ﭘﺮورش ﻧﺴﻠ ﻣﺎﻫﺮ و ﺗﺤﺼﯿﻠﺮده ،ﻣﻘﺼﻮد ﺣﻘﯿﻘ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧ و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی واﺳﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻠﻘ ﻣﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﯾ از اﺟﺰای ﻣﻬﻢ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﭘﯿﺮه اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزی ﻣداﻧﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮی در ﺗﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﺮه اﺟﺘﻤﺎﻋ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾ ﭘﯿﺮه ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺎﻧ ﻧﻘﺶﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻔ
ﭼﻨﺪﺳﻮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .آﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ آﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ،رﺷﺪ ،ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﻣاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﺎه ﺧﻮدﻣﺪاراﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
و ﻣﻨﺎﻓ ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻋﻠﯿﺖ و اﺻﻠﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ
و آﺛﺎر اﻗﺪام ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی زﯾﺴﺘ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻋﻠﻤ ﺟﻬﺎن و ﺷﺒﻪﻫﺎی
ﭘﻮﯾﺎی اﻣﺮوز ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ؛ ﺣﺲ ﺗﻌﻬﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی و ﭘﺎﺳﺨﻮﯾ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺟﺎﻣ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻓﺮﻫﻨ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺗﻮﺟﻬ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﮔﺮﯾﺰی ﺑﻨﺎهﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت و زﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و
ﺣﺮﮐﺖ ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺟﻬﺎن و ﻓﺮﻫﻨ ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﺤﻄﺎط و اﻧﻬﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾ ﻣﻮاﺟﻪ و ﺑﻘﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧ
را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺤﻠ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﻣﻠ و ﻓﺮاﻣﻠ ﺑﺮ ﻣﺮدم و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد اﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﺮﯾ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﺎﺷ از آن ﻧﻮﻋ ﮐﻤ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﯾﺪاری
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﻠﻘ ﺷﺪه و ﺳﻌ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮی و ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋ ،اﻟﺰام و راﻫﻨﻤﺎﯾ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﺸﻼت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﺪف ﻏﺎﯾ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﺷﻮد.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ ،ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن راﺑﻄﻪای دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ ﻫﺮﭼﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓ ﻣﺮدم و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺳﻮد و
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺑﺮد .ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻨﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﮐﻤ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﺎزده از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﺎه اﻗﺘﺼﺎدی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺎ ﮐﻤ داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻣﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ دارای ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮر ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن ،آﻣﻮزش ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روﯾﺮدﻫﺎی اﺻﻠ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺷﺎف آﻣﻮزﺷ ﻣﺪارس ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻧﻮاﺣ ﻫﻤﺠﻮار آن و در راﺳﺘﺎی اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻗﺒﻠ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۹۶ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎﯾ را در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷ در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻗﺮار داده و
اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ اﯾﻔﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺎمﻫﺎﯾ
اﺛﺮﺑﺨﺸ را در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮدارد و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮای درﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﮐﺎر ﺑﺮای آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺠﺎد ﺣﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر:
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤ آﻣﻮزﺷ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺑﻪﻧﺎم ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻤﺮادی

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر از آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ﻣﺠﺘﻤ آﻣﻮزﺷ
ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﯿﻤﺮادی در دﻫﺴﺘﺎن ﭘﯿﺮﺳﻬﺮاب ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﺤﻤﺪاﮐﺒﺮ ﭼﺎﮐﺮزﻫ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺧﺎﻧﻮاده و
ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﯿﻤﺮادی ﻣﻮﺳﺲ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮﺳﺴﻪ »دﺳﺖ ﯾﺎری ﺑﻪ دﺷﺘﯿﺎری« ،ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺑﺨﺸﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪﺳﺎز ،ﮐﻠﻨ آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ﻣﺠﺘﻤ
آﻣﻮزﺷ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﻤﯿﺮادی ﮐﻪ از آرزوﻫﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪاش ﺑﻮد ،در دﻫﺴﺘﺎن ﭘﯿﺮﺳﻬﺮاب ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زده ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ۴۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺷﻌﺎع  ۱۵اﻟ۴۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﻣﻘﻄ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻی ﺗﺼﺎدﻓﺎت
ﺟﺎدهای ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﻠﺖ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده داﻧﺶآﻣﻮزان و اوﻟﯿﺎء ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷﺒﺎﻧﻪروزی در ﻣﻘﻄ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮونرﻓﺖ از
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧ و اﻓﺖ آﻣﻮزﺷ ﺷﺪﯾﺪ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﯾ ﻣﺠﺘﻤ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺑﻮد.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮاﺑﺎه اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤ آﻣﻮزﺷ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ۱۵۰ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و دارای
