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به گــزارش روابط عمومی اداره 
وتجهیز  توســعه  نوسازی،  کل 
هرمــزگان،  اســتان  مدارس 
اظهار  ســیدفخرالدین هاشمی 
آموزشی  فضای  124پروژه  کرد: 
در قالــب 515 کالس درس در 
استان هرمزگان  مناطق مختلف 
در آســتانه آغاز سال تحصیلی 
دولت  هفته  با  همزمان  و  جدید 

افتتاح خواهد شد.

به گفتــه وی، 124 پروژه فضای 
آموزشــی در قالــب مدارس، 
اماکن  سایر  و  ورزشی  سالنهای 
آموزشــی با زیربنای 56 هزار و 
660مترمربــع و با اعتباری بالغ 
هفته  در  تومان  میلیارد   590 بر 
تا مهرماه ســالجاری در  دولت 
سراسر استان هرمزگان به بهره 

برداری خواهد رسید.
توســعه  نوســازی،  مدیرکل 
وتجهیز مدارس استان هرمزگان 
ادامــه داد: اعتبار این پروژه ها 
از محل منابع ملی، اســتانی و 
تامین شده  خیرین  مشــارکت 
اســت و بیش از۷0 درصد این 
پــروژه ها بصورت مشــارکت 

خیریــن با اداره کل نوســازی 
شده  ساخته  هرمزگان  مدارس 

است.
وی با بیان اینکه این پروژه ها در 
باشند،  می  استان  مختلف  نقاط 
بیشترین  خاطرنشان ســاخت: 
فضای آموزشی در هفته دولت تا 
بندرعباس  در  سالجاری  مهرماه 
با 34پروژه و میناب 24 پروژه به 

بهره برداری خواهد رسید.
این مســئول در ادامه به پروژه 
عراقی  شــهید  آموزشی   های 
زاده، هنرســتان تخت، مدرسه 
پشته ایسین و مدرسه چهچکور 
در بندرعبــاس بــه عنــوان 
فضای  های  پــروژه  بزرگترین 

آموزشــی در این شهرســتان 
اشــاره کرد و افزود: مدرســه 
آیت  دبستان  میناب،  فرزانگان 
اهلل مغیری ، کمیســاریای عالی 
روشناس  مدرسه  و  پناهندگان 
دشــتی در پارســیان و شبانه 
روزی گوان در جاســک از اهم 
فضای  های  پــروژه  بزرگترین 
هرمزگان  اســتان  در  آموزشی 
بوده که در هفته دولت تا مهرماه 
ســالجاری به بهره برداری می 

رسند.
به  اشاره  با  همچنین  هاشــمی 
آموزش  به  توجه  سازی  نهادینه 
در اســتان خاطرنشان ساخت: 
آموزشی  فضای  فیزیکی  توسعه 

آموزش  توسعه  به  وافری  کمک 
دراستان خواهد کرد.

وی در پایان بــا تاکید بر اینکه 
آموزشی  فضای  ایجاد  و  توسعه 
دغدغه  اســتاندارد  و  ایمــن 
مدارس  نوسازی  مجموعه  اصلی 
می باشــد، افــزود: در مناطق 
روســتایی اقدامات بسیاری در 
حوزه احداث و بهسازی مدارس 
انجام شده و هم اکنون در حال 
برنامه ریزی بسته ویژه ای برای 
ساخت و ســاز مدارس در شهر 
پیامبر  شــهرک  و  بندرعباس 

اعظم هستیم.

 مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان هرمزگان:

 124 پروژه در هفته دولت و مهرماه سالجاری
  در استان به بهره برداری می رسد

 سالن ورزشی

 فاریاب

دبستان 6 کالسه 

کندال

 هنرستان تخت 

بندرعباس
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اعتبار هزینه شده 
میلیون ریال

 احداث دبستان
 6 کالسه برکت

مدرسه فرزانگان 
)متوسطه دوره اول 

و دوم(

احداث سالن 
ورزشی 
در میناب

احداث مدرسه 
9کالسه 

زمین سنگ

تـصاویـر



مدرسه سازی ، توفیق الهی است
روابط عـمومی

 اداره کل نـوسـازی ،تـوسعه و تـجهیز مـدارس هـرمزگان

هـفته دولـت گرامی باد

مدرسه ذرتی  مدرسه گزدان

احـداث مدرسه کـمیساریای عالی پناهندگان پارسیان

دبستان آیت اهلل امینی مغـیری


