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خـبرنامه مدرهس سازان

پیام تسلیت مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان بمناسبت درگذشت همکار
نوسازی  کل  اداره  همکار  درگذشت  پیامی  طی  هاشمی  سیدفخرالدین      
باشد: می  زیر  بشرح  وی  پیام  متن  گفت.  تسلیت  را  هرمزگان  مدارس 

»و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا هلل و انا الیه راجعون«
خبر درگذشت همکار عزیز و تالشگر جناب آقای “حسین اسپید” موجب تألم و تأثر عمیق 
و همکاران گرامی  ایشان  خانواده محترم  به  را  جانکاه  این مصیبت  اینجانب گردید. 
علّو  یکتا  از خداوند  و  نموده  نوسازی مدارس هرمزگان تسلیت عرض  اداره کل  در 
درجات آن بزرگوار و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان معظم مسئلت می نمایم.
سیدفخرالدین هاشمی-مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان

اقدامی نوین از نوسازی مدارس هرمزگان؛

 احـداث اولین مـدرسه پـیش سـاخته در اسـتان

صفحه دوم را بخوانید ....
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اداره  روابط عمومی  گزارش  به       
کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
محمد  حضور  با  هرمزگان  استان 
،سید  برکت  بنیاد  مدیرعامل  ترکمانه 
نوسازی  مدیرکل  هاشمی  فخرالدین 
معاونت  استان،مدرس  مدارس 
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی 
مدیرکل  دانشمند  منوچهر  هرمزگان، 
)ره(   امام  فرمان  اجرایی  ستاد 
وجمعی از مسوولین مدرسه ۶ کالسه 
متوسطه دوره اول شبانه روزی برکت 
افتتاح  بشاگرد  شهرستان  در   کالهو 
. شد

کرد:  اظهار  مراسم  این  در  هاشمی 
دوره  متوسطه  کالسه   ۶ مدرسه 
روستای  برکت  روزی  شبانه  اول 
اداره  مشارکت  با  بشاگرد  در  کالهو 
هرمزگان  مدارس  نوسازی  کل 
بالغ  اعتباری  با  برکت  بنیاد  و 
شده احداث  تومان  میلیارد   ۱۵ 

 است.

 ۶ مدرسه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
روستای  برکت  روزی  شبانه  کالسه 
و  یکهزار  بر  بالغ  زیربنایی  با  کالهو 
است،  شده  احداث  مربع  متر   ۵۰۰
خاطرنشان ساخت: با بهره برداری از 
این مدرسه تعداد ۱۵۰ دانش آموز از 

فضای آموزشی ایمن و استاندارد در 
شهرستان بشاگرد برخوردار شدند.

قالب  در  مدرسه  این  است؛  گفتنی 
 ، محوطه   ، دیوار  درس،  کالس   ۶
می  سرایداری  و  بهداشتی  سرویس 

باشد.

این گزارش می افزاید؛ در ادامه هیئت 
خوابگاه   ۲ احداث  روند  از  همراه 
منطقه  در  برکت  دخترانه  و  پسرانه 
خمینی شهر واقع درشهرستان بشاگرد 

بازدید کردند .

با حضور مدیرعامل بنیاد برکت انجام شد؛

افتتاح مدرسه ۶ کالسه شبانه روزی برکت روستای کالهو

کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی، 
استان هرمزگان، اولین مدرسه پیش 
حاجی  احمدی  منطقه  در  ساخته 
آباد این استان در زمینی به مساحت 
بر  بالغ  اعتباری  با  و  مترمربع   ۱۸۷
تومان  میلیون   ۵۰۰ و  ۲میلیارد 

احداث شد.
مدارس  نوسازی  مدیرکل        
اینکه  به  اشاره  با  هرمزگان 
در  امروزه  ساخته  پیش  مدارس 
ویژه  جایگاه  پیشرفته  کشورهای 
زمان  گذشت  با  افزود:  دارد،  ای 
از  نوع  این  تعداد  بر  روز  به   روز 
افزوده ساخته  پیش   ساختمانهای 

 می شود.
سیدفخرالدین هاشمی  در خصوص 
اظهار  ساخته  پیش  مدارس  مزایای 
کرد: استفاده از مدرسه پیش ساخته 
برای  مناسب  جایگزینی  عنوان  به 
سیستم های سنتی و قدیمی به شمار 
از  استفاده  با  مدارس  این  رود،  می 
متریال های روز جهانی و با کیفیت 
بسیار باال طراحی و ساخته می شوند 
از  ها  ساختمان  سایر  به  نسبت  که 
استحکام بیشتری برخوردار خواهند 

بود.

