ﻫﻤﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ داﻧﺸﺎﻫ ﻣﯿﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﺮاﭼ آﻏﺎز ﺷﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻧﺎﺻﺮ آﺑﺮوِش روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻃ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﯾﺮﻧﺎ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،آزﻣﻮن آﯾﻠﺘﺲ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨ و ﺑﻮرس ﺑﻮﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ
در ﻣﺮز رﯾﻤﺪان در ﺣﻮزه ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آنﻫﺎ در دو ﻃﺮف ﻣﺮز رﯾﻤﺪان زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دو ﮐﺸﻮر
را دارﻧﺪ ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠ و ﭘﺬﯾﺮش آزاد در راﺳﺘﺎی ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﻋﻄﺎ ﻣﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ در ﮐﺮاﭼ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﺎﻫ در ﺣﺎل ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳ در ﻣﻘﻄ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد:
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺑﺮادر) ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ (ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ در داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻃﺮق
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی داﺧﻠ ﺑﻮرس ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠ و ﭘﺬﯾﺮش آزاد ﺑﺮای دو ﺳﺎل آﺗ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﺑﯿﻦ دو داﻧﺸﺎه ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﺮاﭼ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﻮزﺷ ﺗﺎ ﻣﻘﻄ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎی اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ،آیﺗ و ﻓﻮﻻد و
ﮔﺮدﺷﺮی ﻫﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮﺑ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در واﻗ ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻢ ﺗﺒﺎدل رﺷﺘﻪ و داﻧﺸﺠﻮ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد ﺗﺎ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزﺷ ،ﻓﺮﻫﻨ،
اﺟﺘﻤﺎﻋ ،اﻗﺘﺼﺎدی  ،اﻣﻨﯿﺘ ﻣﺮزﻫﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺷﺘﻪﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ،آﻣﻮزﺷﺎه زﺑﺎن اردو ﻧﯿﺰ در داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر راهاﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﺑﺮوِش اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ اوﻟﯿﻪ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﻃ ۱۰ روز آﯾﻨﺪه ﺗﻬﯿﻪ و در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﺮاﭼ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﻫﻤﺎری دارﻧﺪ اﻓﺰود :ﭘﯿﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃ ﺳﺎلﻫﺎی
آﯾﻨﺪه داﻧﺸﺎه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر راﻫﺒﺮدی و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ درﯾﺎﯾ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان
و ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﯾ ﺗﺠﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت آﻣﻮزﺷ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان در ﮐﺮاﭼ ،دﮐﺘﺮ
ﺑﯿﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم داﻧﺸﺎه ﮐﺮاﭼ و ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزﺷ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

