ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻓﺎﻗﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
در ﺑﺸــﺎﮔﺮد ۳۰۰ /داﻧــﺶ آﻣــﻮز
روﺳﺘﺎی ﮐﻮه ﺣﯿﺪر از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎز
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ+ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ آن ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ وﺟﻮد ﺑﯿﺶ
از  180روﺳﺘﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﺎه ﻣﻬﺮ ﺑﺎری دﯾﮕﺮ زﻧﮓ ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺳﺮﺗﺎ ﺳﺮ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪ از اﯾﻦ رو در ﺑﺮﺧﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎ داﻧﺶ
آﻣﻮزان در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎی ﮐﭙﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺷﺎخ و ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن در ﺣﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻓﻘﻂ در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ
ﻓﻀﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در راه ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﺳﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎری از روﺳﺘﺎ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎﻧﮑﺲ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﭘﻮﺷﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻓﺘﺎب ﺳﻮزان اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ و
داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﯾﮑﯽ از ﺳﺮدﻣﺪاران ﻣﺪارس
ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ اﺳﺖ در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  300داﻧﺶ آﻣﻮز روﺳﺘﺎی ﮐﻮه ﺣﯿﺪر واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﺪارس ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻨﻮز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﮑﺮده و
واﻟﺪﯾﻦ اﺟﺎزه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺸﺎﮔﺮد ﻣﻤﻠﻮ از اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻧﺒﻮد ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺣﺎل از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﻟﺮزان ﻣﺪارس ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰ داﻧﺶ آﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ
آن ﻫﺎ از ﺗﺤﺼﯿﻞ دور ﺷﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد
از رﻓﺘﻦ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی درس ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪارس در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد ﺑﻪ وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در
ﺳﺎل ﻫﺎ اﺳﺖ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺻﻒ ﻧﻮ ﺳﻮزای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻨﯿﺪن اﺧﺒﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﺎی دﻟﺨﺮاش ﯾﺎ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﻮﺳﯽ زارﻋﯽ ،ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎی ﮐﻮه ﺣﯿﺪر در ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒ
ﺑﻮدن زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در روﺳﺘﺎ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮐﻮه ﺣﯿﺪر ﺑﺎ ﺑﯿﺶ
از ﯾﮏ ﻫﺰارو  200ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎی ﮐﻮﺣﯿﺪر اﻓﺰود :اﯾﻦ روﺳﺘﺎ دو ﻣﺪرﺳﻪ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺣﺪود  300ﻧﻔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از
آن ﻫﺎ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه اﻧﺪ.
زارﻋﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﻣﺪارس اﯾﻦ روﺳﺘﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﺎﻗﺪ آب و ﺑﺮق ﺑﻮده و ﮐﻼس ﻫﺎ از
وﺳﺎﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه اﻧﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :ﻧﺒﻮد ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،آب ﺷﺮب و ﮐﻨﺘﻮر ﺑﺮق از دﯾﮕﺮ
ﻣﻌﻀﻼت اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﻦ روﺳﺘﺎ رﻏﺒﺘﯽ
ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺷﻮرای روﺳﺘﺎی ﮐﻮه ﺣﯿﺪر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم
ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪارس و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮل ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪ در در ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺳﺎزی
و ﺗﺠﻬﯿﺰ ،ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﺘﯽ
ﺟﻮاب ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺎ را ﻫﻢ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ.
وی ﺑﺎ دﻋﻮت از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺪارس روﺳﺘﺎی ﮐﻮﺣﯿﺪر،
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
دارﻧﺪ وﻧﻪ واﻟﺪﯾﻦ آن ﻫﺎ اﺟﺎزه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎ
ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺸﺎﮔﺮدی ﺑﺎ
ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳﻮده در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺰارش ﺗﻼش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

