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  شب یاوری در هرمزگان
       افتتاح و بازدید مدارس

             بندرعباس،هرمز، قشم

تمامی هزینه ه���ای این گزارش 
از مح���ل بودجه پیش بینی ش���ده 

برای س���فر و توس���ط همس���فران عزیز 
جامع���ه ی���اوری پرداخت ش���ده اس���ت.
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مهم ترین داش���ته و س���رمایه هر سازمان 
مردم نهادی بی شک حامیان و اعضایی است 
که بدنه اصلی موسسه را تشکیل می دهند. 
داش���تن ساختمان، گردش مالی جاری یا 
حتی پس انداز، تعداد زیاد پرسنل و یا سایر 
موارد مش���ابه نمی تواند برای سازمان های 
مردم نهاد پایداری و رشد را بهمراه داشته 
باش���د. جامعه یاوری فرهنگی نیز از این 
موضوع مستثنی نیست. یاوری در طول 35 
س���ال فعالیت خود در حوزه مدرسه سازی 
و مدرس���ه یاری همواره تالش داشته است 
ت���ا ارتباط خود را با جامعه و مردم حفظ 
نموده و همواره مسیرهای ارتباطی خود را 
باز نگاه دارد. افزایش تعداد اعضای موسسه، 
ایج���اد تن���وع در طیف هایی که با ما در 
ارتباط هستند، اضافه کردن گروه حامیان 
شرکتی و اشخاص حقوقی در کنار اشخاص 
حقیقی، و بس���یاری دیگر از موارد مشابه 
از جمله راه کارهای ما برای توسعه طیف 
مخاطبان موسسه می باشد که اثرات خود 
را در برگ���زاری کمپین ها، نتایج حاصل از 
اجرای پروژه ها، و آمار مدرسه سازی نشان 

می دهد. 
س���فرهایی که به بهانه های مختلف توسط 
موسسه برنامه ریزی شده و انجام می شوند 
نیز یک���ی از ابزارهای قوی در توس���عه 
ارتباطات یاوری به ش���مار می آیند. زنده 
نگه داشته شدن ارتباط با خیرین در زمان 

برنامه ریزی و ثبت نام، همراهی و همکالمی 
در طول سفر، و نیز ارائه گزارشات در پایان 
س���فر همه فرصت هایی برای ارائه اخبار 
موسسه و گزارش فعالیت های موسسه به 
حامیان و اعضا و دریافت نظرات ایش���ان 

می باشند. 
جزوه ای که در دست دارید نیز در همین 
راس���تا و به عنوان گزارش س���فر افتتاح 
مدارس به استان هرمزگان تهیه و تقدیم 
شده اس���ت. در این سفر شاید مهم ترین 
نکته ای که از اولین ساعات سفر به چشم 
می خورد گس���تردگی طیف اعضای حاضر 
و تن���وع آنها بود. در این س���فر میزبان 
حدود 70 نف���ر از اعضای خود بودیم که 
در سوابق سفرهای جامعه یاوری فرهنگی 
یک رکورد محس���وب می شود. شاید اینکه 
2 نف���ر از معاونین وزیر آموزش و پرورش 
در این سفر همراه ما بودند نشانه ای باشد 
از رشد و به رسمیت شناخته شدن جامعه 
ی���اوری فرهنگی به عنوان یک س���ازمان 
مردم نهاد فعال در ح���وزه دانش آموزان 
)مدرسه س���ازی و مدرسه یاری( در خانواده 
آموزش و پرورش کشور. ارتباط بین بدنه 
دولت با س���ازمان های مردم نهاد یکی از 
موضوعات مهمی است که می تواند منجر 
به افزایش توانمندی سازمان های مردم نهاد 
و در نتیجه اثربخشی بیشتر آنها در حوزه 

فعالیت های شان گردد. 

البت���ه نبای���د زحم���ات و حمایت های 
دوستان مان در استان هرمزگان را نادیده 
بگیریم. بی شک بدون حمایت و پشتیبانی 
ایشان انجام این سفر کاری بسیار مشکل 
می ش���د. در اینجا مایلم مراتب تش���کر و 
احترام خود را خدمت تمام دوس���تان مان 
در استان هرمزگان تقدیم نموده و از آقای 
دادی زاده )مدیرکل محترم آموزش و پرورش 
استان هرمزگان(، جناب آقای سید عبداهلل 
هاشمی )یاور دیرین و رئیس مجمع خیرین 
مدرسه ساز اس���تان هرمزگان( و خانواده 
گرامی ایش���ان، جناب آقای مهندس نوید 
احمدی ) دیرکل محترم نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس استان( تقدیر و سپاسگزاری 
نم���وده و مراتب س���پاس و احترام ویژه 
خود را خدمت دوس���ت عزیزم آقای علی 
مرادی )مدیر مشارکت های مردمی سازمان 
نوس���ازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
هرمزگان( که زحمت مدیریت این سفر را 
بر عهده داشته و تجربه بی نظیری را برای 
همه همراهان ما رقم زدند تقدیم نمایم. 
و ش���ما یاوران گرامی که در این س���فر 
ب���ا ما همراه بودی���د، با حضور خود ما را 
در مس���یری که همراه تان پیش  می رویم 
اس���توارتر از گذشته و دلگرم تر از همیشه 
نموده اید. امیدوارم در کنار ش���ما عزیزان 
بتوانیم خدمت گذاران خوبی برای کودکان 

ایران عزیزمان باشیم.