دیگر  از  ادامه  در  همچنین  وی 
را  مدارس  این  از  استفاده  مزایای 
آنها،  باال  بسیار  ساخت  سرعت 
نوع  این  بودن  سبک  و  پایین  وزن 
از سازه ها، امکان احداث در مناطق 
کاهش  العبور،  صعب  و  دوردست 
هزینه های اجرا، استفاده از سیستم 

پیچ و مهره برای اتصاالت و امکان 
حتی  و  مساحت  کاهش  و  افزایش 
انتقال ساختمان به مکانی دیگر بیان 

داشت.
هرمزگان  مدارس  نوسازی  مدیرکل 
از  مدرسه  سازه  اینکه  بیان  با 
باشد،  می  ساخته  پیش  بتنی  نوع 

مدرسه  این  ساخت:  خاطرنشان 
برداری  بهره  مورد  حاضر  حال  در 
قرار گرفته و تعداد ۷۵ دانش آموز 
به  مشغول  آموزشی  فضای  این  در 

تحصیل می باشند.

اقدامی نوین از نوسازی مدارس هرمزگان؛

 احـداث اولین مـدرسه پـیش سـاخته در اسـتان
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گـام های نـهایی تا برگزاری نخستین رویداد ملی »مدارس آینده« بهروز گل پاگون خیر مدرسه ساز:
اداره       به گزارش روابط عمومی 
کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان هرمزگان، نخستین رویداد ملی 
»مدارس آینده« که با مشارکت بنیاد 
حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  برکت 
مراحل  شد،  خواهد  برگزار  )ره(  امام 
پایانی دریافت آثار و مقاالت شرکت 
شاهد  تا  کند  می  طی  را  کنندگان 
این  نوآورانه  طرح های  از  رونمایی 

رویداد علمی باشیم.
سرعت  و  فناوری  و  علم  توسعه 
تغییرات جهان در تمام جوانب زندگی 
پرورش  و  آموزش  حوزه  ویژه  به  و 
نظام  رو  این  از  می گذارند.  تاثیر 
آموزشی که می بایست دانش آموزان 
برای  الزم  مهارت های  و  دانش  به  را 
مجهز  فردا  جامعه  در  موثر  مشارکت 
کند، ناگزیر بایستی آینده مدار باشد تا 

کارایی خود را حفظ کند.
همه گیری ویروس کرونا از اواخر سال 
طوالنی  تعطیلی  موجب  که   ۱۳۹۸
مدت مراکز آموزشی و تاثیرات جدی 
و  اجتماعی  ارتباطات  و  مناسبات  بر 
آموزشی  نظام  شد،  جوامع  اقتصاد 
کشور ما را نیز با چالش جدی مواجه 
کرد و ضرورت پرداختن به استفاده از 
اینترنت  بر  مبتنی  نوین  فناوری های 
تر  روشن  را  مجازی  واقعیت های  و 

ساخت.
با  که  بود  امسال  ماه  اردیبهشت  اوایل 
تاسی  با  و  موضوعات  این  به  توجه 
بنیان،  دانش  »تولید،  سال  شعار  از 
وزیر  پیشنهاد  به  آفرین«  اشتغال 
خصوص  در  پرورش  و  آموزش 
پژوهی  آینده  و  آینده نگری  ضرورت 
آموزشی  فضاهای  مختلف  ابعاد  در 
موضوع  با  رویدادی  برگزاری  ایده 
ویژگی های  و  بایسته ها  شاخص ها، 
نوسازی،  سازمان  در  آینده  مدارس 

کلید  کشور  مدارس  تجهیز  و  توسعه 
خورد.

