"آﻣﻮزش" ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﮐﻮچ ﺑﯿﺎری از ﺳﻮاﺣﻞ ﻣُﺮان

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﻧﺸﺎه؛ داﻧﺸﺎهﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ،ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺷﯿﻤ ﮔﺮاﯾﺶ ﺻﻨﺎﯾ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ،
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ ﮔﺮدﺷﺮی و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣﻮاد ﻣﺘﺎﻟﻮژی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮﯾﯿﻢ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣُﺮان در ﮔﺮو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻃ" وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم" ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﺎﻫ در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ» .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
اﻫﺎﻟ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان اﺳﺖ«
ﺑﺰرﮔﺮاه ﺻﻨﻌﺖ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻد و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾ واﺑﺴﺘﻪ آنﻫﺎ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎری در ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﻃﺮاف ،ﺗﻤﯿﻞ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾ درﺣﺎل اﺣﺪاث از ﻃﺮﯾﻖ
ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻤ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ آﯾﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺎر اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم ﺑﺮای
ﺟﺬب در ﺻﻨﺎﯾ ذﮐﺮ ﺷﺪه را دارﻧﺪ! ﻣﺴﻠﻤﺎ آﻣﻮزش ،ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز اﺻﻠ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻐﻠ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻃﻠﺒﺪ داﻧﺸﺎهﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪﭼﻨﺪان دور اﯾﺠﺎد ﻣﺷﻮد اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﺎری از دﯾﺎری ﮐﻪ
ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻣﻬﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧ دارد رﺧﺖ ﺑﺒﻨﺪد» .اﯾﻨﺠﺎ ﺻﻨﻌﺖ در ﺣﺎل ﺷﺘﺎب اﺳﺖ«

زﻣﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻد و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و ﺻﻨﺎﯾ واﺑﺴﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﯾ ﭘﺲ از دﯾﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه و وارد ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ و

ﺑﺮای ﺗﻤﯿﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﯾﺪه و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ
ﻧﺎﭼﺎر ،ﻧﯿﺮوی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺟﺬب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨ اﻓﺰاﯾﺶ و روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ روی زﻣﯿﻦ
ﻧﻤﺎﻧﺪ » .ﺗﻠﯿﻒ ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﻣرﺳﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﺷﻮد«
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺎل  ،۱۴۱۰ﺟﻤﻌﯿﺘ ﺣﺪود  ۵۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و در
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺟﻤﻌﯿﺘ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺷﺘﻐﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣ ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ،دﺷﺘﯿﺎری و ﮐُﻨﺎرک
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺎران ﻓﻌﻠ ﺟﺬب ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾ ﮐﻪ در  ۱۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣرﺳﻨﺪ ﻧﯿﺰ
ﺟﺬبِ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻤﯿﻞ ﻣﺎﺑﻘ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ از
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ارﺳﺎل ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐُﺮدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﺎﻫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺘﻮازن ﻋﻠﻤ ﻫﻤﭙﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز درﺧﺸﺎﻧ ﭘﯿﺶ رو دارد و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎدر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود ،اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾ ﻣﺎدر ازﺟﻤﻠﻪ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ،ﻓﻮﻻد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﯿﺎز دارد.
ﮐُﺮدی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ

ﮐﺎدر ﺗﺨﺼﺼ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﯿﻨ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺬب ﻧﯿﺮو ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻃﺮﻓ ﺑﺤﺚ
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻮﻣﯿﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣُﺮان ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﻫﻢ اﺳﺖ ،ﻫﯿ ﻧﻘﺸ در
اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺳﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﺎری و اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣ ﮐﻪ ﯾ از
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﺻﻠ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ دﯾﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻼﺗﻠﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و اﻣﺎﻧﺎت ﮐﯿﻔ و ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﻫﻤﺎری ﻻزم در راﺳﺘﺎی ﺗﺴﺮﯾ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻞ روﻧﺪ اﯾﺠﺎد
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺟﺪﯾﺪ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪک و ﺻﻨﺎﯾ ﺑﺰرﮔ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﺣﺪاث ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﯿﺮی و راﯾﺰﻧ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم  ۶ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﻮزه ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ از ﻣﻮﺿ وی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص آﮔﺎه ﺷﻮﯾﻢ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺘﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾ اﺳﺖ

ﻣﻌﯿﻦاﻟﺪﯾﻦ ﺳﻌﯿﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻧﯿﺸﻬﺮ ،زرآﺑﺎد ،ﮐﻨﺎرک ،ﻗﺼﺮﻗﻨﺪ و دﺷﺘﯿﺎری در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ در
ﺧﺼﻮص ﻟﺰوم اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ آﻣﻮزﺷ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﻣداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺤﺚ راهاﻧﺪازی ﺻﻨﺎﯾ ﺑﺰرﮔ
ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻮﻻدﺳﺎزی و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ازﻃﺮﻓ ﻫﻢ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﻪ درﺳﺘ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺷﻮد ،وﻗﺘ ﻋﻠﺖ را ﺟﻮﯾﺎ ﻣﺷﻮﯾﻢ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗ و ﺗﺨﺼﺼ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺳﻌﯿﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :وﻗﺘ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی روی ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و

روی اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﺎﻫ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾ اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻨ ﺣﺮﻓﻪای و داﻧﺸﺎهﻫﺎی ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪای ﺗﻌﺮﯾﻒ و
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
او ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻘﺎط دﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺑﺤﺚ اﺟﺮاﯾ ،ﺻﻨﺎﯾ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻤ ﺑﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨ در ﺣﻮزه ﺑﯿﺎری ﺟﻮاﻧﺎن دارﯾﻢ ﮔﻔﺖ :اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﺎﻫ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ
آﯾﻨﺪه ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﻼت را ﻣﺮﺗﻔ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﯿﯿﺮیﻫﺎی ﺟﺪی داﺷﺘﯿﻢ ،دارﯾﻢ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
او ،ﺑﺮوﮐﺮاﺳﻫﺎی اداری و ﺑﺮﺧ ﻣﻘﺮرات ﮐﻪ ﻣﺎﻧ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﺎﻫ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨ ﺷﻮد.

ﺳﺒﻘﺖ ﺻﻨﺎﯾ از آﻣﻮزش در ﭼﺎﺑﻬﺎر

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ "آﻣﻮزش" ﯾ از ﻣﻮﺋﻠﻔﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ
ﭼﺎﺑﻬﺎر رﻓﺘﯿﻢ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾ ﻣﻔﺼﻞ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺪه آن را ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺧﻮاﻧﯿﻢ.
ﻧﺎﺻﺮ آﺑﺮوِش در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺮای آﯾﻨﺪه را ﯾ ﮔﺮه ﺑﺰرگ در ﺑﺤﺚ رﻓ ﺑﯿﺎری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﺣﻮزه ﺳﻮاﺣﻞ ﻣُﺮان در ﺟﻨﻮب ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣداﻧﻢ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی آﮐﺎدﻣﯿ داﻧﺸﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﻪ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﺷﻮد ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ

آﻣﻮزشﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ و ﺗﻤﺎﻣ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ﻻزم در داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ اﻟﺘﺮوﻧﯿ در وزارت ﻋﻠﻮم راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺑﺮوﮐﺮاﺳ اداری ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﯿﺶ از  ۲ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣاﻧﺠﺎﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﻨﻮر وارد ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎ از وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار در ﺟﻨﻮب ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤ ﻗﺎﻃ و ﻋﺎﺟﻞ ،داﻧﺸﺎهﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر را از اﻓﺘﺎدن در روﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧ اداری ﻣﺴﺘﺜﻨ ﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﺗﺮ و ﺧﺎرج ﻣﻮاﻧ اداری ،رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺑﻪ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺎهﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد.
وی ﯾ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﻮاﻧ را ﮐﻤﺒﻮد اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :وﻗﺘ آﯾﺖاﻟﻠﻪ رﯾﯿﺴ،
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن را ﯾ اﺳﺘﺎن وﯾﮋه ﻣﻌﺮﻓ ﻣﮐﻨﺪ ﻣﺎﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎه وﯾﮋهای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺎه ﻫﻢاﮐﻨﻮن دارای  ۲۲رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ وزارت ﻋﻠﻮم ﻓﻘﻂ
ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠ دﯾﺮ را ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻓﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮔﺮهﻫﺎی زﯾﺎدی از ﻣﺸﻼت ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد »اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﻢ وزارت ﻋﻠﻮم ﺣﻖ دارد از ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ«
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﻣﺮوز داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣ آﯾﺘﻢﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن داﻧﺸﺎهﻫﺎی دوﻟﺘ را
اﺟﺮا ﻣﮐﻨﺪ و دارای ﺑﺮوﺳﯿﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ و داﺧﻠ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺨﺒﻪ ﺟﻨﻮب ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﻮرﺳﯿﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺎه
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در اﯾﻦ داﻧﺸﺎه ﺣﺎﮐ از ﺗﻮان ﺑﺎﻻی آن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪاﻗﻞ "ﻫﺸﺖ رﺷﺘﻪ" ﺗﺤﺼﯿﻠ
دﯾﺮ اﺳﺖ.
آﺑﺮوِش ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز داﻧﺸﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺪ و ﻗﻮاره اﻣﺎﻧﺎت و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﺧﻮدش ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑ ﻗﺮار داد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و آﺑﺎداﻧ آن را از ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺨﺖﮔﺬر و ﻃﻮﻻﻧ اداری ﺧﺎرج ﮐﺮد.

اﻣﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪی ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮح ﺟﺎﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ و ﺗﺨﺼﺺ ،ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش ﯾ
از اﺻﻠﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺎﻏﻞ در ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﺮرﺳ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻓﻮﻻد و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ۱۰ ﻫﺰار ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﺷﻮد.
ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺣﻮزه ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اداﻣﻪ داد :در ﺑﺤﺚ اﯾﻦ  ۱۰ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﺑﺮرﺳ ﮐﺮدﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎﯾ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،اﻓﺮاد ﭼﻪ ﺳﻮادی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨ ،ﺟﻨﺴ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘ اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﻮر را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
درﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎده ،ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﺗﻨﺴﯿﻦ و ﺣﺮﻓﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﻠ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺗﺨﺼﺺ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﻮﯾ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷ از ﺻﻨﺎﯾ را ﻧﺪارد ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺜﺎل اﮔﺮ  ۱۰ﻫﺰار ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻨﺠﺎ  ۱۰ﻫﺰار ﺑﯿﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ و ﺟﺬب ﺻﻨﺎﯾ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﯾﺮ ﺳﻄ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﺴﯿﻦ و ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾ ﻋﻠﻤ و ﻓﻨ ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻻزم ﺑﺮای ﺟﺬب در ﺑﺎزار ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﯾﺠﺎد آﻣﻮزشﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣ در ﺻﻨﺎﯾﻌ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺠﺎد ﻣﺷﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺸﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﺟﺪاول ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺳﺎل  ۹۵ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﮐﻨﺎرک و دﺷﺘﯿﺎری ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺎر ﺗﺎ ﺳﻨﯿﻦ  ۲۹ﺳﺎل
دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۲ﻣﻮرد از ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻃ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه و ﺗﻤﯿﻞ ﻓﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن  ۱۰ﻫﺰار ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ،ﭘﺲ از ﺗﻤﯿﻞ ﻃﺮحﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻓﻮری
ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوی ﺑﻮﻣ آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼ و ﻣﻬﺎرﺗ دﯾﺪهاﻧﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺻﻨﺎﯾ
راﻫ ﺟﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻼﯾﻪﻣﻨﺪی ﻣﺮدم و ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ازﻃﺮﻓ ﻓﺎرغ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﺟﺬب اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﺎهﻫﺎ راهاﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ورود ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ )ﺑﺮوﮐﺮاﺳ اداری( راهاﻧﺪازی رﺷﺘﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ از ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻣﺴﻮوﻻن اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻃﻠﺒﺪ اﺧﺘﺼﺎص رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺑﻪ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺟﺪای از ﺑﺮوﮐﺮاﺳ ﻣﺮﺳﻮم اداری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ
در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺻﻨﺎﯾ ﺑﺰرگ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن »ﮔﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎن وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﺎز
ﻣﺷﻮد«