رکوردی در سوابق سفرهای جامعه یاوری

رضا درمان
مدیرعامل جامعه یاوری فرهنگی
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شب یاوری در هرمزگان
گزارش یاوری 13 - دی ماه 1397

سفر به جنوب با دست های پُر
گزارشی از افتتاح و بازدید چند مدرسه در هرمزگان

در روزهای دوم تا چهارم آذرماه 97 گروهی 70نفره از مسئوالن 
و یاوران عزیزمان در س���فری که به استان هرمزگان داشتند 
از پروژه های افتتاح ش���ده و در حال ساخت جامعه یاوری در 
این اس���تان دیدن کردند. در این سفر دو تن از معاونان وزیر 
آموزش و پرورش، خانم دکتر رضوان حکیم زاده معاون آموزش 
ابتدایی و خانم دکتر فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز ملی پرورش 
اس���تعدادهای درخشان هم ما را همراهی می کردند. همچنین 
اعض���ای هیات امنای جامعه یاوری فرهنگی و چهره هایی مثل 

رئیس اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان ش���رکت سفیر آبی آرام، 
مدیران سازمان های مردم نهاد مثل انجمن یاران دانش و مهر، 
مدرس���ه صبح روشن و بنیاد کودک، نمایندگان شرکت فناپ 

و... هم در این سفر همراه جامعه یاوری فرهنگی بودند.
جامعه یاوری فرهنگی اولین مدرس���ه خود در استان هرمزگان 
را سال 1382 افتتاح کرد؛ یک دبیرستان دخترانه با مساحت 
100متر مربع که در بندرعباس س���اخته شد. از آن روز تا به 
حال 15 س���ال می گذرد و حاال تعداد مدارس یاوری در این 



اس���تان به 145 باب رسیده است؛ مدارسی که با ساخت آنها 
580 کالس درس و 51 هزار متر مربع فضای آموزشی به این 

استان اضافه شد.
در اولین روز سفر، خیرین بعد از ورود به استان هرمزگان، به 
شهرس���تان تخت در 45 کیلومتری شرق بندرعباس رفتند تا 
از هنرس���تان کشاورزی که در حال تکمیل و آماده سازی برای 
ورود دانش آموزان است، دیدن کنند. این هنرستان 12 کالسه 
4142 متر مربع مس���احت و 2480 مترمربع فضای آموزش���ی 
دارد. همچنین فضایی 358 متر مربعی به عنوان سالن کارگاهی 

آن در نظر گرفته شده است.
در ای���ن پ���روژه یک خوابگاه 1471 متر مربعی با 23 اتاق هم 
ب���رای اقامت دانش آموزانی که از روس���تاها و مناطق دور به 
هنرس���تان می آیند نیز تدارک دیده شده است. به جز این ها 
5 هکتار زمین در مجاورت مدرسه برای فعالیت های کشاورزی 

دانش آموزان این هنرستان در نظر گرفته شده است.
این هنرس���تان از سال 1389 کلنگ زنی شده و از سال 1397 
در لیست جامعه یاوری فرهنگی برای واگذاری به خیرین قرار 

گرفته اس���ت. پس از تکمیل این هنرس���تان می تواند پذیرای 
400 هنرجو باشد.

پس از بازدید از پروژه بزرگ هنرس���تان کش���اورزی در تخت، 
خیرین از دبس���تان دخترانه زنده یاد امیرحسین گلنارمحسنی 
)طرح ش���ماره 363 جامعه یاوری( که به همت خانواده محترم 

گلنارمحسنی و کرمی ساخته شده بازدید شد.
این مدرسه 378متر مربعی، 6 کالسه است و از مهرماه امسال 
مورد بهره برداری قرار گرفته. خیرین بعد از بازدید از مدرس���ه، 
دقایق���ی را در کن���ار دانش آموزان گذراندند و پس از آن راهی 
منطقه قلعه قاضی در نزدیکی تخت شدند تا از مدرسه 6کالسه 
ش���هید حججی )طرح شماره 352 جامعه یاوری( که با کمک 
یاوران عزیزمان در ش���رکت رستافن ارتباط ساخته شده بازدید 
کنند. این دبس���تان پسرانه 6 کالسه 378 متر مربع مساحت 

دارد و در اردیبهشت امسال افتتاح شد.
در پایان روز اول سفر، همایش بزرگ »شب یاوری در هرمزگان« 
با حضور خیرین و مقامات استانی در سالن اجتماعات هتل هرمز 
برگزار شد که شرح آن را در صفحات پیش رو می خوانید. 

مدرسه های ماندگار
روز دوم سفر با حرکت به سمت میناب در 104 کیلومتری شرق 
بندرعباس ادامه پیدا کرد. مینابی که تا چند دهه قبل شهری 
سرس���بز، پربار و پررونق بود اما این روزها با بحران بی آبی، 
مرگ درختان نخل، خشکی سفره های زیر زمینی و فرونشست 
زمین مواجه است. همین بحران ها هم باعث شده روزگار مردم 
بومی منطقه به سختی بگذرد. در چنین فضایی جامعه یاوری 
فرهنگی با افتتاح یک هنرس���تان 12کالسه که به همت آقای 
دکتر محمد کاش���انی )طرح شماره 869 جامعه یاوری( ساخته 
و به نام پدر بزرگوارش���ان عباس���علی کاشانی نام گذاری شده، 
س���عی کرد بخشی از نیازهای آموزشی منطقه را مرتفع کنند. 
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این هنرستان که یکی از بزرگترین و چشمگیرترین پروژه های 
مدرسه س���ازی یاوری است، 2100متر مربع فضای آموزشی و 
800 متر مربع فضای خوابگاهی دارد. همچنین 169 مترمربع 
سالن کارگاهی برای هنرستان زنده یاد حاج عباسعلی کاشانی 

در نظر گرفته شده است.
افتتاح این پروژه به دس���ت بانی آن، جناب آقای دکتر محمد 
کاشانی و خانم دکتر حکیم زاده، معاون وزیر آموزش و پرورش 
انجام گرفت و از پیمانکاران و دس���ت اندرکاران س���اخت این 
محوطه آموزش���ی با اهدای یک جلد دیوان نفیس اشعار خیام 
که به امضای تک تک خیرین و مس���ئوالن حاضر در مراس���م 

رسیده بود، تقدیر شد. 
بعد از صرف ناهار، یاوران راهی روس���تای نصیرایی شدند تا از 
مراحل ساخت دبیرس���تان دکتر عباس خالصی )طرح شماره 
897 جامعه یاوری( دیدن کنند. این پروژه دارای س���اختمان 
آموزش���ی به مس���احت 598 متر مربع است و 6 کالس درس 