کمیته  تشکیل  و  ایده  این  طرح  با 
علمی  کمیته  آن  از  پس  و  اجرایی 
و  آغاز  رسمی  طور  به  کار  مراحل 
رویداد  این  محورهای  و  موضوعات 
تارنمای  راه اندازی  با  تا  شد  مشخص 
رویداد ملی »مدارس آینده« به آدرس 
جهت   https://future.dres.ir
دریافت  و  نام  ثبت  رسانی،  اطالع 
نیز  رویداد  معرفی  همزمان  طرح ها، 

انجام پذیرد.
رویداد  این  برگزاری  از  اصلی  هدف 
جدید  و  نوآورانه  ایده های  استخراج 
در زمینه معماری، سیستم های سازه ای 
و تکنولوژی ساخت مدارس، مدیریت 
سبز، مواد و مصالح نوین، سیستم های 
نوین گرمایشی و سرمایشی و تجهیزات 
آینده نگری  مفهوم  تا  است،  الکتریکی 
در فضاهای آموزشی آینده با تاکید بر 
جنبه های آموزشی و ساخت را فراهم 

کرده و جامه عمل بپوشاند.

فرمان  اجرایی  ستاد  برکت  بنیاد 
حضرت امام )ره( که طی سالیان اخیر 
فضاهای  احداث  در  موثری  مشارکت 
آموزشی داشته است، در برگزاری این 
رویداد همراه سازمان نوسازی، توسعه 
پیش  و  شد  کشور  مدارس  تجهیز  و 
با حمایت از طرح های  بینی می شود 
اجرایی  اعتبار،  تامین  جهت  فناورانه 
را در مدارس  برگزیده  ایده های  شدن 
داشته  آزمایشی  صورت  به  کشور 

باشیم.
این رویداد در دو بخش »محیط کالبدی 
و  »تجهیزات  و  آموزشی«  فضاهای 
فناوری  های آموزشی)نرم افزار/ سخت 
افزار( در مدارس آینده« و با مشارکت 
دانش  بنیان،  موسسات  و  شرکت  ها 
محققان  مشاور،  مهندسین  شرکت  های 
تحقیقاتی/  مراکز  و  ایده  صاحبان  و 
با هدف شناسایی فناوری  آموزشی و 
و دانش روز ساخت فضاهای آموزشی 
های  طرح  از  حمایت  جهت  در  و 
منتخب  های  طرح  اجرای  و  برگزیده 

خواهد  صورت  مدارس  در  رویداد 
کنندگان  شرکت  از  کدام  هر  پذیرفت. 
که  هفت  گانه  محورهای  در  می  توانند 
است،  شده  ذکر  رویداد  فراخوان  در 
محورهای  تعداد  در  محدودیت  بدون 

انتخابی شرکت کنند.
تاکنون ۱۱۱ طرح به دبیرخانه رویداد 
شده  ارسال  آینده«  »مدارس  ملی 
تفکیک،  به  تعداد  این  از  که  است، 
محور محیط کالبدی فضاهای آموزشی 
و  تجهیزات  محور  و  طرح   ۵۷ آینده 
را  طرح   ۵۴ آموزشی  های  فناوری 

شامل می شود.
ارسال  و  نام  ثبت  مهلت  تمدید  با 
طرح ها تا ۱۰ آبان، ثبت نام و شرکت 
با  و  اینترنتی  صورت  به  رویداد،  در 
تکمیل فرم ثبت نام، از طریق مراجعه 
توسعه  نوسازی،  سازمان  پرتال  به 
آدرس  به  کشور  مدارس  تجهیز  و 
تارنمای  یا  و   https://dres.ir
 https://future.dres.ir رویداد 

امکان پذیر خواهد بود.

کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی، 
سیدفخرالدین  هرمزگان،  استان 
با  مدارس  نوسازی  مدیرکل  هاشمی 
سیدعبداهلل هاشمی رئیس هیات مدیره 
مجمع خیرین مدرسه ساز هرمزگان و 
خطیبی زاده فرزند ارشد مرحوم استاد 
ساز  مدرسه  خیر  زاده  خطیبی  محمد 
گفتگو  و  دیدار  نزدیک  از  هرمزگانی 

کرد.
مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان در 
این دیدار با تاکید بر اینکه امر حسنه  
خیرخواهانه  عملی  مدرسه سازی، 
ارزش  از  برگرفته  ارزشمند  کاری  و 

کرد:  اظهار  است،  انسانی  واالی  های 
تجارت  یک  می توان  را  مدرسه سازی 

معنوی بسیار پربرکت دانست.
افزود:  همچنین  هاشمی  سیدفخرالدین 
پروژه های مدرسه سازی در استان با 
سرعت در حال انجام است و مجموعه 
نوسازی مدارس تمامی سعی و اهتمام 
خود را در تکمیل مدارس نیمه تمام و 
می  بوم  مرزو  این  فرزندان  به  خدمت 

کند.
راستای  در  دیدار  این  است،  گفتنی 
استان  در  خیرین  های  پروژه  تکمیل 

انجام گرفته است.

