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گزارش ویژه
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چراغ  35پروژه آموزشی ،ورزشی و پرورشی در استان روشن شد
رشد جمعیت از سال آینده و تا  5سال آینده جمعیت
دانش آموزان به حدی خواهد رسید که ممکن است
نتوانیم به خوبی آن ها را پشتیبانی کنیم .وی از
نیاز آموزش و پرورش استان به احدث  7تا  8مدرسه
دیگر در گلستان شهر خبر داد و افزود :تخمین ما این
است که تعداد دانش آمــوزان این شهرک به  4هزار
و  500نفر برسد و از خیران مدرسه ساز و مسئوالن
می خواهیم تا در این زمینه به یاری آموزش و پرورش
بشتابند.

آیین افتتاح  35پروژه آموزشی ،ورزشی و پرورشی
با  145کالس درس در روزی که به نام دانش آموز
مزین شــده بــود ،بــرگــزار شــد .دانــش آم ــوزان دختر
یک دبیرستان دخترانه ،در روز دانــش آمــوز شاهد
روشن شدن چراغ های مدرسه تازه سازشان بودند و
مسئوالن استانی و شهرستانی نیز با دست هایی پر و
خبرهایی خوش آمدند تا از این مدرسه به طور نمادین
رونمایی کنند.

 IIتمدن سازی کنید

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی
در ای ــن آیــیــن ،دانـــش آمــــوزان را
مخاطب خود قرار داد و گفت :شما
باید از ما موفق تر باشید زیرا شما
در فضای نورانی و معنوی به دنیا
آمدید ولی ما در دوران طاغوت به دنیا
آمدیم و طاغوت یعنی تاریکی.
آیت ا« ...یعقوبی» ادامه داد :در بیانیه گام دوم انقالب
 41مرتبه به شما جوانان اشاره شده است.
وی گفت :آینده از آن شماست ،کمربندهای علم و
دانش را محکم ببندید ،این کشور را برای ظهور امام
زمان(عج) آماده و تمدن سازی کنید زیرا امروز دیگر
ایران سازی و تمدن سازی باید وجهه همت ما باشد.
امام جمعه بجنورد بیان کرد :امروز باید به  3کلید واژه
استبداد ،استکبار و استقالل نگاه دوباره داشته باشیم
که شامل است .ظالمان و آن هایی که خودساخته
نبودند و نوکر بیگانه بودند بر ما حکومت می کردند
و نامشان مستبد بــود و ایــن مستبدان وابسته به
مستکبران و بیگانگان بودند ولی انقالب اسالمی
هر دوی این موانع را برداشت و مردم ،دانش آموزان
و دانشجویان با شهادت خود ر ِژیم ننگین پهلوی را
واژگون کردند و پس از انقالب ،ارباب مستبدان را با
تسخیر النه جاسوسی گوش مالی دادند.
وی خاطرنشان کرد :تسخیر النه جاسوسی یعنی یک
ضربه شست به استکبار.
آیت ا« ...یعقوبی» بیان کــرد :ما هم استکبار و هم
استبداد را برداشتیم و امروز باید کلید واژه ای به نام
«استقالل» را در هاله ای از گل و نور ببینیم و برای آن
باید هزینه بدهیم و مقاومت کنیم.
نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد :گناه ما بی
گناهی است چنان که حضرت یوسف بی گناه بود و ما
ملت ایران نیز مانند حضرت یوسف هستیم و جرممان
بی گناهی است و باید تهدید شویم و فشار اقتصادی
را تحمل کنیم زیرا ما می گوییم «خدا» و آن ها می
گویند «کدخدا».
وی ادامــه داد :ما می گوییم خدایی می خواهیم
زندگی کنیم و آن ها می گویند ما کدخداییم و باید
به زیر یوغ ما بیایید .ما هم می گوییم کدخدا نمی

 I Iهزینه کرد بیش از  29میلیارد تومان اعتبار
برای  35پروژه آموزشی ،ورزشی ،تربیتی

خواهیم و زیر پرچم خدا می خواهیم زندگی کنیم و
به استکبار نیازی نداریم.
وی خاطرنشان کرد :حضور مردم در انقالب به امام
امت قدرت داد و امام(ره) نیز به ما شخصیت داد.