برای آن تدارک دیده شده است.
این پروژه به مراحل پایانی تکمیل و تجهیز رسیده و به زودی 
افتتاح خواهد ش���د. مقصد بعدی، روستای حکمی و بازدید از 
مراحل ساخت دبیرس���تان زنده یاد بتول کشانی )طرح شماره 
895 جامعه یاوری( بود که به همت بانی محترم، جناب آقای 
عطاء نصیردفتری س���اخته می ش���ود و1471 متر مربع فضای 
ورزش���ی و 12 کالس درس برای دختران دبیرس���تانی میناب 

دارد. 
نکته قابل توجه این که در محوطه این دبیرستان 600 مترمربع 
سالن ورزشی نیز برای دانش آموزان احداث شده است تا مدرسه 
تنها محیطی برای رش���د فکری بچه ها نباشد و فرصت ورزش 
و کسب مهارت های بدنی و سالمت جسمی هم برای دختران 

این منطقه محروم فراهم شود.
دبیرس���تان زنده یاد بتول کشانی هم در آخرین مراحل ساخت 

و تجهیز قرار دارد و به زودی بعد از افتتاح، مورد بهره برداری 
دانش آموزان قرار می گیرد. خیرین بعد از بازدید از این پروژه ها 
به بندرعباس برگش���تند تا بعد از استراحت در هتل برای روز 

سوم سفر، آماده شوند. 

پایان خوش سفر با جزیره گردی
س���فر هرمزگان از بس���یاری جهات، س���فر منحصر به فرد و 
بی س���ابقه ای بود. این سفر فشرده و پرجمعیت در روز آخر با 
یک برنامه تفریحی تمام عیار همراه شد و اعضا به گشت و گذار 
در جاذبه های دیدنی هرمزگان یعنی جزیره زیبای هرمز، معدن 

خاک سرخ، دره رنگین کمان و قلعه پرتغالی ها رفتند.
پس از آن، ناهار در یکی از اقامتگاه های بوم گردی قش���م که 
حال و هوای محلی خاطره انگیزی داشت صرف شد و در پایان 
به دلیل شرایط جوی نامناسب که موجب تعطیلی بندر قشم و 
عدم امکان استفاده از قایق های مسافربری شده بود، همراهان 
این سفر با لندینگ کرافت از بندر الفت به بندر پُهل بازگشتند 

تا برای پرواز به تهران راهی فرودگاه بندرعباس شوند.
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س����فر خیرین جامعه یاوری به بندرعباس با 5
یک رویداد مهم هم����راه بود؛ همایش بزرگ 
»ش����ب یاوری در هرمزگان« با حضور بیش 
از 100 نف����ر از خیری����ن تهرانی و هرمزگانی 
و نیز مس����ئوالن استان در شب اول سفر در 
س����الن اجتماعات هتل هرمز برگزار شد. این 
همایش همچنین میزب����ان فرماندار، نماینده 
مجلس، مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل 
نوسازی استان هرمزگان و چهره های فرهنگی 

این استان بود. 
در همایش »شب یاوری، رضا درمان، مدیرعامل 
جامعه یاوری گزارش عملکرد دقیقی از نحوه 
فعالیت جامعه یاوری در استان هرمزگان ارائه 
داد. درمان از پروژه های بزرگ خیرین جامعه 
یاوری فرهنگی که در این سفر افتتاح یا بازدید 
ش����دند گفت؛ پروژه هایی که سازمان نوسازی 
مدارس کلنگ ساخت بعضی از آنها را در سال 

1389 به زمین زده بود اما به دلیل مشکالت 
مالی دولت تا به حال به س����رانجام نرس����یده 
بودند و با کمک خیرین باالخره کار ساخت و 
تجهیز آنها انجام شده و به مرحله بهره برداری 
رس����یده اند و در این سفر بازدید نهایی از آنها 

به عمل آمد.
در ادامه همایش مراس����م تقدیر از سه چهره 
فعال در عرصه مدرسه سازی در استان هرمزگان 
برگزار شد و مهندس حاجی خانی، رئیس هیات 
مدیره جامعه یاوری فرهنگی و دکتر حکیم زاه، 
معاون وزیر آموزش و پرورش از آقای س����ید 
عبداهلل هاش����می از همراهان قدیمی جامعه 
یاوری که امروز عهده دار ریاست مجمع خیرین 
مدرسه ساز اس����تان هرمزگان است، با اهدای 
»قاب عش����ق« تقدیر کردند؛ تابلوی نفیسی 
از ش����عر »تا برویانم عشق« زنده یاد مجتبی 
کاش����انی که با خط استاد امیراحمد فلسفی 

و مع����رق کاری فلزی اس����تاد رازمیک آراکیل 
هاریطونیان آماده ش����ده اس����ت. همچنین از 
آقایان محمد خطیبی زاده، خیر مدرسه س����از و 
معلم قدیمی و نام آش����نای استان هرمزگان و 
نوید احمدی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس اس����تان هرمزگان هم با اهدای لوح 

»مدرسه عشق« قدردانی به عمل آمد. 
در پایان این مراس����م نی����ز آقایان علی راد و 
سید مرتضی هاشمی، طرح مفهومی »نخستین 
مدرس����ه دوست دار کودک« را معرفی کردند. 
در این طرح که بر اس����اس دستنامه »مدارس 
دوست دار کودک« یونس����کو و کتاب مرجع 
»زبان طراحی مدرس����ه« تهیه شده، کلیات 
معماری یک مدرس����ه دوست دار کودک برای 
خیرین تش����ریح و ابراز امیدواری شد تا این 
مدرس����ه با کمک خیرین برای اولین بار در 

استان هرمزگان احداث شود.

همایش بزرگ یاوران در بندرعباس



6 سفرهرمزگان؛ به روایت تصویر

شب یاوری در هرمزگان
گزارش یاوری 13 - دی ماه 1397

اهدای دیوان نفیس اشعار خیام به پیمانکاران ساخت هنرستان
زنده یاد عباسعلی کاشانی با امضای خیرین

روز شاد همراهان در جزیره هرمز



7



8

شب یاوری در هرمزگان،افتتاح و بازدیدمدارس بندرعباس، هرمز، قشم
گزارش یاوری 13 - بهمن ماه 1397



9

هرمزگان؛ به روایت همسفران
در سفر هرمزگان، جمعیتی حدوداً 70 نفره از خیرین و مسئوالن ما را همراهی می کردند. جمعیتی که بعضی از 
آنها برای اولین بار همراه یاوری بودند و برخی، چندین دهه اس���ت که همراه ما هس���تند. در اینجا روایت بانیان 

پروژه ها، مسئوالن محلی و اعضای هیات امنای جامعه یاوری را از سفر بزرگ هرمزگان می خوانید.