دیدار مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان با رییس مجمع خیرین مدرسه ساز
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کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی، 
به  آیینی  طی  امروز  هرمزگان،  استان 
صورت ویدئوکنفرانسی با حضور حجت 
االسالم و المسلمین محمدی گلپایگانی 
رهبری)مدظلله  معظم  مقام  دفتر  رییس 
نوری وزیر آموزش و پرورش  العالی(، 
، نوروزی سرپرست ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره(، ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت، 
امور هماهنگی عمرانی  معاونت  مدرس 
مدیرکل  دانشمند  هرمزگان،  استانداری 
،قویدل  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد 
 ، استان،  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
قراردادهای  امور  و  فنی  مدیر  حسینی 
معاونت  سرا  دیگه  مرادی  برکت،  بنیاد 
مدارس  نوسازی  مردمی  مشارکتهای 
استان، سیدعبداهلل هاشمی رییس مجمع 
بهره  آیین  استان  ساز  مدرسه  خیرین 
در  برکت  مدرسه   ۱۱ تعداد  از  برداری 
بازیربنای ۳  استان در قالب ۲۹ کالس 
هزار و ۳۵۷ مترمربع در سالن استانداری 

هرمزگان برگزار شد.
این  کرد:  اظهار  آیین  این  در  مدرس 
میلیارد   ۳۹ بر  بالغ  اعتباری  با  مدارس 
تومان و با مشارکت بنیاد برکت و اداره 
هرمزگان  استان  مدارس  نوسازی  کل 

احداث شده است.
های  شاخص  ارتقا  اینکه  بیان  با  وی 
های  در حوزه  انسانی خصوصا  توسعه 
می  چشمگیر  بسیار  محروم  مناطق 

باشد،افزود: افتتاح ۱۱ مدرسه در قالب 
۲۹ کالس در مناطق کمتر توسعه یافته 
روستایی استان هرمزگان برگ زرینی از 

افتخارات بنیاد برکت می باشد.
این مسوول اظهار امیدواری کرد: انشااهلل 
اداره  و  برکت  بنیاد  استمرارهمکاری  با 
افتخارات  شاهد  مدارس  نوسازی  کل 

چشمگیر دراستان باشیم.
سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 
اجرایی  ستاد  گفت:  مراسم  این  نیزدر 
توانمندسازی  حوزه   ۳ در  امام  فرمان 
و  امدادی  و  اجتماعی  اقتصادی، 

زیربنایی فعالیت می کند.
های  فعالیت  از  ۷۵درصد  افزود:  وی 
توانمندسازی  فعالیت های  به  ستاد 
اقتصادی اختصاص می یابد و ۲۵درصد 
باقی مانده صرف فعالیت های امدادی و 

زیربنایی می شود.

طرح  ۱۸۲هزار  اینکه  بیان  با  نوروزی 
اقتصادی را اجرا کرده ایم که از این عدد 
۱۷۱هزار طرح در بنیاد برکت رخ داده 
است و مجموعا ۱۵۹هزار میلیارد را در 
که  داده ایم  سامان  اقتصادی  حوزه های 
نتیجه آن یک میلیون و ۹۸ هزار فرصت 

شغلی بود.
با  نیز  گلپایگانی  محمدی  آیت اهلل 
فرمان  اجرایی  ستاد  خدمات  از  تشکر 
در  اجرایی  ستاد  کرد:  خاطرنشان  امام 
بیماران  درمان  و  زلزله  و  سیل  مواقع 
العالج خدمات بسیاری ارائه می دهد و 
در  نهاده  منت  اجرایی  ستاد  به  خداوند 

خدمت رسانی به مردم ثابت قدم باشد.
پرورش  و  آموزش  وزیر  نوری  یوسف 
اجرایی  ستاد  برکات  از  یکی  گفت:  نیز 
با  کشور  سالمت  رساندن  قله  به 
واکسیناسیون بود که بازگشایی حضوری 

مدارس مرهون این تالش ستاد اجرایی 
فرمان امام است.

