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خـبرنامه مدرهس سازان

صفحه چهارم را بخوانید ....

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان :

 ۲۰۱ پروژه مدرسه سازی در دست اجرا است
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نوسازی،  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان، امروز 
مدارس  نوسازی  مدیرکل  هاشمی  حضور  با 
هرمزگان، فرماندار شهرستان خمیر و جمعی از 
مسئولین محلی کلنگ احداث یک باب مدرسه 

خیری در بندر پل به زمین زده شد.
هاشمی با بیان اینکه این مدرسه شش کالسه با 
همت خیر نیک اندیش  بندر پل حاج عبداهلل 

درصدی   ۱۰۰ مشارکت  به صورت  مالئی 
احداث می شود، اظهار کرد: مدرسه مذکور در 
قدیمی ترین  جز  که  وحدت  آموزشگاه  فضای 
زیربنا  با ۵۰۰مترمربع  است  این شهر  مدارس 
بهداشتی،  سرویس  آموزشی،  ساختمان  شامل 
سازی  ومحوطه  دیوار  آبخوری،   ، سرایداری 

وبا تجهیزات کامل احداث می شود.

بالغ بر  اعتباری  با  مدرسه  داد:این  ادامه  وی 
درمهرماه  و  می شود  احداث  تومان  میلیارد   ۷

۱۴۰۲ به بهره برداری می رسد.
مدرسه  این  از  برداری  بهره  با  است؛  گفتنی 
آموزشی  فضای  از  آموز  ۱۵۰نفردانش  تعداد 

ایمن بهره مند خواهندشد.

آیین آغاز عملیات اجرایی یک باب مدرسه خیر ساز  در بندر پل

اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  کل 
ظهر  هرمزگان،  استان  مدارس 
طی  هاشمی  سیدفخرالدین  امروز 
ساز  و  ساخت  روند  از  بازدیدی 
بر  اعظم  پیامبر  شهرک  در  مدارس 
در  مدارس  احداث  به  ویژه  توجه 
بندرعباس تاکید پیامبراعظم   شهرک 

 کرد.
هاشمی در این بازدید با بیان اینکه 
مدرسه  کنار  در  کالسه   ۲۱ مدرسه 
زمزم در شهرک پیامبراعظم در حال 
این  کرد:  اظهار  باشد،  می  ساخت 
هزار   ۲ بر  بالغ  زیربنای  با  مدرسه 
و ۵۰۰ مترمربع با اعتباری بیش از 
به صورت ۱۰۰  تومان  میلیارد   ۳۰
می  ساخت  حال  در  خیری  درصد 

باشد.
شامل  مذکور  مدرسه  وی،  گفته  به 
کالس درس، دیوار، محوطه سازی، 
سرویس  و  آبخوری    ، سرایداری 
بهداشتی می باشد و با بهره برداری 
 ۶۰۰ تعداد  آموزشی  فضای  این  از 
شهرک  در  آموزان  دانش  از  نفر 
و  ایمن  مدرسه  از  اعظم  پیامبر 

استاندارد برخوردار خواهند شد.

استان  مدارس  نوسازی  مدیرکل 
این  ساخت:  خاطرنشان  هرمزگان 

مدرسه در مهرماه ۱۴۰۲ در اختیار 
دانش آموزان قرار می گیرد.

داشت:  ابراز  پایان  در  هاشمی 
با  شهرک پیامبراعظم در بندرعباس 

تعداد ۳۰ هزار واحد مسکونی توجه 
ویژه به زیرساختهای آموزشی که از 
اولویتهای اداره کل نوسازی مدارس 

هرمزگان بوده را می طلبد.

طی بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان هرمزگان از روند ساخت و ساز مدارس در شهرک پیامبر اعظم مطرح شد ؛

 لزوم توجه ویژه به احداث مدارس در شهرک پیامبراعظم بندرعباس
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در دیدار دکتر خان محمدی رییس سازمان نوسازی مدارس کشور با  بهروز گل پاگون خیر مدرسه ساز:
مهندس دوستی استاندار هرمزگان مطرح شد؛

ادراه  عمومی  روابط  گزارش  به 
وتجهیز  توسعه  نوسازی،  کل 
رییس  هرمزگان،  استان  مدارس 
و  توسعه  نوسازی،  سازمان 
دیدار  در  کشور  مدارس  تجهیز 
خواستار  هرمزگان  استاندار  با 
توجه بیشتر به مدرسه سازی در 
برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات 

طرح های عمرانی استان ها شد.