همه ما نسبت به همنوعان خود  
مسئولیم

ضرورت توجه به هنرستان های فنی

برنامه سفر بسیار منظم و 
هماهنگ و دقیق بود. اما 
لذتبخش ترین قسمت این 
سفر مثل دیگر سفرهای 
جامعه یاوری، دیدن شادی 
کودکان اس���ت که بسیار 
ارزشمند و دوست داشتنی 
است و هرکس که سفری 
به این مناطق محروم داشته 
باشد غیرممکن است تحت 
تاثیر قرار نگیرد. فقط مهم 
اینجا است که این موضوع 
صرفا از سر احساسات زودگذر و موقتی نباشد و بعد 
از خارج شدن از آن منطقه، آنچه دیده ایم فراموش 
نکنیم. ما باید بدانیم که نسبت به همنوعان خود 
مس���ئولیم و مقداری از داشته ها و ثروت خود را 
صرف انجام امور خیر و رفع محرومیت ها و مشکالت 
هموطنانمان کنیم. کشور عزیزمان ایران با تمدن 
کهن و تنوع اقلیمی و زیستی خود توانسته است با 
همت و تالش و نبوغ و خالقیت مردمانش از طوفان 
حوادث تاریخ عبور ک���رده و همچون دماوندش، 
محکم و س���رفراز بر تارک تمدن بشری بدرخشد. 
این ماندگاری تاریخی مرهون لطف خداوند و همت 
واالی زنان و مردانی اس���ت که از کیان مملکت 
دفاع کرده و موجب رشد و اعتالی کشور شده اند. 
امیدوارم دانش آموزانی که امروز برای تامین نیازهای 
تحصیلی شان در گوشه و کنار کشور می کوشیم هم 
با همت و تالش خود از کوه مشکالت و نامالیمات 
زندگی عبور کرده و به قله های س���عادت برسند و 
ادامه دهنده راه بزرگان این سرزمین باشند تا این 
خاک گهربار را که ایران نامش شده، با سرافرازی 

به نسل های پس از خود واگذار کنند.

عطا نصیردفتری
کارآفرین

و خیر مدرسه ساز 
جامعه یاوری

به تجربه آموخته ام که مدیریت یک مسافرت چند نفره، 
حتی خانوادگی، به صورتی که همه همراهان را راضی کند 
کاری است نه چندان سهل و آسان اما در این سفر مشاهده 
شد که برنامه ریزی اولیه و هدایت همسفران در طول رفت 
و برگش���ت در یک سفر کوتاه و بسیار فشرده، آن هم با 
جمعیتی از 70 نفر خانم و آقا، به خوبی توسط مسئولین 
محترم جامعه یاوری و با همکاری مسئولین شایسته آموزش 
و پرورش منطقه و اداره کل توسعه و تجهیز مدارس انجام 
گردید که ج���ای قدردانی و آفرین فراوان دارد. خداوند 
پاداش نیک به همه خیرین و خدمتگزاران صدیق عرصه 

دانش و فرهنگ عطا فرماید.
در بازدیدی که هیات در روز نخست از یکی از طرح های 

بزرگ جامعه یاوری در بندرعباس داشت یکی از مسئولین محترم آموزش و پرورش 
منطقه اشاره ای به اهمیت تاسیس و گسترش هنرستان های مختلف در استان 

نمود و به مزیت آن ها نسبت به دبیرستان های معمولی پرداخت. 
این نکته ای بود که مورد توجه حاضرین نیز قرار گرفت. تاس���یس هنرس���تان و 
آموزش فنون و مهارت های مختلف به پسران و دختران می تواند بیشتر به حال 
هنرآموزان و منطقه و رفع نیازهای فنی مردم موثر واقع شود و آنان را از مهاجرت 
به شهرها و تالش برای کاریابی و ورود به دانشکده پس از گرفتن دیپلم بازدارد. 
چرا که با داشتن هنر و مهارت های الزم عملی می توانند در شهر و روستای خود 

به کار آزاد و مستقل بپردازند.
آموزش فن و مهارت هایی مثل کشاورزی و باغبانی، صنایع فرآوری و بسته بندی 
این گون���ه محصوالت، مهارت های صید و صیادی و مهارت های فنی دیگر مثل 
امور بنایی، آهنگری، جوش���کاری، تاسیساتی، کامپیوتر و... و نیز کارهای هنری 
مثل خیاطی، گلدوزی، نقاش���ی و... مفید و کارساز است. البته پرداختن به این 
گونه امور و تاسیس هنرستان های مختلف نیاز به فراهم ساختن مقدمات الزم 

و سرمایه گذاری های فراوان دارد.
تصویب و پذیرش آنها در مبادی قانونی و سیاست گذاری دولتی و آموزش و پرورش 
را می طلبد و سپس به تشویق و جذب خیرین سرمایه گذاران و کارآفرینان برای 
ورود و مباشرت و همکاری در این عرصه نیاز است تا چنین برنامه هایی نه تنها 

در استان هرمزگان که در بسیاری مناطق دیگر راه اندازی و محقق شوند.
اگ���ر ای���ن امر مورد توجه اولیای آموزش و پرورش قرار گیرد، می تواند موثرتر و 

مفیدتر از روال موجود و معمول تحصیل جوانان در دبیرستان ها واقع شود.

