رﺷـﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫـﺎی آﻣـﻮزﺷﯽ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ
ﮐﻤﺘـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾـﺎﻓﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ در
ﺷﻌﺎر ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ اﯾﺮج ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻬﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺑﺎزﯾﺪ از ﻣﺪارس روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺤﺮوم و ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر
ﺟﺎﻧﻮری ،ﮔﻮرﺳﺮ ،ﺗﻨﮓ دف ،ﻣﮕﺎ و ﻣﯿﺴﮑﻨﮏ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺳﮏ ،در
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮزی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺷﻌﺎر ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻮر ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﻤﻠﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺮوم و ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ،رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ و
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ،ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺮدم اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻧﺘﯿﺠﻪ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ

ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،آﺛﺎر
آن را در ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ:
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه
داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ،ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺷﻮد.
ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻬﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در
ﮐﻨﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،در اﻣﺮ ﻣﻬﻢ و
ﺧﻄﯿﺮ آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺧﻼ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ را ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮری ،ﺑﺎﯾﺪ آﺳﺘﯿﻦ ﻫﻤﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ را ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ را ﻫﻤﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران و ﻣﺪﯾﺮان و
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﭼﻤﺪار
اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ
اﻧﺪرﮐﺎر ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ و در ﺷﻤﺎر
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺟﺪی آن را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻬﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ و رﻓﻊ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﺎ ،در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی،
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت را رﺻﺪ و در ﺻﻮرت
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ،ﻣﻮارد را ﺑﯿﺎن و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﺑﺎزدﯾﺪ دو روزه ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻣﺪارس ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺪارس و ﻣﺸﮑﻼت و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺗﻮزﯾﻊ و از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺳﺨﺖ
ﮐﻮش اﯾﻦ ﻣﺪارس ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺮاغ ﺗﻌﻠﯿﻢ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ را روﺷﻦ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﺷﺪ.
ﻣﺪارس روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﻧﻮری در  70ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﻟﯿﺮدف
و  180ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﺎﺳﮏ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮزی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ
اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