۱۲ﮐﻼس ﻣﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺒ و ﺳﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرﺗ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺳﺎﻟﻦ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ورزﺷ ،ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت،
ﻣﻌﻠﻢﺳﺮا ،ﺳﺮاﯾﺪاری ،ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬاﺧﻮری ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و… از دﯾﺮ اﻣﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزﺷ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺎﮐﺮزﻫ اداﻣﻪ داد :از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و… اﻫﺘﻤﺎم
ﺟﺪی ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس را ﮐﻪ ﯾ از ﻣﺸﻼت اﺳﺎﺳ اﺳﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺑﺎﺷﺪ ،در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤ آﻣﻮﺷ ﮐﻪ از آرزوﻫﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺷﻬﯿﺪ
ﻋﻠﯿﻤﺮداﻧ ﺑﻮد ،در زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ۵۰۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ ﺑﺎ ﺑﺮآورد رﯾﺎﻟ ﺳﺎﺧﺖ ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و
ﯾ از ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪﺳﺎز ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﯿﺪ در راه ﺧﺪﻣﺖ »ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻤﺮادی« آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾ اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ،ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورش ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻫﺮ و ﺗﺤﺼﯿﻠﺮده ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤ و ﻫﻢ ﻣﻬﺎرﺗ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ
داﻧﺸﺎه و زﻧﺪﮔ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﺪف ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺳﺒ ﻣﻬﺎرﺗ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﮐﺎرﮔﺎه ﺟﻮﺷﺎری ،ﮐﺎرﮔﺎه
ﺑﺮقﮐﺎری ،ﮐﺎرﮔﺎه ﭼﻮب ،ﮔﺎرﮔﺎه ﻓﯿﻠﻢ و ﻋﺎﺳ و… ﻣﯿﺴﺮ و ﻣﻤﻦ ﻣﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠ در ﻣﻘﻄ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول،
راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺒﯿﻦ روﺷﻨ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮان ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی را ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻌ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘ
ﺑﺎﻟ ﺑﺮ ۶۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺿﺮورت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﯾ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻣﺠﻬﺰ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧ داﻧﺶآﻣﻮزی ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻫﺪاﯾﺖ درﺳﺖ اﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤ ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﻨﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﭼﺎﮐﺮزﻫ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧ و ﻧﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،اﯾﺠﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد ﮐﻪ در ﭘﻠﻦ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎﮔﺬاری ﺷﺪه و ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :در ﻣﺪارس ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ،ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾ ،ﭘﺮورش ﻧﺴﻠ آﻣﺎده ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ روﺣ و ﻋﻠﻤ
و ﻫﻢ ﺟﺴﻤ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ زﻧﺪﮔ داﻧﺸﺠﻮﯾ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺣﺪاث ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷ ﻣﺗﻮاﻧﺪ
اﯾﻦ اﻫﺪاف را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺳﺎﻟﻦ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ورزﺷ ﻧﯿﺰ ،ﯾ دﯾﺮ از اﻣﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻓﻀﺎی دﯾﺮی
ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ در رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﭘﺮورﺷ ﻣﺠﺘﻤ ﺿﺮورت دارد ،ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ آن

ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﻣﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋاش ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﮐﻼسﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺘ و ﻣﻬﺎرﺗ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان را در
دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻗﺮاردادﯾﻢ و دورهﻫﺎی ﻓﺮاواﻧ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺟﻮاﻣ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﻣﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷ را ﺣﻔﻆ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ ﺳﻬﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،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 ﮔﺮوهﻫﺎ ،ﭘﺮوژهﻫﺎﯾ را آﻏﺎز
ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪارس در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ و آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻫﻢ ﻫﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ دارﯾﻢ و دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻣﺨﺘﻠﻔ را در ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺧﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در ﺣﻮزه
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﺎری از ﺳﻮی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎص زﻣﯿﻦ و ﮐﻤﻫﺎی دﯾﺮ؛ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ و اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ اﻫﺪاء ﯾ دﺳﺘﺎه آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﺟﺰ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن در ۱۹ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻣﺴﺎل ﺑﺎ داﻧﺸﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﻫﺎی ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺮﯾﺪاری و اﻫﺪا ﺷﻮد .در ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ ﮐﻤ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ
ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﮔﺮدد؛ اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺪارس
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾ ﯾ ﻣﻘﺪاری ﺿﻌﻒ دارﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻤ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس و ﻣﻮﺳﺴﻪ »دﺳﺖ ﯾﺎری ﺑﻪ دﺷﺘﯿﺎری« ﮐﻪ
ﮐﺎرﻫﺎ را در ﺳﻄ اﺳﺘﺎن اﺟﺮا ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺪود ۱۳ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻫﻢ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ ،ﻫﺪﻓﺬاری ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪود ۸۵ﮐﻼس درس ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری آﻣﺎده ﺷﻮد و داﻧﺶآﻣﻮز در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺟﺪﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﺑﺮای ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﺤﺚ
آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫ ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ
ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد.