 IIافتتاحیهبزرگ

مــعــاون هماهنگی امـــور عمرانی
اســتــانــدار خــراســان شمالی هم
در این آیین با اشــاره به این که
 13آبان یــادآور روز دانش آموز،
تسخیر النــه جاسوسی و تبعید
امام(ره) به ترکیه بود ،گفت :امنیت
نعمت بزرگی است و زمانی آدم قدر آن را می داند که
آن را ندارد.
مهندس «رجـــب زاده» ادامـــه داد :بــا نگاهی به
کشورهای منطقه می بینیم که دانــش آمــوزان آن
هــا مــدام بــا دیــدن صحنه هــای جنگ و خونریزی
مواجه هستند و دیگر انگیزه ای برای درس خواندن
ندارند و از این بابت که امنیت در کشور حاکم است
باید قدردان درایت های مقام معظم رهبری و همه
دستگاه هایی که این فضای امن را به وجود آورده
اند ،باشیم.وی افتتاح  35پروژه آموزشی را افتتاح
بزرگی دانست که دیگر دانش آموزان با خیال راحت
می توانند در فضای ایمن درس بخوانند و بیان کرد:
اوایل انقالب حدود  2هزار کالس درس در استان
داشتیم که اکنون به  7هــزار و  400کالس درس
افزایش یافته است.وی سرانه فضای آموزشی استان
را  5.06متر مربع اعالم کرد و افزود :سرانه فضای
آمــوزشــی کشور  5.21اســت و اخــتــاف چندانی
نداریم و تقریبا  0.15درصد اختالف داریم تا خود را

ارتقا دهیم و به میانگین کشور از لحظ سرانه فضای
آموزشی برسانیم که برای همین مقدار اندک حدود
 96میلیارد تومان اعتبار نیاز است .وی میزان سرانه
فضای آموزشی استاندارد کشور را  8.39اعالم کرد
و گفت :اگر بخواهیم به این عدد برسیم حدود هزار
و  500میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که بتوانیم به
سرانه استاندارد کشور برسیم و راه طوالنی و دشوار
در پیش رو داریــم .وی افــزود :یک ردیف بودجه ای
داریم که اگر  30درصد اعتبار یک مدرسه را خیران
استان تامین کنند بقیه اعتبار احداث از بودجه های
دولتی به استان پرداخت می شود اما به دلیل آن که
خیر مدرسه ساز کمتر داریم خیلی از این
در استان ّ
ردیف بودجه بهره مند نیستیم و خیلی از استان هایی
که برخوردار هستند و افراد متمول بیشتری دارند و به
تبع آن خیر مردسه ساز هم بیشتر دارند از این ردیف
قانونی بیشتر استفاده می کنند .البته وی متذکر شد
اگر سفر مقام معظم رهبری به استان نبود این جهش
را در بحث احداث مدارس نداشتیم به طوری که هزار
و  700میلیارد تومان تعهدات سفر بود که هــزار و
 800میلیارد تومان تعهد انجام شد و اگر بخشی از
پروژه ها به اتمام نرسید به دلیل آن است که شاید در
این سال ها دولت به تعهدات خود عمل نکرده است
ولی تهدات اعتبارات سفر رهبری  100درصد انجام
شده است.

 I Iهمه بخاری های گازی از مدارس جمع
آوری می شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با اشاره به
جمع آوری بخاری های نفتی در سال گذشته بیان
کرد :به زودی تا پایان این ماه و ماه آینده همه بخاری

های گازی از مــدارس نیز جمع آوری خواهد شد و
به جــای آن بخاری هــای هرمتیک که استاندارد و
ایمن است نصب خواهد شد که اعتبار خوبی استان
گذاشته و اعتبار خوبی هم استاندار توانسته است از
کشور بگیرد .وی افزود :همچنین مدارس سنگی هم
از استان برچیده خواهد شد و با اتفاق هایی که طی
یکی  2ماه آینده خواهد افتاد وضعیت ما خیلی خوب
خواهد بود و دیگر نگرانی نخواهیم داشت زیرا حتی
مدارس ما در روستاها نیز ایمن خواهد بود.

 IIنیاز به احدث  7تا  8مدرسه دیگر در
گلستان شهر

مــدیــر ک ــل آمـــــوزش و پـــرورش
خــراســان شمالی نیز گفت:
دانش آموزان در روز  13آبان
امسال به یاد روزی که دانش
آمــوزان ایــن مــرز و بــوم کهن به
ستیز دژخیم زمانه رفتند و با خون
خــود یــادگــاری به نــام آزادی و استقالل را بر جای
گذاشتند ،راهپیمایی باشکوهی برگزار کردند و
دانش آموزان با دانش آموزان آن دوران پیمان دوباره
بستند.
«سعیدی» از حضور گسترده دانش آموزان در مراسم
راهپیمایی 13آبان تقدیر کرد و افزود :دانش آموزان
امروز ،با دانش آموزان  40سال پیش تجدید پیمان
کردند و جلوه و شکوه خاصی به این مراسم بخشیدند.
وی با بیان این که در گلستان شهر  4باب مدرسه
احداث شده است ،اظهار کرد :در حال حاضر  2هزار
دانش آموز در مــدارس ابتدایی و متوسطه اول این
شهرک مشغول به تحصیل هستند ولی با توجه به