دکتر عباس خالصی
عضو هیات امنای 
جامعه یاوری
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جنوب دردمند است 
و محتاج دیده شدن

گام های بلند یاوری در هموار کردن راه مسیر همیاری
س���فر هرمزگان  افزون بر افتتاح و بازدید از چند پروژه 
بزرگ، به چند دلیل دیگر نیز س���فر پرباری بود. اول، 
حض���ور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش و ریاست 
مرکز پرورش استعدادهای درخشان و مدیران عامل دو 
س���ازمان غیرانتفاعی فعال در آموزش کودکان، نمایانگر 
درک درست مدیریت جامعه یاوری از ضرورت همکاری 
و همیاری س���ه رکن مه���م -دولت، بخش خصوصی و 
جامعه مدنی- در حل مشکالت پیچیده آموزش کودکان 
و نوجوانان مناطق محروم است.  تاریخ 4 دهه گذشته 
نش���ان داده که دولت به تنهایی قادر به پاسخگویی به 
نیازهای آموزش���ی این مناطق نیست. جامعه یاوری در 
هموار کردن راه دش���وار همیاری و همکاری میان این س���ه رکن گامی بلند 

برداشته است.
دوم، حضور جمعی از اعضای هیات امنا و هیات مدیره یاوری نیز فرصتی فراهم 
آورد برای آشنا شدن این افراد با پروژه های بزرگی که در روستاهای شهرستان 

میناب افتتاح شد.
سوم، حضور بانیان پروژه ها و جمعی از یاوران دیرینه به عنوان ذینفعان اصلی، 

ارزش این جمع را دو چندان کرد.
چهارم، میزبانی گرم و پرمهر ریاست مجمع خیرین هرمزگان و اعضای خانواده 
ایشان و مدیر پرتالش مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس چشمگیر و 
قابل ستایش بود و بیانگر این واقعیت است که مدیریت جامعه یاوری توانسته 

رابطه ای محکم و پایدار با این دو سازمان مهم برقرار کند.
پنجم، روح حاکم بر این سفر فضایی ایجاد کرد سرشار از صمیمیت و نشاط . 
به همه خوش گذش���ت. هر یک از ما با خاطره های ماندگار و دوستانی جدید 

به خانه برگشتیم.
ولی اگر بپذیریم که جامعه یاوری در کنار مدرسه سازی، راهبرد مدرسه یاری را 
در دستور کار قرار داده، می توان ادعا کرد که در این سفر چند فرصت از دست 
رف���ت، از جمل���ه: فرصت گفتگو میان اعضای هیئت امنا و هیات مدیره جامعه 
یاوری و بانیان مدارس با معاون وزیر آموزش و پرورش و مس���ئوالن آموزش و 
پرورش هرمزگان، درباره دغدغه کیفیت آموزشی مدارس ساخته شده و تالش 
برای یافتن راهکارهای عملی مدرس���ه یاری در هرمزگان.  در ضمن، بزرگانی 
در این سفر حضور داشتند که می توانستند در مراسمی که برگزار شد با کالم 
پرنفوذ ولی کوتاه خود بر مدل های ذهنی مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش 

تاثیری ماندگار بر جای گذارند.
فرص���ت دیگری که از دس���ت رفت فرصت گفتگو ب���ا مدیران و معلمان و از 
آن مهم تر، دانش آموزان مدارس روس���تاهایی بود که یاوری در آنان مدرسه یا 
هنرستانی ساخته یا در دست ساخت دارد. حتی فرصت برگزاری جلسه اعضای 
هیات امنا و هیات مدیره یاوری نیز از دست رفت. ای کاش در سفرهای بعدی 

برنامه سفر به گونه ای تنظیم شود که این فرصت ها از دست نرود.
می دانیم که تدارک و برگزاری چنین سفرهایی چقدر دشوار است. دکتر شهریاری 
و من قدردان همه عزیزانی هستیم که وقت و انرژی خود را صرف کردند تا در 
این سفر به همه خوش بگذرد و یاوری نیز به اهداف بلند خود نزدیک شود.

دکتر شهیندخت 
خوارزمی

عضو هیات امنای 
جامعه یاوری

بس���یاری اوقات با دیدن 
نامالیمت ه���ای مک���رر و 
درش���تی های پ���ی در پی 
عارض بر مناطق حرمان زده 
جنوبی با خود می اندیش���م 
ای���ن درد و رنج را چگونه 
مرهمی باید؟ این چهره های 
سوخته از گرمای محرومیت 
را چگون���ه می توان التیام 
بخشید؟ کودکان جنوبی را 
می بینم که با اس���تعدادی 
سرشار برای زندگی کردن 
و زندگی بخش���یدن، پا به 

عرص���ه وجود می گذارند اما افس���وس که چرخه 
محرومی���ت، کمتر مجالی برای رشدش���ان فراهم 
می کند. ضعف ش���دید سیستم آموزشی حاکم و 
محرومیت شدید از امکانات زیربنایی آموزشی در 
مناطق جنوب اساسا ترقی و پیشرفت در عرصه های 
علمی و پژوهشی را برای کودکانمان بسیار سخت و 
طاقت فرسا می کند. جنوب دردمند است و محتاج 
بیشتر دیده شدن. و من خود را در تالشی بی پایان 
برای زدودن چهره های چهره ی زش���ت محرومیت 
از رخس���ار مردمانم می بینم. اما نیرو و انرژی ام را 
مدیون دو چیز هستم: یکی لبخند رضایتمندانه و 
زندگی بخش کودکان س���رزمینم و دیگری، یاوران 
دلسوز و همیشه همراه که با سخاوتمندی فراوان، 
رس���یدگی به مناطق محروم را دغدغه خود قرار 
داده اند. بنا به رسم دیرینه جامعه یاوری فرهنگی، 
در ابتدای آذر ماه سال جاری با سفر این سفیران 
مهربانی باز هم یکی از اتفاقات خوش یمن منطقه 
جن���وب رقم خورد. ی���اوران دیرینه ام، با آمدنتان 
وصف حال ک���ودکان جنوب در قلم نمی گنجد. 
چگون���ه وصف کنم حال دانش آموزانی را که نگاه 
پر از ش���وق و امید به زندگانی ش���ان را پاسخی 
می بینند. کاش بدانید که با آمدنتان چه ش���ور و 
عشقی در این مناطق می کارید. حضورتان به همه 
ما توانایی مضاعف برای بودن، ماندن و س���اختن 
دوباره می دهد. از ش���ما به خاطر صبر و عطوفتی 
که به خرج می دهید تا درختانی تنومند و استوار 
بپرورانیم سپاس���گزارم و ایم���ان دارم که حضور 
سبزتان فرداهایی روشن برای مناطق جنوب کشور 

به ارمغان خواهد آورد.