ﺗﻠﻔﯿﻖ درس و ﻫﻨﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺑﺤﺚ ﺳﻮزندوزی ﮐﻪ ﯾ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﯾ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪون آﻣﻮزش و
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ و ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ و اﯾﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل آﻧﻬﺎ را در اﺳﺘﺎن در
ﺑﺮﻣﮔﯿﺮد ،ﭼﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﻬﻢ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ؛ ﺑﺨﺶ اول ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻮزندوزان اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﻌ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را

در ﻧﻤﺎﯾﺸﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺮوش ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ را در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﻓﺠﺮ را ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺳﻮزندوزی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺑ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﻌﺘﺮان و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ ﺷﺪ .ﻫﺪف ﻣﺎ از اﯾﺠﺎد ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟ ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻨﺮ ﺳﻮزندوزی
اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﯾﺎری و ﻫﻤﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮاﻓﻘ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﻨﺮی وزارت ﻓﺮﻫﻨ و ارﺷﺎد
اﺳﻼﻣ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻨﺮ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﭼﺎﺑﻬﺎر
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﭼﻨﺪ ﺣﻮزه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰء وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﺷﻮد؛ در ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺗﻤﺎﻣ ﺳﻄﻮح ﺣﻮزه آﻣﻮزش دﭼﺎر ﻣﺸﻼت ﻋﺪﯾﺪهای ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﻪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﻋﻤﻠ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻠﻤ داﻧﺶآﻣﻮزان ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪارس ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺣﺪود ﯾﺼﺪ ﮐﻼس درس را در
ﺣﺎل آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ در اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻗﺮار دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ،ازﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺗﻤﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ۵۴۰ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑ ،ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﺎه آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓ،
آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و ﺑﺨﺸ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺿﺮورت اﻋﻼم ﻣﮔﺮدد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار
ﻣدﻫﺪ؛ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﻤﺎﻣ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺘ و ﻧﯿﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ اﺻﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی دارد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ را در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض ﺟﺎﻧﻮری و ﺣﯿﻮاﻧ ازﺟﻤﻠﻪ ﻻکﭘﺸﺖ درﯾﺎﯾ ،ﺗﻤﺴﺎح و دﻟﻔﯿﻦ را در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻗﺮار دادهاﯾﻢ؛ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺳﻮاﺣﻞ
را در ﺳﻄ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺟﺮا ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر در ﺣﻮزه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش
زﻧﺎن ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ در ﺳﻄ روﺳﺘﺎﻫﺎ؛ ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ؛ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﮐﻨﻨﺪ؛ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن زﻧﺎن در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ و ﺳﻮزندوزی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻫﻢ
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را در ﻧﻤﺎﯾﺸﺎهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﻣﻠ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺪ
و ﻟﺒﺎس ﻓﺠﺮ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ رواﺑﻂ ﺧﻮﺑ ﻣﯿﺎن ﺻﻨﻌﺘﺮان
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻮزندوزان ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺑﺮای ﻫﻨﺮ ﻓﺎﺧﺮ
اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺨﺶ دﯾﺮی از اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﭼﺎﺑﻬﺎر رﻓ و اﺣﺼﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب روﺳﺘﺎﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
و ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﺪاف و ﻣﻮارد ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﺳﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺎم ﺑﺮﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

