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خـبرنامه مدرهس سازان

مدرسه سازی یک توفیق الهی است

پويش ملی »صحن حرم 
، مدرسه ام«

 نقاشی بکشید/عکس بفرستید
  جایزه بگیرید 

 ویژه دانش آموزان وخانواده ها 

 نقاشی و عکسهای خود را در  سایت 
www.ajorBajor.   آجر به آجر

ir  بارگذاری و از جوایز متنوع بهره 
 مند گردید.

 مشارکت در مدرسه سازی
  حتی با اهدای هزینه یک آجر

*مجمع خیرین مدرسه ساز استان 
 هرمزگان

*اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس استان هرمزگان

از اراده تا هـمت جـاز اراده تا هـمت جـهادهادیی

 همت در ساخت مدارس 
در مناطق زلزله زده سایه خوش
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   به گزارش روابط عمومی 
توسعه  نوسازی،  کل  اداره 
استان  مدارس  تجهیز  و 
الدین  سیدفخر  هرمزگان، 
هاشمی اظهار کرد: هم اکنون 
سازی  مدرسه  پروژه   ۲۷۸
در قالب ۱۰۵۴ کالس درس 
با زیربنای ۱۳۷ هزار و ۲۵۸ 
در  استان  این  در  مربع  متر 

حال اجراست.
وی افزود: از این تعداد ۱۸۲ 
پروژه مشارکتی و ۹۶ پروژه 

 ۵۰۰ به  آنها  تکمیل  و  است  غیرمشارکتی 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
در  های  پروژه  داد:  ادامه  هرمزگان  استان 
دست اجرای نوسازی مدارس هرمزگان شامل 
بازسازی  و  تخریب  توسعه،  تکمیل،  احداث، 
سالن  بهداشتی،  سرویس  مدارس،  تعمیر  و 

ورزشی و خوابگاه می باشند.
درصد   ۱۰ حاضر  حال  در  هاشمی،  گفته  به 
بازسازی و  نیازمند تخریب و  استان  مدارس 
و  استحکام  از  مابقی  و  بوده  مقاوم سازی  یا 

استاندارد برخوردار است.
کانکسی  مدرسه های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مدارس  به  وابسته  و  مستقل  کانکس  شامل 
 ۴۱ حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  است، 
استان  شهرهای  در  مستقل  کانکسی  مدرسه 
دارای  مدارس  این  بیشتر  که  دارد  وجود 

از  کمتر  دانش آموزی  جمعیت 
۱۰ نفر هستند.

به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
تخصیص  صورت  در  اینکه 
استمرار  و  دولتی  اعتبارات 
ساز  مدرسه  خیرین  مشارکت 
تا مهرماه ۱۴۰۲ کانکس های 
 آموزشی در هرمزگان برچیده 

می شود.
اینکه  بیان  با  همچنین  وی 
اجرای  با  هستیم  تالش  در 
و  پناهی«  »شهید  ملی  طرح 
را  کانکسی  مدارس  برکت،  بنیاد  مشارکت  با 
جمع آوری کنیم و اولویت با مدارس کانکسی 
شهید  طرح  کرد:  خاطرنشان  است،  مستقل 
دانش  آموز »رضا پناهی« به منظور ساماندهی 
دانش   ۱۰ باالی  کانکسی  و  سنگی  مدارس 
و  بسیجیان  خیران،  همت  به  کشور  در   آموز 
جهادگران از ۲۸ تیرماه آغاز شده و در قالب 
آن ساماندهی یکهزار و ۱۲۶ مدرسه سنگی و 
آموز در  دانش  باالی۱۰  با جمعیت  کانکسی 
کشور در دستورکار سازمان توسعه، تجهیز و 

نوسازی مدارس قرار گرفته است.
پایان  در  هرمزگان  مدارس  نوسازی  مدیرکل 
شهید  طرح  اجرای  با  امیدواریم  کرد:  اظهار 
پناهی بتوانیم بحث مدارس کانکسی مستقلی 
با  را  دارند،  پایدار  آموزی  دانش  که جمعیت 

ساخت مدارس ایمن به سرانجام برسانیم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان :

 ۲۷۸ پروژه مدرسه سازی در دست اجرا است
ساخت 103 باب مدرسه 

توسط بنیاد برکت

     به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی،توسعه 
سیدفخرالدین  هرمزگان،  استان  مدارس  تجهیز  و 
بنیاد  سوی  از  مدرسه  باب   ۱۰۳ ساخت  از  هاشمی 
برکت در هرمزگان خبر داد و گفت: تاکنون ۸۰ مدرسه 
احداث دست  در  نیز  مدرسه   ۲۳ و  شده  داده   تحویل 

 است.
وی همچنین افزود: بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی 
درقالب  ۱۰۳پروژه  تعداد  )ره(  امام  حضرت  فرمان 
به  ۶۵میلیاردتومان   بر  بالغ  اعتباری  با  ۶۸۴کالس 
که  بود  کرده  تقبل  استان  این  در  را  مشارکتی  صورت 
از این تعداد، ۸۰پروژه تحویل و به بهره برداری رسیده 

است.
مدارس  تجهیز  و  توسعه   ، نوسازی  مدیرکل  گفته  به 
استان هرمزگان با بهره برداری از این ۸۰ پروژه تعداد  
۱۸هزار دانش آموز از فضای آموزشی ایمن بهره مند 

می باشند .

