغبت ســازمانهای مردم نهاد را به حضور
و انجام پروژههای جدی در چابهار کم کرده و باید برای تغییر
این نگرش حاکم بر جامعه تالش شود.نیاز است فیلمسازانی
که دارای دیدی مثبت و عادالنه هســتند و فرهنگ غنی این
منطقه را میشناســند به تدوین و ســاخت فیلمهایی برای
اصالحنگرشموجودبپردازند.
باتوجهبهشرایطدشوارزندگیدرکپرهایحاشیهچابهار
میتواندربهسازیبافتفرسودهوسکونتگاههایغیررسمی
بجای خرید خانههای بافت قدیمی از ساکنانشان با شراکت
آنان در ایجاد بناهای جدید ،آنها را در ارزش افزوده ســهیم
کرد.
کمبودفضایآموزشیازسالیانگذشتهتاکنونمهمترین
دلیل بازماندگی از تحصیل دانشآموزان در برخی از مناطق
استانسیستانوبلوچستانبودهوباتوجهبهتاکیدمقاممعظم
رهبریبهثبتنامدانشآموزانمهاجرینخارجیوهمچنین
تاکید مسئولین استانی برای جذب دانشآموزان بازمانده از
تحصیل ،متاسفانه اقدام عملی و محسوسی در برخی مناطق
صورت نپذیرفته است.در برخی مناطق استان شاهد حضور
فعال خیرین مدرسهساز هســتیم و قطعاً اگر حمایتهای
خیرین در مدرسهسازی نبود ،آموزشوپرورش با چالشهای

احمد براهویی نژاد
فعال اجت

ماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان

جدیتریدرامرآموزشمواجهمیشد.سلبفرصتتحصیل
از هر دانشآموز میتواند بهنوعــی تهدید جدی برای جامعه
باشد و نابسامانیهای گســتردهای را به دنبال داشته باشد و
اینتهدیدنهتنهامتوجهجامعهمحلی،بلکهمتوجهکلکشور
خواهدبود.
درحالحاضرحلمشکلمستلزمتدابیرصحیحودرست
مدیران آموزشوپرورش ،حمایت بیشــتر خیرین ،نهادها و
سازمانهای مردمی و دیگر دســتگاههای اجرایی است و با
مشــارکت جمعی و اقدام عملی میتوان از رشد فزاینده آمار
بازماندههــای از تحصیل جلوگیری کرد .مشــارکت هرچه
بیشــتر خیران مدرسه ســاز در راســتای کاهش فضاهای
آموزشیوکمکبهروندمدرسهسازیمیتواندتاثیرمطلوبی
درتوسعهآموزشیورشدتحصیلیدانشآموزانداشتهباشد.
بر اســاس اصول قانون اساســی ،حق آموزش ازجمله اولین
حقوق شهروندی و حقوق مســلم ملت بوده و وظیفه دولت
پاسخبهمطالباتوحقوقشهرونداناست.
اين روزها در حالي از حذف کپرها صحبت مي شــود که
در مرکز و دیگر مناطق اســتان ،فضاهاي آموزشــي بسيار
محدود است .بنابراين ما به گسترش فضاهاي آموزشي نياز
داريم .همچنین کيفيت پيش دبســتاني ،به ويژه در مناطق
دوزبانه روستايي بسيار مهم است .زيرا زبان مادري آنها با زبان
رسمي متفاوت اســت و فرايند يادگيري براي اين کودکان
مشکل است .در بسياري از روستاها اين امکاناتی نظیر رسانه
های جمعی (نشــریات ،تلویزیون ،رایانــه و  )...وجود ندارد.
صداوسيمايجمهورياسالميايرانبرخيازروستاهاياين
استان را مورد پوشش رســانه اي قرار نمي دهد ٥١ .درصد از
جمعيت استان ،ساکن روستاها هستند.
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موناولیکجزی-دک
تریطراحیشهری
منطقهی آزاد راس الخیمه در سال 2000تاسیس شده است و از این نظر ،جزو مناطق آزاد تازه
تاسیس در امارات متحده عربی به حساب میآید .این منطقهی آزاد که در فاصلهای حدودا یک
ساعته از دبی واقع شده است ،جاذب سرمایه از بیش از  8000شرکت و بنگاه از بیش از  100کشور است
که در 50بخش صنعتی فعالیت میکنند .این منطقهی آزاد همچنین از 4مجموعهی منفصل شامل مجموعه تجاری،
مجموعهصنعتی،مجموعهفناوریومجموعهعلمی-پژوهشیتشکیلشدهاست.