دلیل  به  مدرسه  کمبود  به  اشاره  با  وی 
فرسودگی و مسائل مهاجرتی و فرهنگی 
با  پرورش جز  و  آموزش  کرد:  تصریح 
کمک مجموعه هایی چون ستاد اجرایی 
از  و  شود  اداره  نمی تواند  امام  فرمان 
 ۱۷۰۰ شده  تعهد  که  مدرسه ای   ۲۷۰۰
تشکر  و  است  شده  محقق  مدرسه 

می کنیم.
برکت  بنیاد  مدیرعامل  ترکمانه  محمد 
گفت: بنیاد برکت در سال جاری ساخت 
کالس   ۱۰۰۰ با  جدید  مدرسه   ۲۰۰
درس را با اولویت جایگزینی با مدارس 
کانکسی در دستور کار دارد و ۲ هزار 
منظور  این  برای  اعتبار  ریال  میلیارد 

تخصیص داده است.
 ۳ در حال حاضر  داشت:  بیان  ترکمانه 
کشور  سراسر  در  روستا   ۷۵۰ و  هزار 
فعالیت های مدرسه سازی  تحت پوشش 
هزار   ۲۵۰ و  دارند  قرار  برکت  بنیاد 
دانش آموز در مدارس برکت مشغول به 

تحصیل هستند.
همزمان  به صورت  امروز  است؛  گفتنی 
مدرسه   ۱۵۰ تعداد  کشور  سراسر  در 

برکت به بهره برداری رسید.
در  برکت  بنیاد  افزاید:  می  گزارش  این 
 ۲۳ حاضر  حال  در  هرمزگان  استان 
اجرا  دست  در  سازی  مدرسه  پروژه 

دارد.

همزمان با سراسر کشور انجام شد؛

بهره برداری از ۱۱ باب مدرسه برکت در هرمزگان

کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
 ۹ مدرسه  ساخت  نامه  تفاهم  هرمزگان، 
با  میناب  درشهرستان  گوربند  کالسه 
مدیرکل  هاشمی  سیدفخرالدین  حضور 
نوسازی مدارس استان و  شهرام حاتمی 

امضا  به  ساز  مدرسه  اندیش  نیک  خیر 
رسید.

توسط  فوق  مدرسه  هزینه  است؛  گفتنی 
مدرسه  اندیش  نیک  شهرام حاتمی خیر 
ساز به صورت ۱۰۰ درصدی تقبل شده 

است.

 امضای تفاهم نامه احداث مدرسه ۹ کالسه گوربند 
در میناب

کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
هرمزگان، سیدفخرالدین هاشمی مدیرکل 
حجت  با  هرمزگان  مدارس  نوسازی 
االسالم و المسلمین محمد اعتمادی مدیر 
ستاد اقامه نماز استان از نزدیک دیدار و 

گفتگو کرد.
با  اینکه  بیان  با  دیدار  این  در  هاشمی 
دین  در  نماز  جایگاه  و  نقش  به  توجه 
در  کمک  به  موظف  همه  اسالم  مبین 
فریضه  این  اقامه  ترویج  و  توسعه  جهت 
هستیم، افزود: نماز بهترین وسیله ارتباط 
بازدارنده  نماز  و  است  با خداوند  انسان 
اشتباه  و  خطا  پوشاننده  و  ،عصیان  گناه 

است.
مهمترین  از  را  نماز  اقامه  همچنین  وی 
عنوان  دینی  جامعه  یک  های  شاخصه 
کرد و بیان داشت: توصیه متون دینی بر 

توسعه کمی و کیفی اقامه نماز در جامعه 
اسالمی است .

حجت االسالم و المسلمین اعتمادی نیز 
به اهمیت و جایگاه نماز در نظام اسالمی 
همه  میان  در  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره 
ما  به  خداوند  که  بیشماری  های  نعمت 
نعمتی  بزرگترین  ،نماز  داشته  ارزانی 
است که در اختیار انسان ها قرار دارد و 
مدیران دستگاه اجرایی باید برنامه های 
فرهنگی خود را با محوریت نماز انجام 

دهند.
افزایی و  وی در پایان از همراهی ، هم 
تعامل مجموعه نوسازی مدارس با ستاد 
خاطرنشان  و  نمود  قدردانی  نماز  اقامه 
سازی  نهادینه  به  نسبت  بایستی  کرد: 
از  بیش  جامعه  در  نماز  اقامه  فرهنگ 

پیش اقدامات موثری انجام داد.

دیدار مدیر کل نوسازی مدارس با مدیر ستاد اقامه نماز استان