نشست مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان با مدیرعامل شرکت توزیع 
برق هرمزگان در خصوص بررسی برق مدارس

 نشست مشترک مدیران کل آموزش و پرورش هرمزگان و 
نوسازی مدارس با همراهی شورای معاونین دو اداره کل در 

خصوص آماده سازی مدارس جهت بازگشایی در سال تحصیلی 
جدید  و بررسی چالش ها و ارائه راهکارها با هدف تقویت 

بازدید مهندس نصیری معاونت اجرایی اداره کل از پروژه های 
 شهرستان بشاگرد

حضور معاون مشارکتهای نوسازی مدارس هرمزگان و مدیرکل 
آموزش و پرورش هرمزگلن در جلسه شورای آموزش و پرورش و 

پروژه مهر شهرستان و بازدید از هنرستان های قشم

بازدید دکتر احمدی منش دادستان شهرستان بندرعباس از پروژه 
 ۱۲کالسه چهچکور 

قاب تصویر

آغاز عملیات اجرایی مدرسه بندرکالهی با حضور 
سیدعبداهلل هاشمی رییس مجمع خیرین مدرسه ساز هرمزگان
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گرامی  
باد 22 مـردادمـاه

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان
روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه سازان استان هرمزگان
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تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل   
مدارس هرمزگان با بیان اینکه برای 
هزار  مدارس۲۰  استانداردسازی 
حال  در  گفت:  نیاز  ریال  میلیارد 
حاضر ۳۵۳ مدرسه غیراستاندارد و 
ناایمن در قالب ۲ هزار کالس درس 
در استان وجود دارد که بخش قابل 
مهرماه  تا  مدارس  این  از  توجهی 
امسال به کمتر از ۳۰۰ فضا کاهش 

پیدا خواهد کرد.
به  اشاره  با  هاشمی  فخرالدین  سید 
شامل  غیراستاندارد  مدارس  اینکه 
مقام  نیازمند  و  تخریبی  مدارس 
مدرسه های  افزود:  است،  سازی 
غیراستاندارد هرمزگان بیشتر مربوط 
به شهرهای میناب، بندرعباس، قشم 

و رودان است.
رسمی  اعالم  طبق  داشت:  بیان  وی 
وزارت آموزش و پرورش ۱۹ و نیم 
درصد مدرسه های کشور را مدارس 
غیراستاندارد تشکیل می دهند؛ یعنی 
طور  به  مدرسه   ۱۰۰ هر  ازای  به 
غیراستاندارد  مدرسه   ۱۹ میانگین 
های  مدرسه  خوشبختانه  که  است 
 ۱۰ حدود  هرمزگان  غیراستاندارد 
نشان  را  ما  مدرسه های  کل  درصد 
به  نسبت  جهت  این  از  که  می دهد 
بسیار  شرایط  کشوری  میانگین 

بهتری داریم.
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
داشت:  اظهار  هرمزگان  مدارس 
کشور  به  نسبت  ما  شرایط  واقع  در 
کالس  آخرین  تا  ولی  است  خوب 
درس غیراستاندارد در استان برچیده 
نشده؛ دست از تالش برنمی داریم و 

برنامه ریزی می کنیم تا این مدرسه ها 
زودتر برچیده شوند.

هاشمی با اشاره به اینکه مجمع خیران 
هرمزگان در بحث مدرسه سازی و 
آموزشی  فضاهای  سازی  استاندارد 
در استان کمک فراوانی کردند، ابراز 
داشت: هم اکنون ساخت بیش از ۷۰ 
درصد پروژه های آموزشی در استان 
درصدی   ۱۰۰ تا   ۳۰ مشارکت  با 

خیران مدرسه ساز است.
به  باتوجه  کرد:  خاطرنشان  وی 
سیاست گذاری انجام شده از سوی 
کشور،  مدارس  نوسازی  سازمان 
تمامی خیران را به سمت ساخت و 
مقام سازی مدرسه های غیراستاندارد 

در استان هدایت می کنیم.
هرمزگان  مدارس  نوسازی  مدیرکل 
استاندارد  مدرسه های  کرد:  تصریح 
رشد  به  باتوجه  دراستان  جدید 
می  ساخته  آموزان  دانش  جمعیتی 
نگران  که  مدارسی  عمده  و  شود 
خطر ریزش سقف داشته را تخریب 
تعداد  تنها  و  ایم  کرده  بازسازی  و 
اندکی از این ها فضاها باقی مانده که 

در اولویت ساخت است.
تعداد   ۹۶ سال  در  یادآورشد:  وی 
غیراستاندارد  تخریبی  مدرسه ها 
که  بوده  مدرسه   ۸۸۲ هرمزگان  در 
باتوجه به ساخت و سازهای بسیار 
صورت  سال ها  این  در  که  خوبی 
به  امسال  مهرماه  از  قبل  تا  گرفته 
از  بیش  و  رسد  می  مدرسه   ۳۵۳
شده  سازی  استاندارد  مدرسه   ۵۰۰

است.
هاشمی گفت: امیدواریم که تا پایان 
دولت سیزدهم بحث استانداردسازی 

به  هرمزگان  آموزشی  فضاهای 
شاهد  دیگر  و  برسد  سرانجام 
استان  در  غیراستاندارد  مدرسه های 
 ۲ حداقل  آن ها  تعداد  یا  و  نباشیم 

رقمی و به زیر ۱۰۰ مدرسه برسد.
مستلزم  امر  این  داد:  ادامه  وی 
مشارکت مردم و خیران مدرسه ساز 
دولتی  خوب  اعتبارات  ابالغ  هم  و 
بتوانیم  یکدیگر  کمک  با  که  است 
پرونده مدرسه های غیراستاندارد در 

هرمزگان را ببندیم.
اعتبار  ریال  میلیارد  هزار   ۲۰
های  مدرسه  استانداردسازی  برای 

هرمزگان نیاز است
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
برای  گفت:  هرمزگان  مدارس 
آموزشی  فضاهای  سازی  استاندارد 
هزار   ۲۰ نیازمند  استان  در  ناایمن 

میلیارد ریال اعتبار هستیم.
دارای  هرمزگان  یادآورشد:  هاشمی 
که  است  درس  کالس  هزار   ۱۵
آن  درس  کالس  هزار   ۲ حدود 
به  باتوجه  که  بوده  غیراستاندارد 
از  شده  انجام  سازهای  و  ساخت 
این کالس های درس  امسال  مهرماه 

به یکهزار و ۵۰۰ کالس برسد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 
با افزایش اعتبار در بحث مشارکت 
خیران و اعتبارات دولتی مواجه شده 
ایم، ابرازداشت: سال گذشته بیش از 
مشارکت  ریال  میلیارد  هزار  سه 
هزار  چهار  و  ساز  مدرسه  خیران 
بوده  دولتی  اعتبارات  ریال  میلیارد 
اعتبارات  ابالغ  روند  اگر  که  است 
و مشارکت خیران به همین صورت 
ادامه داشته باشد امیدواریم تا پایان 

های  مدرسه  بحث  بتوانیم  دولت 
غیراستاندارد را جمع کنیم.

مشارکت  و  حضور  مسوول  این 
مدرسه  امر  در  ساز  مدرسه  خیران 
سازی را بسیار ویژه دانست و ضمن 
قدردانی از این قشر گفت: امیدواریم 
مشارکت  میزان  این  استمرار  با 
بتوانیم هرچه سریع تر شاهد احداث 
در  استاندارد  و  ایمن  مدرسه های 

سطح استان باشیم.
تیرماه  زلزله  به  همچنین  هاشمی 
خوش  سایه  منطقه  در  امسال 
بندرلنگه اشاره کرد و گفت: مدرسه 
این منطقه که در  قدیمی ۱۵ خرداد 
سال ۱۳۴۸ ساخته شده بود، تخریب 
شد که با رایزنی انجام شده چهار روز 
بعد از وقوع زلزله؛ کانون کارشناسان 
هزینه  هرمزگان  استان  دادگستری 
۱۰۰ درصدی احداث مدرسه جدید 

را تقبل کردند.
وی ابرازداشت: این مدرسه ۶ کالسه 
درحال  مترمربع   ۵۰۰ زیربنای  با 
ساخت است و تالش داریم تا پایان 
آموزشی  فضای  این  امسال  مهرماه 
به بهره برداری برسد و ۲۴۰ دانش 

آموز در مدرسه ایمن تحصیل کنند.
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
در  یادآورشد:  هرمزگان  مدارس 
ای  مدرسه  هیچ  نیز  اخیر  سیل 
تخریب نشد و عمده خسارت وارده 
یا  و  محوطه  دیوار  بخش  در  بیشتر 
مدرسه ای که نیاز به تعمیرات داشته، 
بوده است که بخشی از این تعمیرات 

هم اکنون انجام شده است.

تعدادمدارسغیراستانداردهرمزگانتامهرماهامسالکاهشپیدامیکند

از اراده تا هـمت 

جـهادی

قاب تصویر :

مدارس  ساخت  در  همت   

سایه  زده  زلزله  مناطق  در 
انعقاد تفاهم نامه ساخت مدرسه ۶کالسه در خوش

روستای زلزله زده سایه خوش با رئیس هیئت 
مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری 

استان تهران

آیین کلنگ زنی مدرسه ۶کالسه در روستای زلزله زده سایه خوش 

بازدید مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان از روند ساخت مدرسه ۶کالسه در 
روستای زلزله زده سایه خوش 

آغاز عملیات اجرایی