کلیدی  نقش  به  اشاره  با  وی 
طرح های  پیشبرد  در  استانداران 
خواستار  خود  استان  عمرانی 
حوزه  به  دادن  اولویت 
مدرسه سازی و تامین و تخصیص 
مهم  بخش  عنوان  به  آن  منابع 

زیرساختی تعلیم و تربیت شد.

 

 اولویت دادن به حوزه مدرسه سازی 
در تخصیص اعتبارات طرح های 

عمرانی استان ها

   به گزارش روابط عمومی اداره کل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
هرمزگان، محمد مخبر در جریان سفر 
به استان هرمزگان با همراهی حمیدرضا 
نوسازی  خان محمدی رییس سازمان 
با حضور در شهرستان  مدارس کشور 
شهید  دانشمند  برکت  دبستان  بشاگرد، 
محسن فخری زاده را با زیربنای ۳۱۵ 
مترمربع و سه کالس درس در ر وستای 
بند نر و دو خوابگاه را در منطقه خمینی 
میلیارد   ۲۳ بر  بالغ  اعتباری  با  شهر 

تومان افتتاح کرد.
با  زاده  فخری  شهید  برکت  دبستان 
کالس  سه  با  ۳۱۵مترمربع  زیربنای 
شامل  جانبی  فضاهای  و  درس 
و  منظوره  چند  سالن  آزمایشگاه، 

احداث  نر  بند  روستای  در  کتابخانه 
شده است.

 ۱۵۸۵ مساحت  به  دخترانه  خوابگاه 
متر مربع در دو طبقه بصورت اسکلت 
و  دانش آموز   ۲۰۰ ظرفیت  با  فلزی 
 ۱۴۵۰ مساحت  به  پسرانه  خوابگاه 
 icf سیستم  با  طبقه  دو  در  مربع  متر 
با ظرفیت ۲۰۰ دانش آموز در منطقه 
ماه  خمینی شهر بشاگرد در مدت ۱۵ 
توسط گروه جهادی آل یاسین ساخته 
شده و دیوار ، محوطه سازی و تجهیز 
و  توسعه  نوسازی،  کل  اداره  توسط 
تجهیز مدارس استان انجام شده است.

گفتنی است؛ این مدارس و خوابگاه ها 
رهبری  معظم  مقام  دستورات  جزو 
بوده  بشاگرد  شهرستان  به  کمک  برای 
است که امروز با حضور دکتر مخبر به 

بهره برداری رسید.

با حضور معاون اول رییس جمهورو رییس سازمان نوسازی مدارس کشور؛

یک دبستان و دو خوابگاه در بشاگرد افتتاح شد

از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون؛

 ۱۱ سالن ورزشی در مدارس هرمزگان احداث شد
روابط  گزارش  به     
کل  اداره  عمومی 
و  توسعه  نوسازی، 
استان  مدارس  تجهیز 
هرمزگان، سیدفخرالدین 
هاشمی گفت: از ابتدای 
تاکنون  سیزدهم  دولت 
ویژه  ورزشی  سالن   ۱۱
و  دختر  آموزان  دانش 
این  مدارس  در  پسر 
شده  اندازی  راه  استان 

است.

این  افزود:  وی 
در  ورزشی  سالن های 
مجموع ۶ هزار و ۸۹۵ 
دارند  زیربنا  مترمربع 
افزون  هزینه ای  با  و 
ریال  میلیارد   ۴۳۹ بر 

احداث شده اند.
داشت:  بیان  هاشمی 
مدارس  نوسازی 
همچنین  هرمزگان 
سالن  هشت  ساخت 
در  دیگر  ورزشی 

این  آموزشی  فضاهای 
استان را در دست اجرا 
نوسازی،  دارد.مدیرکل 
توسعه و تجهیز مدارس 
به  اشاره  با  هرمزگان 
اینکه سالن های ورزشی 
در دست اجرا در استان 
 ۹۵ تا   ۳۰ بین  هرکدام 
درصد پیشرفت فیزیکی 
کرد:  خاطرنشان  دارند، 
در  ورزشی  سالن های 
با  آموزشی  فضاهای 

زیربنایی افزون بر هفت 
مترمربع   ۲۱۸ و  هزار 
خیران  مشارکت  با 
نوسازی  کل  اداره  و 
در  هرمزگان  مدارس 
است. احداث  حال 

و  هزار  سه  از  بیش 
۳۰۰ دانش آموز به طور 
متوسط از این ۱۱ سالن 
ورزشی بهره مند شده اند.