مبتنی بر برنامهی تدوینشده مسئولیت اجتماعی ســازمانی در منطقهی آزاد تجاری راس الخیمه،
این سازمان معتقد است نقش ســازمانهای اصلی در قبال اجتماعی که در آن فعالیت میکنند ،چیزی
فراتر از صرفکمکبه رشد اقتصادی است .منطقهی آزاد راس الخیمه تعهدیدائمیبه ایفای مسئولیت
اجتماعیسازمانیخودازطریقارتقایپشتیبانی،سازماندهیومشارکتدرفعالیتهاییداردکهباعث
بهبود روحیه اجتماع شده ،به ایجاد سبک زندگی متعادل کمک میکند و به حفاظت از میراث طبیعی و
فرهنگی کشور امارات کمک میکند .همین تعهد باعثشده تا این منطقهی آزاد در ژانویه سال ،2014
برندهجایزهیویژهEPDA1برایفعالیتهاوکاربستهایدوستدارمحیطزیستیخودبهدستآورد.

ارکان مسئولیت اجتماعی سازمانی در منطقه آزاد تجاری
راس الخیمه
منطقهیآزادراسالخیمهجذبکسبوکارهاینوآورانه،پیشرفته،دانشبنیانوارزشافزاکهدرراس
الخیمهواقعشدهاندرابهعنوانماموریتاجتماعی-محیطزیستیخودانتخابکردهاستتاازاینطریق،
به شرکتهای اماراتی کمک کند تا فعالیتهای خود را از طریق شبکهی اداری جهانی این منطقهی آزاد
به استانداردهای سطح بینالمللی برسانند .برهمین اساس ،ارکان مسئولیت اجتماعی منطقه آزاد راس
الخیمه پیرامون  4رکن تنظیم شده است:

مجموعه
مجموعهکسبوکار(تجاری)

ویژگیها

مجموعهایبرایاسقراردفاتراداری-واقعشدهدرقلببخشتجاری(مرکزی)شهر

مجموعهصنعتی

مجموعهای128هکتاریبرایاستقرارصنایعسنگین-واقعشدهدر18کیلومتریشمالشهرراسالخیمه

مجموعهفناوری

مجموعهای100هکتاریبرایتجارتواستقرارصنایعسبک-واقعشدهدرجنوبشهرراسالخیمه

مجموعهعلمیوپژوهشی

مجموعهایبرایاستقرارمراکزپژوهشیوموسساتآموزشیمسئولیت اجتماعی:همکاری نزدیک و رودررو با سازمانهای ارائه دهنده خدماتبه اجتماعات

محلی،نهادهایخیرهبینالمللی،ارائهمقرارتفعالدرزمینهحفاظتومراقبتازمحیططبیعی؛

اولیت دادن به مشتریان :ارائه راههای کسبوکار بهتر ،پشتیبانی زیرساختی ،نوآوریهای فنی

و کمکهای عمومی به اســتفادهکنندگان بهعنوان ذینفعان اصلی از طریق رهیافت اولویتبخشی به

مشتریان؛

توســعه نیروی کار :اتخاذ رهیافت فعاالنه در زمینه توســعه و نگهداری از اشخاص و گروههای

بااستعداد (از طریق برنامههای آموزشی جامع ،سیستمهای پاداش موثر ،نوآوریهای متمرکز آموزشی

وبرنامهریزیپیشرفت.؛

یدرکسبوکارهایموجود.
تعهدونوآوری:فراهمآوردنامکاناتبروزبراینوآور 

آموزش اســاس و پایه توسعه متوازن و
یکی از عوامل موثر در توســعه پایدار است.
نیازی به تاکید بر اهمیــت آموزش و تاثیر
آن بر دیگر عرصه های زندگی نیســت ،اما
نیاز به تاکید مضاعف است که به وضعیت
آموزش در منطقه چابهار و نواحی همجواز
توجه ویژه شود چرا که توســعه متوازن و
همه جانبه به واســطه آموزش فراگیر و با
کیفیت امکانپذیر است .نگاهی به وضعیت
آموزشی و پرورش چابهار نشان میدهد که
سرانه های آموزشی اعم از کالبدی و انسانی
این منطقه در مقایسه با استان سیستان و
بلوچستان و میانگین کشوری بسیار پایین
است .وضعیت آموزش را در دو دسته کلی
آموزشرسمیوآموزشغیررسمیمیتوان
بررسی کرد که آموزش رســمی هم به دو
دوره آموزش پایه و اجباری و دوره آموزش
عالی قابل تقسیم اســت .کمبود امکانات،
فضاهــا و نیــروی متخصص آموزشــی،
آموزش پایه در چابهار را دچار ضعف کرده
وهمینعاملباعثتضعیفآموزشعالیو
دانشگاههادراینمنطقهشدهاست.کمبود
امکاناتآموزشیدربرابرجمعیتروبهرشد
که در سالهای اخیر اتفاق افتاده ،وضعیت
را بغرنجتر کرده اســت چرا که این مسئله
عالوه بر افزایش بازمانده از تحصیل و ترک
تحصیلکنندگان،افتتحصیلیوضعفدر
یادگیری دروس را به دنبــال دارد .از این رو
باید سرمایهگذاری قابل توجه و مستمری
در زمینه آموزش چابهــار صورت گیرد و با
تقویت زیرســاختهای الزم ،در یک چشم
اندازکوتاهمدتشاهدتحولدرآنهابود.
عملکرد آموزشی ســازمان منطقه آزاد
چابهار را میتوان در دو محور مورد بررسی
قرار داد ،محــور اول ،مربــوط به وضعیت
آموزشی داخل محدوده منطقه آزاد چابهار
است و شــامل منطقه مسکونی و روستای
تیس اســت که با وجود احداث مدرســه
در محدوده منطقه آزاد و روســتای تیس
وضعیتزیرساختیبهحدمطلوبنرسیده

است و هنوز ســرانه آموزشــی به لحاظ
کالبدی با کمبود مواجه اســت .کیفیت
آموزشی نیز مانند وضعیت کالبدی ،دارای
حدمطلوبنیستوبسیاریازدانشآموزان
منطقه آزاد برای کســب آموزش بهتر به
شــهر چابهار مراجعه میکننــد و به جای
اینکه آموزشگاههای منطقه آزاد نخبگان
چابهار و نواحی همجــوار را برای تحصیل
در خود جذب کنند ،جریــان معکوس را
به وجود آورده اند .محــور دوم ،به عملکرد
آموزشــی منطقه آزاد چابهار در خارج از
محــدوده قانونی خــود و نواحی همجوار
مربوط می شــود کــه در ایــن زمینه نیز
توفیقی حاصل نشده اســت .اما به صورت
پراکنده در ســالهای اخیر شاهد اقداماتی
از سوی سازمان منطقه آزاد در این زمینه
بوده ایم .از این رو یکــی از نیاز های اصلی
در زمینه آموزش ،نیاز بــه تربیت نیروی
انسانی متخصص است که در کنار توسعه
کالبدی و امکانات آموزشــی بتواند برای
ارتقایوضعیتآموزشیمنطقهمفیدواقع
شود و این مهم

شاید از توســعه کالبدی نیز ارجعتر باشد.
آموزش غیر رســمی و عمومی نیز یکی از
دغدغههای مهم آموزشــی منطقه است
که تاثیر بســزایی در آمادگی افــراد برای
توسعه منطقه دارد .آشــنایی با آسیبهای
اجتماعی و راههای مقابله با آن ،مهارتهای
زندگی،حقوقووظایفشهروندی،مهارت
شغلی،محیطزیست،بهداشت،کارآفرینی
و مانند آن از نمونه موضوعــات مطرح در
آموزش غیررســمی و عمومی است که با
اجرا و تقویت آنها میتوان خیل عظیمی از
اقشاروگروههایاجتماعیرادراینفرآیند
(توسعه) درگیر کرد که این گونه فعالیتها
بیشــتر در قالب برگزاری کارگاه آموزشی
که عموم مردم شــهری و روستایی را دربر
نمیگیرد و به همین خاطــر میتوان گفت
که دایــره نفوذ و عملی شــدن آن محدود
میشود .به همین خاطر بهتر است دوره
های آموزشــی مورد نظر
بــه صورت
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آموزش محلی و با حضور اقشــار مختلف
اجتماعــی در مکانهای قابل دســترس و
عمومیبرگزارشود.
آموزش عالی از دهه  70و با گســترش
دانشــگاه بین المللی ،علمی -کاربردی و
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
درمنطقهحضورجدیپیداکردامابهمانند
آموزش پایه ،این ســطح از آمــوزش نیز با
کاهشکیفیتکادرآموزشیودانشجویان،
کاهش رغبت بین افراد بومــی برای ادامه
تحصیل و مدرک گرایی ،کمبود امکانات
آموزشی،عدمتطبیقرشتههایتحصیلی
با نیازهای شغلی و ...روبه رو است که
عمــ ً
ا آموزش عالــی را غیر
موثر و بیکارکرد کرده
است.
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ینصفییاری-پژوهشگراجتماعی

آموزش پایهایترین اصل توســعه انســانی است .آموزش آموز در سطح کشــور ،برای 25دانش آموز یک معلم ،در سطح در سطح شهرستان چابهار نیز ،ســرانه معلم  44دانش آموز و
آدمیراازقیدوبندجبرهایتاریخیومکانیمیرهاندوراهبهتر اســتان برای  30دانش آموز یک معلم و در ســطح حوزه نفوذ سرانه کالس  27دانش آموز است .در این مقطع بیشتر به معلم
زیستن را میگشاید .آموزش به دلیل تاثیرگذاری آن در رشد ،برای  40نفر یک معلم وجود دارد .این آمار در سطح شهرستان آموزشی نیاز است و باید در این زمینه برنامه ریزیهایی صورت
پیشرفت و افزایش رفاه و کیفیت زندگی افراد جامعه از اهمیت چابهار 44دانش آموز و شهرستانهای اطراف مانند شهرستان بگیرد .این مقطع پایهای اســت برای مقطع دوره متوسطه دوم
باالیی برخوردار اســت .بیشتر کشورها ،ســرمایهگذاریهای کنارک 46و شهرستان ســرباز 54دانش آموز به ازای هر معلم است؛ وضعیت نشان میدهد که اگر دانش آموزان در این دوره
کالنی در آموزش پایه صورت میدهند که آینده خودشــان را است.با بررسی وضعیت سرانه در سه مقطع ابتدایی ،متوسطه پایه ضعیفتری داشته باشند؛ برای انتخاب رشتههای تجربی
تضمین کنند .اما هنوز در سیســتم آموزش کشــور ما مسائل اول و متوسطه دوم در سطح کشور ،استان و شهرستان چابهار و ریاضی شایستگی کمتری خواهند داشت؛ در صورتی که نیاز
مختلفی وجود دارد .یکی از این مســائل؛ نبود عدالت آموزش و میتوان وضعیت آموزشــی شهرســتان را به صورت دقیقتر جامعه وجود متخصصان در حوزههای درمان و فنی و مهندسی
برخورداریمتناسبومتوازنهمهایرانیانازخدماتوامکانات مورد تحلیل قــرار داد .در مقطع ابتدایی ،ســرانههای مربوط اســت .وضعیت دوره متوســطه دوم ،از نظر فضاهای آموزشی
آموزشی در سطوح پایه است .نرخ باســوادی جمعیت در کل به کل کشــور ،به ازای یک معلم 29،دانش آموز اســت که این تفاوت اندکی با کل کشور دارد ،اما از نظر سرانه معلم و کارکنان
کشور 88درصد،دراستانسیستانوبلوچستان 76درصدودر وضعیت در استان  30و در ســطح شهرستان چابهار  36دانش آموزشی ،تفاوت مورد توجه است .به خصوص در ارتباط با معلم،
شهرستانچابهار 67درصداستکهنشانازاختالف 21درصد آموز میشود .سرانه کالس درس نیز در سطح کشور  24دانش سرانه کل کشور 15دانش آموز و ســرانه چابهار 25دانش آموز
نرخباسوادیبامیانگینکشوریدارد.درسطحکشوربیشاز 14آموز در یک کالس درس است که در سطح استان 23و در سطح اســت .این وضعیت در کیفیت آموزش تأثیر زیادی گذاشــته
میلیون نفر دانش آموز وجود دارد که حدود  18درصد جمعیت شهرستان چابهار 27دانش آموز است .این وضعیت نشان از نیاز و باعث پایین آمــدن کیفیت آموزش دانش آموزان میشــود.
کل کشور را تشــکیل میدهد .این نسبت در استان سیستان و شدید به معلم و فضاهای آموزشــی در مقطع ابتدایی در سطح همچنین از دیگر مســائلی که به زبان آمار ،قابلبیان نیســت؛
بلوچستان عدد قابل توجه  25درصد است .شهرستان چابهار شهرســتان دارد .در دوره متوســطه اول ،تعداد دانش آموزان میزان کیفیت آموزشی نیروهای انسانی (معلمین و مدیران) در
نزدیک 70هــزار دانشآموز دارد کــه 24/3درصد از جمعیت کاهش پیدا میکند ،با این وجود در ســطح کشور ،سرانه معلم سطح استانهای محروم است .در استان سیستان و بلوچستان
شهرستانراتشکیلدادهاستکهنیازبهتوجهویژهدارد.بررسی  22دانش آموز و ســرانه کالس 25دانش آموز است .در صورتی و شهرستانهای موردبررسی نیز مســئله بسیار پررنگ و قابل
سرانه کارکنان و معلمان نشان میدهد که سرانه معلم به دانش کهدرسطحاستانایننسبتهابه 27و 25دانشآموزمیرسد؛ توجه است.
سرانههایمدارسابتدایی،متوسطهاولودومبهتفکیککشور،استانوشهرستانچابهار
دانشآموز ابتدایی

دانشآموز دوره دوم متوسطه

دانشآموز دوره اول متوسطه

جمع

پسر

دختر

جمع

پسر

دختر

جمع

پسر

دختر

کل کشور

7648765

3936666

3712099

3112243

1621096

1491147

2188159

1098954

1089205

سیستان و بلوچستان

425497

219970

205527

123666

69716

53950

72691

40925

31766

شهرستان چابهار

44033

22823

21210

11703

6977

4726

6299

3975

2324

سرانه کارکنان

سرانه کالس

سرانه معلم

سرانه کارکنان

سرانه کالس

سرانه معلم

سرانه کارکنان

سرانه کالس

سرانه معلم

کل کشور

21

24

29

16

25

22

10

19

15

سیستان و بلوچستان

23

23

30

18

25

27

11

19

19

شهرستان چابهار

32

27

43

28

27

44

16

21

25
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در منطقه آزاد چابهار
هنر سیســتان و بلوچســتان ،هنری اصیل
در ایران اسالمی اســت؛ نقش و نقوش محلی
در لباسهای بلوچ و ســوزن دوزی و موسیقی
فاخر بلوچســتان بــا  17ســاز اختصاصی در
این اســتان و صنایعدســتی فاخر و ارزشمند
بخشــی از هنر اصیل سیســتان و بلوچستان
است که قرار است در مدرسه عالی بین المللی
هنر بهصــورت پایدار بــه آنها توجه شــود.
نهادسازی ،توســعه آموزش ،ارتقای آتلیهها
و کارگاههای هنری و ایجــاد بازارهای فصلی
و هنری 4 ،رکن اساســی برای حمایت از هنر
اصیل ایرانی اســت که درصورتی که همراستا
و موازات با هم حرکت کند مثمر و ثمر خواهد
بود و حمایت از آثار فاخر صنایع دســتی و هنر
سیستان و بلوچستان جلو میبرد.
از ایــن رو منطقــه آزاد چابهــار و معاونت
هنری وزارت ارشــاد در تیر ماه ســال جاری
تفاهم نامه همــکاری برای ایجاد «مدرســه
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عالــی هنــر» در منطقــه آزاد چابهــار امضا
کردنــد که امید اســت ایــن مدرســه از مهر
ماه ســال جاری فعالیت خــود را آغاز خواهد
کند .در حال حاضر پوشــاک و ســوزندوزی
اصیل بلوچ هدف این مدرســهی عالی اســت
و برگــزاری رویدادهــای علمــی و هنری با
مشــارکت جریانهــای تاثیرگــذار داخلی و
خارجی در موضــوع نقوش ،طراحــی پارچه
و لباس اصیــل سیســتان و بلوچســتان نیز
از اهــم فعالیتهــای ایــن مدرســه خواهد
بود.
جشــنواره ملی نقش و نقــوش لباسهای
محلــی بلوچســتان نیــز از رویدادهــای
گردشگری برنامهریزی شــده در منطقه آزاد
چابهار است که قرار است با ایجاد این مدرسه
مقدمات بــرای برگزاری آن در اردیبهشــت
ماه سال آینده فراهم شــود .منطقه چابهار به
دلیل ظرفیت و پتانســیل باالیی که در زمینه

هنر اصیل ایرانــی دارد ،میتواند زمینهســاز
برای ایجاد اشــتغال برای هنرمندان و ایجاد
بازارچههــای هنری و صنایــع مرتبط با آن را
فراهم سازد .در مدرســه عالی بین المللی هنر
نیز انجــام پژوهشهای بنیادین ،توســعهای
و کاربــردی در موضــوع کارآفرینــی هنر با
محوریت طراحــی ،طراحی پارچــه و لباس،
مد و برندسازی پوشاک ایرانی وبرنامهریزی و
انجام پروژههای مشترک با مؤسسات علمی و
تخصصی داخلی و خارجــی درباره کارآفرینی
هنر تاکید شــده اســت .همچنیــن طرفین
درباره برنامهریزی برای تشــکیل و راهاندازی
بــازار محصوالت هنــری با موضــوع طراحی
پارچــه و لباس در منطقــه آزاد چابهاروایجاد
کارگاههــای کوچــک برای توســعه طراحی
پارچــه ،لباس و تزئینــات وابســته مبتنی بر
ظرفیتهای بومی ،منطقــهای و ملی به توافق
رسیدند.
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