آﻣﻮزش ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ ﺗﺎ
وﺟــﻮد  ۱۶۰۰ﮐﻼس درس ﺗﺨﺮﯾــﺒﯽ/
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪارد!
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ
اﻣﺮوز ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮاد
آﻣﻮزی و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ روز ﺑﻪ روز
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ دﯾﮕﺮ در ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ای از آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪات ﻣﮑﺮر رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ اﻣﺮ ﺳﻮاد آﻣﻮزی ،
ﺗﺤﺼﯿﻞ و ارﺗﻘﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ،اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺘﯽ اﺗﺒﺎع
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ و دور اﻓﺘﺎده
ﺗﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ و اﯾﻼت ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻼس ﻫﺎی درس و آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن از ﺗﺤﺼﯿﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺗﺤﺼﯿﻞ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪ
آﻣﻮزﺷﯽ،ﻣﺎﺟﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﺪارس ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ،ﻓﺮﺳﻮده ،و
ﮔﻮﺷﻪ ای از ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﭙﺮی
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺎﻻی ﺑﻨﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی در اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ روﻧﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺳﺎزﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮕﯿﺮد از
اﯾﻦ رو اﻏﻠﺐ ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺎﻻی 40ﺳﺎل دارﻧﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮ
اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻞ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ
اﺿﻄﺮاری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺪرﺳﻪ وﺟﻮد دارد.
در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  120ﻫﺰار ﮐﻼس درس ﺗﺨﺮﯾﺐ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن
ﭘﻬﻨﺎور ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از اﯾﻦ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻫﺰار و ۶۰۰ﮐﻼس درس اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
آن در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ
ﻋﻨـﻮان ﻗﻄـﺐ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾـﻦ ﮐﻼس ﻫـﺎی درس ﺗﺨﺮﯾـﺒﯽ و ﻏﯿـﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.

ﺣﻀﻮر ۴۰داﻧﺶ آﻣﻮز در ﮐﻼس درس ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ۱۰۰ﻫﺰار داﻧﺶ آﻣﻮز در
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻼس
ﻫﺎی درس ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ و ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را داراﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
ﭘﻮﯾﺎﻓﺮﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺣﺪاث  ۲۷آﻣﻮزﺷﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻓﻘﻂ  ۷آﻣﻮزﺷﮕﺎه در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺣﻀﻮر ۴۰داﻧﺶ آﻣﻮز در ﮐﻼس درس واﻗﻌﺎ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس ﮐﻤﮏ
اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.

اﺣﺪاث  ۷۲۰ﮐﻼس درس ﺧﯿﺮ ﺳﺎز در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ،دوﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺟﺬب ﮐﻤﮏ
ﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻦ و ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۸۵۰ﺧﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎز در اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن وﺟﻮد دارد .
ﺣﻤﯿﺪ ﻫﺮاﺗﯽ ﻗﻮی،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎﺑﻖ اداره ﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ
ﻣﺪارس ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻔﺖ:در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ۳۷۸ﭘﺮوژه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۲۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ۲۲۱ﭘﺮوژه در
ﻗﺎﻟﺐ ۷۲۰ﮐﻼس درس ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۲۴۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺶ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎﺑﻖ اداره ﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻓﺰود
ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ
۶۰ :ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺪارس ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ در دﺳﺖ اﺟﺮاﺳﺖ ﮐﻪ
اﻋﺘﺒﺎر و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺪارس ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﮐﻼس ﮐﭙﺮی آرزوی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯿﻨﺎﺑﯽ

ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻤﺪن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﻮﺿﻮع ﺗﮑﺮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ورد زﺑﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻣﺮدم
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎر دور و دراز و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ای ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺗﻤﺪن
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺟﻨﻮب را ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮐﻼس ﻫﺎی درس ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﮐﺮده و
ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان آب ،ﻓﺮوﭼﺎﻟﻪ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ
دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﺮوم ﺗﺮ از ﭘﯿﺶ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮدار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯿﻨﺎب ﮐﻼس درس ﮐﭙﺮی ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در  336ﮐﻼس ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ
ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ﺳﻘﻒ آن ﻣﯽ رود ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از
ﮔﺬراﻧﺪن روز در ﮐﭙﺮﻫﺎی ﺳﺎده و ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ.
در روزﻫـﺎی ﮐـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻻن آﻣـﻮزش ﮐﺸـﻮر از اﺟـﺮای ﻃـﺮح ﻫـﺎی آﻣـﻮزش
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺿﺮورت اﯾﻦ ﺑﻌﺪ آﻣﻮزش در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻞ در
ﮐﻼس ﻫﺎی ﮐﭙﺮی آرزوی ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﯿﻤﯽ از روز را در ﮐﻼس ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن اﺣﺘﻤﺎل رﯾﺰش و آوار
ﺷﺪن آن وﺟﻮد دارد.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