عمومی  روابط  گزارش  به 
توسعه  نوسازی،  کل  اداره 
استان  مدارس  تجهیز  و 
حضور  با  هرمزگان 
هاشمی  سیدفخرالدین 
مدارس  نوسازی  مدیرکل 
نماینده  مرادی  احمد  استان، 
مجلس  در  هرمزگان  مردم 
از  وجمعی  اسالمی  شورای 

مدرسه  خیرین  و  مسوولین 
۹ کالسه الفت در شهرستان 

قشم افتتاح شد.
مراسم  این  در  هاشمی 
اظهار کرد: مدرسه ۹ کالسه 
با  متوسطه  مقطع  در  الفت 
نوسازی  کل  اداره  مشارکت 
با  خیر  و  هرمزگان  مدارس 

بر۹۰میلیارد  بالغ  اعتباری 
ریال احداث شده است.

اینکه  به  اشاره  با  وی 
با  کالسه   ۹ مدرسه  این 
متر   ۷۰۰ بر  بالغ  زیربنایی 
است،  شده  احداث  مربع 
بهره  با  ساخت:  خاطرنشان 
برداری از این مدرسه تعداد 
فضای  از  آموز  دانش   ۲۲۵

استاندارد  و  ایمن  آموزشی 
در شهرستان قشم برخوردار 

شدند.
گفتنی است؛ این مدرسه در 
قالب ۹کالس درس، دیوار ، 
بهداشتی  سرویس   ، محوطه 

و سرایداری می باشد.

با حضور مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان انجام شد؛

افتتاح مدرسه ۹ کالسه الفت



شـماره سوم/ سـال اول/ مهرماه 1401 / نسخه الکـترونیکی
خبرانهم 

4مدرهس سازان

کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 

هرمزگان، سیدفخر الدین هاشمی اظهار 
مدرسه  پروژه   ۲۰۱ اکنون  هم  کرد: 
با  درس  کالس   ۸۳۲ قالب  در  سازی 
زیربنای ۱۰۵ هزار و ۵۵۸ متر مربع در 

این استان در حال اجراست.
پروژه   ۱۵۵ تعداد  این  از  افزود:  وی 
مشارکتی و ۴۶پروژه غیرمشارکتی است 
تومان  میلیارد   ۸۰۰ به  آنها  تکمیل  و 

اعتبار نیاز دارد.

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

خوابگاه می باشند.
بهره  با   : داشت  ابراز  همچنین  هاشمی 
آموزشی  فضاهای  این  از  برداری 

مدارس  از  آموز  دانش  هزار   ۳۰
خواهند برخوردار  استاندارد  و   ایمن 

 شد.
با  درس  کالس   ۶۷۷ وی،  گفته  به 
زیربنای ۷۸ هزار و ۳۴۷ مترمربع توسط 
خیرین در حال ساخت می باشد که ۱۷ 
هزار دانش آموز در سراسر استان در آن 

تحصیل خواهند کرد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان :

 ۲۰۱ پروژه مدرسه سازی در دست اجرا است

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی، 
هرمزگان  استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه 
مدیرکل  هاشمی  سیدفخرالدین  حضور  با 
مرادی  احمد  استان،  مدارس  نوسازی 
شورای  مجلس  در  هرمزگان  مردم  نماینده 
خیرین  و  مسوولین  از  وجمعی  اسالمی 
قشم  شهرستان  در  کوشه  کالسه   ۶ مدرسه 

افتتاح شد.
مدرسه  کرد:  اظهار  مراسم  این  در  هاشمی 
اول  ۶کالسه کوشه در مقطع متوسطه دوره 
مدارس  نوسازی  کل  اداره  مشارکت  با 
هرمزگان و خیر با اعتباری بالغ بر۶۰میلیارد 

ریال احداث شده است.