مدیر کل نوسازی ،توسعه و تجهیز
مــدارس خــراســان شمالی هم
در این آیین اظهار کــرد35 :
پــــروژه آمـــوزشـــی ،ورزشـــی،
تربیتی شامل  145کالس
درس و با زیربنای بیش از 13
ه ــزار  800متر مربع و بــا هزینه
کرد بیش از  29میلیارد تومان اعتبار به طور نمادین
افتتاح شد.مهندس «امین فالح کوشکی» ادامه داد:
عملیات اجرایی دبیرستان  9کالسه «ایــران» که به
عنوان نمونه به شکل متمرکز افتتاح شد 10 ،سال
پیش شروع شد اما به دلیل کمبود اعتبار مسکوت
ماند و در حال حاضر با تامین اعتبار و همت پیمانکار
در مدت  4ماه توانستیم آن را آماده کنیم تا مشکل
فضای آموزشی در گلستان شهر رفع شود .وی ادامه
داد :این پــروژه شامل ساختمان آموزشی با هــزار و
 500متر مربع زیربنای آموزشی و  3هزار و  300متر
مربع محوطه سازی است که فضایی کام ً
ال استاندارد
از لحاظ سیستم گرمایشی مرکزی و ریز فضاهای
استاندارد دارد .وی به انجام برخی اقدامات نیز اشاره
و اظهارکرد :در سال گذشته  48میلیارد تومان اعتبار
در قالب پروژه های ملی ،استانی و مشارکتی داشتیم
که این پروژه ها آغاز شده و ثمره آن ها افتتاح پروژه
های امــروز است .وی یکی از اولویت های سازمان
آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس را اجرای
«م ــدارس سبز» دانست که در استان نیز طراحی
نخستین مدرسه در دست طراحی و مطالعه است.
وی افــزود :سال گذشته به همت و تدبیر استاندار،
توانستیم همه بخاری های نفتی استان را حذف کنیم
و اولین استانی بودیم که بساط بخاری های نفتی را
جمع کردیم« .فالح کوشکی» ادامــه داد :همچنین
نخستین استانی بودیم که ســال گذشته مــدارس
خشتی وگلی را از استان برچیدیم.

 2 I Iپروژه مهم

مدیر کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس خراسان
شمالی از در دست داشتن  2پروژه مهم هم خبر داد

و گفت :در استان  17مدرسه سنگی با  40کالس
درس داریــم که امسال در برنامه داریــم که مدارس
سنگی را حذف کنیم و همچنین امیدواریم سیستم
حرارتی و گرمایش مرکزی را تا قبل از فصل سرما
آماده کنیم.

 I Iبرکات سفر رهبری

وی بــا اشـــاره بــه بــرکــات سفر رهــبــری بــه اســتــان،
خــاطــرنــشــان کـــرد :بــا ســفــر مــقــام معظم رهــبــری
زیرساخت های استان در زمینه فضای آموزشی ارتقا
پیدا کــرد« .فــاح کوشکی» بیان کــرد :با مصوبات
سفر مقام معظم رهبری 4 ،پروژه فنی و حرفه ای را
با  44کالس درس در استان به اتمام رساندیم ،یک
باب اردوگاه فرهنگی در بش قارداش ،یک مجتمع
استثنایی بــا  2فضای آمــوزشــی و  2خــوابــگــاه7 ،
خوابگاه دانش آموزی در دورافتاده ترین نقاط استان
با سرانه استاندارد 9 ،سالن ورزشی استاندارد3 ،
مرکز کانون پرورش فکری و  48فضای آموزشی با
 456کالس درس آماده و به آموزش و پرورش تحویل
داده شد.

 I Iموافقت دفتر رهبری با  تخصیص  25میلیارد
تومان اعتبار به استان

وی خبر خوشی برای دانش آمــوزان داشت و گفت:
با رایزنی های انجام شده و موافقت دفتر مقام معظم
رهبری ،طی یک هفته آینده  25میلیارد تومان اعتبار
به استان تخصیص خواهد یافت تا  2مرکز فنی و حرفه
ای که در دســت اجــرا داریــم 5 ،استخر ،یک سالن
ورزشی ،یک مرکز کانون پرورش فکری و  20مدرسه
با  129کالس درس را که در دست اجراست ،بتوانیم
به اتمام برسانیم .به گفته وی تاکنون  175میلیارد
تومان از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به
استان اعتبار تزریق شده است و  25میلیارد تومان
هم این هفته ابالغ خواهد شد .مدیر کل نوسازی،
توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی افزود :سال
گذشته عملیات اجرایی حدود  20پروژه آموزشی را
آغاز کردیم که شامل پروژه تخریب و بازسازی ملی
و استانی بود ،همچنین  30هزار متر مربع آسفالت
مدارس را تاکنون انجام دادیم و به همین میزان نیز در
دست اقدام داریم و همچنین حدود  4میلیارد تومان
تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی برای مدارس اجرا
و مدرسه های جایگزین هزینه شد.

 I Iخرید کانکس های چرخ دار برای دانش
آموزان عشایری

البته وی واقعه سیل امسال و آسیب دیــدن برخی
مدارس کانکسی عشایر را از یاد نبرد و گفت :برای
این منظور کانکس های عشایری چرخ دار خریداری
شده است و به محض این که آماه کوچ شوند به محل
حمل خواهد شد.
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