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شهر بندرعباس

چکیده

شهر بندرعباس به عنوان مرکز استان هرمزگان از جمله شهرهای جنوبی کشور است که بهه لیلهم مویتلهت سهو
ایجلشی آن از اهملت فو ایتاله ای برخولار است .لر سال  5831این شهر حدول  803875نفر جمتلت لاشته که
 85لرصد جمتلت آن لر سکونتگاه های غلررسمی ساکن بوله اند .رویکرلهای توسته ای کالن کشهور اسهتارار
صنایع و فتایلتهای بزرگ مالاس افزایش حجم ترلل لریایی به آن و  . . .منجر شده کهه ایهن شههر بها افهزایش فزاینهده
جمتلت مواجه بوله و رشد محالت نامتتارف و غلررسمی لر آن شدت بلشتری بگلرل.چنان کهه رشهد جمتلهت شههر
بندرعباس طی سه لهه گذشته (سایهای  )5881-31بطور متوسه متهالل  6/2لرصهد بهوله کهه ایهن امهر لر پهی
افزایش روند مهاجرت طی سایهای فو ایذکر است.
طرح آموزش مهارت های پایه لر زیر مجموعه طرح های توانمندسازی سکونتگاههای غلررسمی لر این راستا تتریف
شده تا بواسطه اجرای آن وضتلت متلشهت و محهل زنهدگی لر سهکونتگاهههای غلهر رسهمی(محهالت ههدف) شههر
بندرعباس ارتااء یابد.
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خالصه گزارش
مرحله اول :

لر این مرحله بهه مطایتهه وییگهی ههای کایبهدی زییهت محلطهی اجتمهاعی و ایتاهالی اسهتان هرمزگهان
شهرستان و شهر بندرعباس ایدام شده است .سپس برای شهناخت لیله تهر محهالت فرولسهت شههر و شناسهایی
ههای تتلهلن کننهده فاهر شههری لر سهط حهوزههها و

عوامم گیترش فار لر شههر بنهدرعباس برخهی شهاخ

بلوکهای آماری مورل بررسی یرار گرفته است .لر الامه جهت شناسایی لیل تهر محهالت ههدف طهرح حاضهر
(اییلنی بهشت زهرا و لوهزار) مطایتات جامتی لر ابتال مختلف انجام گرفته است.
لرانتها تحللم طرف عرضه بازار کار و شناسایی مهارتهای مورل نلاز کارگاههای میتار لر شهر بندرعباس بر
اساس نمونه انتخاب شده از  263کارگاه ارایه شده است.

مرحله دوم :

هدف از انجام این مرحله استخراج عناوین مهارتهای نلروی کار مورل نلاز کارگاههای موجول لر شهر
بندرعباس بوله است .براین اساس لر این مرحله ستی براین بوله که به ارائه سلمای ساکنان محالت هدف و
متااضلان آموزش مهارتهای پایه بر اساس نتایج مطایتات ملدانی پرلاخته شول .هدف از انجام این مطایته
ملدانی که به صورت سرشماری از کلله ساکنان این سکونتگاهها انجام شده شناسایی ساکنان متااضی کیب
آموزش و مهارت بوله است .همچنلن عالوه بر شناسایی متااضلان زملنه مورل عالیه آنها برای کیب آموزش
ومهارت مورل نلاز آنان نلز شناسایی شده است .آنگاه این افرال بر اساس نلازها و فرصتهای موجول لر بازار
کار شهر بندرعباس (که لر هملن مطایته استخراج شده) و عالی خول تحت آموزشهای مهارتهای پایه یرار
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گرفته و برای ورول به بازار کار توانمند شده اند .بخشی از این برنامهها نلز به ارتاای مهارتهای زندگی
ساکنلن این محالت و لر نتلجه کمک به سالمت اجتماعی آنها اختااص پلدا کرله است.

مرحله سوم :
لر این مرحله با توجه به بلشتر بولن تتدال متااضلان کیب آموزش و مهارت( 7700نفر) نیبت به تتدال پلش
بلنی شده برای آموزش ( 377نفر) لر فام سوم این گزارش نحوه انتخاب افرال نهایی بلن برای برگزاری
لورههای آموزشی تشری شده است .لر این فام با توجه به اویویت نلاز افرال برای کیب مهارت  377نفر به
عنوان متااضلان اصلی و  855نفر به عنوان افرال رزرو برای تشکلم لوره ها انتخاب شدند که یلیت افرال منتخب
به صورت فایم نرم افزار صفحه گیترله(اکیم) لر پلوست «ل» ارایه شده است.

مرحله چهارم :

لر این مرحله بر اساس نتایج مطایتات مراحم یبم امکانات آموزشی موجول لر شهر بندرعباس و همچنلن
رشته های تدریس شده لر این آموزشگاهها و همچنلن نوع مهارتهای مورلنلاز افرال عناوین لورههای آموزشی
برای ثبت نام متااضلان و تشکلم کالسها استخراج شد و ظرفلت و ساف الزم برای تشکلم کالسها تتللن
گرلیده است.
لر انتهای این میتند ظرفلت سازی برای اجرای لوره های آموزشی ارایه شده است و گزارشی تاویری از
وضتلت سکونت وضتلت بهداشت مخاطرات و همچنلن فتایلتهای کیب و کار ساکنان سکونتگاههای غلر
رسمی که حاصم از بازلید کارشناسان مجری بوله است ارایه شده است.
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