وی با اشاره به اینکه این مدرسه ۶ کالسه با 
زیربنایی بالغ بر ۴۲۰متر مربع احداث شده 
است، خاطرنشان ساخت: با بهره برداری از 
این مدرسه تعداد ۱۵۰ دانش آموز از فضای 
شهرستان  در  استاندارد  و  ایمن  آموزشی 

قشم برخوردار شدند.
قالب ۶کالس  در  این مدرسه  است؛  گفتنی 
درس، دیوار ، محوطه ، سرویس بهداشتی و 

سرایداری می باشد.
تاکنون  جاری  ماه  آبان  تا  دولت  هفته  از 
فضای  پروژه   ۹ تعداد  قشم  شهرستان  در 
آموزشی با ۴۱ کالس درس با زیربنایی بالغ 
بالغ  بر ۳ هزار و ۳۳۴ مترمربع و اعتباری 

کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی، 
کانکسی  مدارس  ساماندهی  هرمزگان، 
مستقل دارای بیش از ۱۰ دانش آموز که 
»رضا  آموز  دانش  شهید  طرح  قالب  در 
پناهی« از تیرماه امسال در سراسر کشور 
قالب  در  نیز  هرمزگان  در   خورد،  کلید 
حال  در  کانکسی  مدرسه   ۱۳ ساماندهی 

اجراست.
نوسازی  مدیرکل  هاشمی  سیدفخرالدین 
مدارس در خصوص تشریح این طرح در 
اعتبار  با  طرح  این  کرد:  اظهار  هرمزگان 
۲۵ میلیارد تومان در استان در حال اجرا 

می باشد.
مدرسه   ۱۳ ساماندهی  وی،  گفته  به 
کالس   ۲۷ قالب  در  استان  در  کانکسی 

می  اتمام  به   ۱۴۰۲ شهریورماه  تا  درس 
مدارس  این  از  برداری  بهره  با  که  رسد 
تعداد ۶۷۵ دانش آموز از فضای آموزشی 

استان  سراسر  در  استاندارد  و  ایمن 
برخوردار خواهند شد.

این مسوول خاطرنشان ساخت: ساماندهی 
مدارس کانکسی مستقل دارای بیش از ۱۰ 
دانش آموز در شهرستانهای میناب، حاجی 
آباد، بشاگرد و جاسک در حال اجرا می 

باشد.
با  طرح  این  افزود:  پایان  در  هاشمی 
مدارس  نوسازی  کل  اداره  مشارکت 
استان  در  بنیادبرکت  و  خیرین  هرمزگان، 

هرمزگان در حال اجرا یم باشد.
گفتنی است؛ طرح »شهید پناهی« در فاز 
مدرسه   ۱۱۴۹ ساماندهی  برای  نخست 
تا  سنگی و کانکسی در ۲۸ استان کشور 
گذاری  هدف    ،۱۴۰۲ ماه  شهریور  پایان 
عقد  با  استان   ۱۵ در  تاکنون  که  شده، 
وارد  عمرانی  عملیات  شروع  و  قرارداد 

مراحل اجرای طرح شده است.

مدارس  نوسازی  مدیرکل  حضور  با 
 ۹ مدرسه  شد؛افتتاح  انجام  هرمزگان 

کالسه الفت
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
هرمزگان با حضور سیدفخرالدین هاشمی 
احمد  استان،  مدارس  نوسازی  مدیرکل 

مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس 
مسوولین  از  وجمعی  اسالمی  شورای 
در  الفت  کالسه   ۹ مدرسه  خیرین  و 
در  هاشمی  شد.  افتتاح  قشم  شهرستان 
مدرسه ۹ کالسه  کرد:  اظهار  مراسم  این 

الفت در ]…[

بهره برداری از مدرسه ۶ کالسه کوشه در قشم

در راستای اجرای طرح دانش آموز »شهید رضا پناهی«؛

ساماندهی ۱۳ مدرسه کانکسی در هرمزگان در حال اجراست

مدرسـه سازی یـک تـوفـیق الـهی است
روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان


