ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﺎزﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻦ »ﻣﻬﺮ آﯾﯿﻦ« ﮐﻪ ﺷﺎﻣﺎه ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ دوم
اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را در ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ زودی ﺗﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.
وی ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ از ﺑﺨﺶ دﺷﺘﯿﺎری
آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ را در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻬﺮ آﯾﯿﻦ«
روﯾﺪادی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺸﺎرﮐﺖ و دﺧﺎﻟﺖ دادن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ و ﻣﺮدم در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ و ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﺮدﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﯾﺠﺎد و اداره ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷ را ﭘﯿﯿﺮی ﮐﺮد.
ﮐﺮدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺟﻮاﻣ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﻣﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷ را
ﺣﻔﻆ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آن ﻫﺎ ﺳﻬﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸ از ﻣﻨﺎﺑ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﻣﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷ ﻣﻨﻄﻘﻪ را
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ ،ﺑﺨﺸ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﻠ و ﺑﺨﺸ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار دادﯾﻢ و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾ را ﺑﺨﺶ دﺷﺘﯿﺎری آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد در ﺳﺎل  96در ﺗﻮاﻓﻘ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس ﺗﻤﯿﻞ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺪارس ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑ ﺳﺎل  97ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﺟﺮای  86ﮐﻼس درس را در  12ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  98ﺑﻪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﻣﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ اش ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﮐﻼس
ﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺘ و ﻣﻬﺎرﺗ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دادﯾﻢ و دوره ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﻢ.
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث ﯾ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﺧﻮاﺑﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﭘﺴﺮاﻧﻪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر و آﻏﺎز اﺟﺮای آن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻗﺪام دﯾﺮی در راﺳﺘﺎی
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺮدی ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد و اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﺘﻤ را ﺑﺮای دﺧﺘﺮان
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  98اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف اﻣﺎن اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی درﺑﺎره ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰ
ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺑﺨﺶ دﺷﺘﯿﺎری اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :آﻏﺎز اﯾﻦ ﻫﻤﺎری ﻫﺎ از ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدﺟﻮش و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪادی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
داﻧﺸﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾ ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺑﺨﺶ دﺷﺘﯿﺎری در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ
ﻣﺮدم ﻧﻬﺎدی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »دﺳﺖ ﯾﺎری ﺑﻪ دﺷﺘﯿﺎری« را ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﻠ و ﻣﺤﻠ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻤ آوری ﻣﺒﺎﻟ اﻧﺪﮐ
از اﯾﻦ ﺧﯿﺮﯾﻦ ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس ﻓﺮﺳﻮده و در ﺣﺎل ﺗﺨﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺮدی اداﻣﻪ داد :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدﺟﻮش ،از ﻣﻮﺳﺴﺎن و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻣﻨﻄﻘﻪ را از ﺑﺨﺶ دﺷﺘﯿﺎری ﮐﻪ ﻣﺤﺮوم ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﻮر از ﺳﺮاﻧﻪ
ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ اﺳﺖ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و ﻃ ﻫﻤﺎری ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :اداره ﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﺎﻟﻐ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﯿﺮﯾﻦ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻫﺪا ﻣ ﺷﻮد ،اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ داد و اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات را ﺻﺪ در ﺻﺪ
ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
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