سیدعبداهلل هاشمی
رئیس مجمع خیرین 
مدرسه ساز استان 
هرمزگان
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استقبال بی نظیر مردم از حضور جامعه یاوری در هرمزگان
اینکه جمعیتی با ش����ور و اش����تیاق به نقطه ای دور دست، 1500 
کیلومتر دورتر از شهر خود، سفر کردند و به هرمزگان آمدند تا برای 
دانش آموزان کاری انجام دهند، قوت قلبی برای ما بود و مس����ئولیت 
و انگیزه را در پیگیری و ساخت پروژه های عمرانی و کسب اعتبارات 
دولتی بیشتر کرد. تصاویری که از این سفر در شبکه های اجتماعی و 
روزنامه های محلی منتشر شد با استقبال غیرقابل وصف مردم مواجه 
ش����ده است. فعاالن اجتماعی استان عالقه زیادی به آشنایی بیشتر 
با جامعه یاوری فرهنگی پیدا کرده اند. به خصوص که در سال های 
اخی����ر جامعه یاوری رویکرد تازه ای در فعالیت های خود اتخاذ کرده 
است. رویکردی فرهنگی و آموزشی که ارزش و اهمیت آن کمتر از 
ساخت مدرسه نیست. در حال حاضر مناطقی را داریم که 60درصد 
پروژه های آموزش����ی در حال احداث در آنها توس����ط خیرین تعهد و 
تامین شده است و این نشان از فرهنگسازی بسیار خوب در جهت 
گسترش فعالیت های داوطلبانه و نیکوکارانه دارد. امروز دیگر بر همه 

روش����ن است که آینده توسعه کشور بستگی 
به توس����عه آموزش و پرورش و توسعه فضای 
فیزیکی و نرم افزاری آموزش����ی دارد. ویژگی 
جامعه یاوری فرهنگی جمع کردن جمعیتی 
متخصص و شایسته در انجام هدفی بزرگ و 
ارزشمند است.  امیدواریم فرصتی دست دهد 
تا جامعه یاوری فرهنگی نشس����تی مشترک 
و آموزش����ی برای سمن های فعال در استان 
هرمزگان برگزار کند تا تجربیات راهگشای 
خ����ود را در اختیار س����ازمان های مردم نهاد 
بومی قرار دهد. چ����را که فعالیت هایی که 
اینجا صورت می گیرد بیشتر به صورت فردی 

است و انجام کار گروهی در ابعادی که جامعه یاوری فرهنگی انجام 
می دهد بسیار کمیاب و موثر و قابل الگوبرداری است.

مسئولیت اجتماعی حلقه مفقوده توسعه ایران
 در ابت����دا الزم می دانم از جناب آق����ای دکتر درمان -مدیرعامل 
محترم جامعه یاوری- که با درایت، تالش و سلیقه سرشار، رهبرِی 
برنامه سفر به استان زیبای هرمزگان و هدایت و هماهنگی تیم 70 
نفره بازدیدکنندگان را عهده دار ش����ده و خاطراتی بس����یار زیبا و به 
یادماندنی ازین سفر، برای یکایک حضار رقم زدند تشکر و قدردانی 

ویژه داشته باشم. 
اما در خصوص آنچه در س����فر جامعه یاوری فرهنگی به هرمزگان 
مش����اهده شد و نیازسنجی این بخش از جامعه، الزم می دانم چند 
نکته را یادآوری کنم: در فضای پر نوسان و مخاطره آمیز امروزِ کشور 
پرداختن به مقوله مسئولیت اجتماعی و چگونگی ترویج و گسترش 
این مفهوم ارزشی، دشوار است. اندیشه متعالی مسئولیت اجتماعی 
به عنوان یک ضرورت و تبدیل آن به الگوی تفکر و رفتار مدیران 
نیاز به تحرک، ترویج، بازنش����ر، فرهنگ سازی و تالش برای اشاعه 
آن دارد.  مسئولیت اجتماعی به تکرار در احادیث، روایات و سخنان 
بزرگان دینی ما نیز مورد تأکید قرار گرفته است. نیاز شدید جامعه 
امروز ما، فقدان هم گرایی و داوطلب بودن، بجای بی تفاوتی است و 
بنده معتقدم برای از بین رفتن تفکر غلط »بی تفاوت بودن« چاره ای 

جز اشاعه فرهنگ موثر مسئولیت اجتماعی نداریم.
اینک سازمان هایی مانند جامعه یاوری و یا موسسه محک نمادی از 
اراده جمعی در ارائه خدمات انس����انی هستند. این ها ثمره مشارکت 
و اعتماد تمام انسان های نیک اندیشی است که در خلق ارزش برای 
جامعه و ترفیع محرومیت ها قدم برداشته اند و امروز بواسطه همگرایی 
و باور مردم و مش����ارکت کنندگان، به موفقیت های چشمگیری نائل 
شده اند. شفافیت، پاسخگویی، سپاسگزاری و حفظ زیبایی به عنوان 
چهار اصل ضروری و منشور اخالق کاری در این سازمان ها، در واقع 
تجلی مفاهیم ارزشمند اسالمی و ایرانی است. اهمیت به مسئولیت 
اجتماعی و ترغیب قشر ثروتمند جامعه به انجام امور خیریه، در واقع 
الگویی برای رسیدن به سعادت جامعه است. »با هم بودن، برای هم 
بودن و تالش برای دیگری« را  باید به عنوان نقش����ه سعادت یک 
جامعه در نظر گرفت. مس����ئولیت اجتماعی در واقع سرمایه گذاری 

اجتماعی اس����ت که در نتیجه اخالق ناب 
مدیران  و یا افراد حاصل می شود. متأسفانه 
تا به امروز در این حیطه، آن طور که شایسته 
ملت فرهیخته و کودکان و نوجوانان و جوانان 
مستعد و خوشفکر ایرانی بوده است، اقدامات 
زی����ادی صورت نگرفته و هنوز فقر فرهنگی 
و اجتماعی در بس����یاری از مناطق میهن 
عزیزمان مشهود و ملموس است. بدون شک 
پایبندی و عمل به مسئولیت های اجتماعی 
نیازمند تمرین است و در این تمرین نقش 
دل موثر است. بنده به عنوان عضو کوچکی 
از جامع����ه یاوری و به عنوان فردی که راه 

سعادت و توسعه این کشور را در گرو مسئولیت پذیری با تکیه بر 
چهار اصل شفافیت، پاسخگویی، سپاسگزاری و حفظ زیبایی می دانم 
بر این باورم که پایبندی به این مقوله و س����ایر ارزش های اخالقی، 
»آگاهی از ماهیت حقیقی انسان بعنوان اشرف مخلوقات« را می طلبد.  
ش����اید این سفرها، همایش ها، س����مینارهای آموزشی و انگیزشی 
گوناگون، کتاب های مفید و یا حتی بعضاً مش����کالت و مصیبت های 
زندگی، در یک چش����م بهم زدن نطفه های معجزه گر ذهن انسان را 
فعال نموده و دری از درهای رحمت الهی به رویش گش����وده شود. 
دری که با ورود به آن، هم دنیا و آخرت خویش و هم سرنوش����ت 

عده کثیری از همنوعانش را متحول و دگرگون سازد.
در پایان یادآور می شوم انتظار و تحقق جامعه آرمانی توسط حاکمیت 
و دولت ها در همه دنیا مطرود ش����ناخته ش����ده و اقدام و اهتمام و 
فعالیت افراد، سازمان ها و نهادهای خصوصی در حل بحران های متعدد 
یک جامعه به مراتب راه گشاتر بوده است و از این رو حلقه مفقوده 
توسعه جامعه ایران همچنان در پرده غفلت است و بدون تردید ظهور 
و ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی در قالب برنامه ای مدون، هوشمند 
و راهبردی به عنوان یکی از مولفه های توسعه پایدار، می تواند نسخه 

شفابخش رفع دردهای متعدد این خاک ارزشمند باشد.

محمدمهدی فنائی
عضو هیات امنای 
جامعه یاوری 
فرهنگی

نوید احمدی
مدیرکل نوسازی، 
توسعه و تجهیز 
مدارس استان 
هرمزگان 
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شب یاوری در هرمزگان،افتتاح و بازدیدمدارس بندرعباس، هرمز، قشم
گزارش یاوری 13 - بهمن ماه 1397

هرمزگان با طعم نوستالژی
این س���فر که با وقفه ای چند ساله و با مشغله های کاری 
فراوان در همراهی و همس���فری س���فرهای جامعه یاوری 
فرهنگی بود، در س���الن CIP فرودگاه مهرآباد و با دیدار 
برخی از دوس���تان قدیمی ش���روع شد. صرف صبحانه در 
کن���ار یاور قدیمی جناب آقای مهران صادقی خبر از بوی 

سفرهای پارینه جامعه یاوری فرهنگی را می داد.
بیشتر از هر چیز تعداد قریب به 70 نفر از یاوران در این 
س���فر توجه مرا جلب کرد و تصور هماهنگی با این تعداد 

یاور برایم تعجب برانگیز بود.
بازدید از طرح های پیش افتتاح شده اتفاق خوبی بود که 
نش���ان از رسیدگی و توجه بعد از افتتاح و دقت نظر در 
رس���یدگی از پروژه ها داشت. حتی پروژه های بزرگی که 
امکان عقد تفاهم نامه در آینده را دارد نیز در این سفر مورد بازدید واقع شد تا 
اگر بانی جدیدی برای تکمیل آن ها اظهار تمایل کرد با درک درستی از پروژه 

آن را مورد ساخت قرار داده و از بروز مشکل در آینده جلوگیری شود.
دیدار یاران قدیم مجتبی در هرمزگان همچون جناب آقایان سید عبداهلل هاشمی 
و  خطیبی زاده در سالن آمفی تئاتر هتل هرمز میسر شد. اینجا بود که در یافتم 
عمق ارتباط س���ازمان نوسازی در خطه هرمزگان و افراد محلی با جامعه یاوری 
فرهنگی تا چه میزان عمیق و دلگرم کننده اس���ت. اجرای برنامه هایی جذاب و 
متفاوت در یک اس���تان با قواره و قامت یک همایش در تهران و با قس���مت های 

متنوع، جالب و ستودنی بود.
افتتاح پروژه های جامعه یاوری در روز بعد ویژگی برجس���ته ای داش���ت. هر سه 
پروژه در ابعاد بس���یار بزرگ و تمام و کمال اجرا ش���ده بود که نشان از رویکرد 
جدید جامعه یاوری فرهنگی اس���ت که در تمرکز برای ارائه خدمات آموزش���ی 
باکیفیت به دانش آموزان کم برخوردار، بسیار جالب توجه بود. و اینکه یاوری در 
حال پوست اندازی است و به دنبال اهدافی باالتر از مدرسه سازی برای باال بردن 
سطح فرهنگ و کمک به بهبود آموزش و در یک کالم پیشبرد مدرسه یاری به 

عنوان اهداف مشخص هیات امنا است.
در روز پایانی نیز آش���نایی با مناطق جذاب و دیدنی قش���م و هرمز و نس���یم 
روح بخش خلیج همیش���گی فارس روحم را جانی تازه بخشید و یاد اتوبوس های 

دریایی و سفرهای قدیم با مجتبی و یارانش را برایم زنده کرد. 
به عنوان عضوی از هیات امناء از کلیه یاران جامعه یاوری فرهنگی در اس���تان 
هرمزگان یعنی مدیران اداره کل نوسازی استان بی نهایت سپاسگزارم و اطمینان 
قلبی دارم که شایستگی ایشان و عمق همیاری با جامعه یاوری فرهنگی نقطه 

عطفی در رشد و شکوفایی دانش آموزان عزیز میهن مان خواهد بود.
و به قول مجتبی نازنین:

هر کجا عش�ق آید و ساک�ن شود         هر چه نا ممکن بود ممکن شود
در جهان هرکار خوب وماندنی است          رد پای عشق در او دیدنی است

دکتر علی اکبر 
جاللی

عضو هیات امنای 
جامعه یاوری

جز زیبایی ندیدم
س���فری که جامعه 
ی���اوری فرهنگی در 
آذرم���اه 1397 به 
هرمزگان  اس���تان 
داش���ت، اتفاقی به 
ش���دت مب���ارک و 
حاص���ل جمع اراده 
مدیران این موسسه 
ب���ود؛ تالش جامعه 
در  فرهنگی  یاوری 

راس���تای سازندگی و رونق گرفتن پروژه ها 
بسیار ارزشمند است و از همسویی نیکوکاران 
این مجموعه، اتفاقات مثبتی شکل گرفته و 

می گیرد که ماندگار خواهد شد.
من معتقدم در کش���ور ما منابع کم نیست 
بلک���ه مدیریت قابل اعتماد این منابع نیاز 
است و چنین مدیریتی می تواند نتایج خارق 
الع���اده ای را رقم بزند. در واقع حرکت های 
نیکوکارانه ای که در گوشه و کنار کشور اتفاق 
می افتد اگر در قالبی درس���ت سازماندهی 
شوند می توانند بسیاری از کسری های داخل 

کشور را جبران کنند.
بس���یار خوش���حالم که گرایش های امروز 
جامعه یاوری فرهنگی به سمت پروژه هایی 
است که در سال های گذشته عاطل و باطل 
روی زمین مان���ده بودند و حاال هر کدام 
از ای���ن پروژه ها تبدیل به پروژه ای فاخر و 
ارزشمند شده اند که نه تنها بانی، بلکه تمام 

بازدیدکنندگان را به تحسین وا داشتند.
در پایان باید بگویم از سفری که با جامعه 
یاوری فرهنگی به استان هرمزگان داشتم 
بسیار لذت بردم؛ لذتی که شاید بتوان گفت 
در هیچ س���فری دیگری تجربه نکرده بودم 
و معتقدم این س���فر آزمونی بود که جامعه 
یاوری توانس���ت از آن سربلند بیرون بیاید. 
در یک جمله، سفر به هرمزگان سفری بود 

که من در آن جز زیبایی ندیدم.

دکتر محمد کاشانی
خیر مدرسه ساز
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پرورش یافتگان مدرسه ای دیگر
تازگی ها فیلمی تماش����ا کردم به نام »هرگز 
تنهایم نگذار«؛ حکایت کودکانی حاصل از 

یک لحظه همخوابی غیرمسئوالنه.
این کودکان را در مدارس����ی ش����بانه روزی 
پ����رورش می دادند و ذهنش����ان را آماده 
می کردن����د تا درجوانی به عنوان اهداکننده 
عضو برای بیمارانی باشند که نیازمند اهداء 
عضو هستند. این ها در نوجوانی معموال پس 
از س����ه یا چهار عمل جراحی و اهداء عضو 
می مردند. به قصه یا راس����ت بودنش کاری 
ندارم. اما به راس����تی برای عنفوان جوانی و 
دوران پرورش آرزوها حکایتی هولناک بود. این فیلم مرا به سفرهایی 
برد که طی سالیان با افرادی رفته بودم که گویی ذهنشان پرورش 
یافته بود برای اینکه ببخشند و از آن لذت ببرند، چیزی مثل همین 

سفر تازه به هرمزگان و کسانی مثل بسیاری از همسفران من.
 حاال که دارم می نویسم یکی از همین خوب ها روی تخت بیمارستان 
خوابیده و در حال درمان اس����ت. می دان����م که برمی گردد. این از 
همان هاست که روحش در مدرسه دیگری پرورش یافته است. روحی 
ک����ه ب����ه همه آدم های مایوس، غمگین یا به هر گروهی از آدم های 
خوب که دور هم باشند خنده و شادی و امید هدیه می کند، بی آنکه 

پایانی برای هدیه هایش باشد. کریم را می گویم. جعفرپیشه را. 
برای من س����فر به هرمزگان یکی از همین اجتماع آدم های خوب 
بود که ش����ادی بخش ش����ب هایش او بود. دست افشانی هایش برای 
کسانی بود که از دورهای قاره ای در آن سر این کره خاکی آمده 
بودند. برای آنهایی که می خواستند تا قسمتی از آنچه را که روزگار 
و س����الیان عمر در ازای س����تاندن جوانی و بُرنایی به آنها داده بود، 

حاال به فرزندانی اهدا کنند که برخی از تنگ چشمانِ  همین خاک 
از آنها دریغ کرده اند.

روزها با ما برای گشایش مدارس می آمد. مدارسی چشمگیر که ما 
را از این همه تالش همایون و همراهانش در مدتی کوتاه به حیرت 
وامی داشت. چنان جهشی درکار یاوری که جز تحسین، حِس دیگری 
را نمی آفرید. اما ش����ب ها او بود و آوازهایش و تنبکی که زیر بغل 
می زد و همه را به ش����وق و ش����ادی می کشاند. و بعد روزی دیگر و 
دیدار خاک های سرخ، و نیلگونیِ  آب های جنوب و ساحلی نقره فام 
و س����ر زدن به، یا بازگش����ایی از، حاصل ِ فتوت و جوانمردی همه 
آنهایی که گویی برای نیکی زاده ش����ده و پرورش یافته اند. آنهایی 
که می بخشند و خرمن خرمن مهربانی کوپا می کنند و در ازای آن 

سرافرازی و آدمیت نصیبشان می شود.
با خودم می گفتم، نمی  ش����د مدرس����ه ای بود که الف بای نیکی و 
بخشندگی را یادمان می دادند. راستی ما را چگونه پروریدند و ما نسل 
آینده را چگونه می پروریم. هدیه کردن عضوی از بدن پیش کشمان، 

آیا بخشیدن اندکی از داشته هایمان را نیز دریغ می داریم؟
تکاپ����وی بی وقفه »درمان«، »راد«، »فاضلی« و »مرادی« که جوانی 
از مسئولین محلی بود و همه یاوران دیگر لبخند به لبم می نشانَد 
و امیدوارم می کند که هنوز پروریدگانِ  خانواده هایی را داریم که از 
رادمردیشان می شود پنداشت که اگر روزی الزم باشد، برای فرزندان 
این خاک عضو هم می دهند، مثل همان دلیرانی که پیش����ترهای 
دور، این بوم پروریده بود و دیدیم که به وقتش هرچه داشتند نثار 
کردند. چشمم به آبی آب و آسمان ابر گرفته غروب هرمزگان بود و 
دلم پهنه چمنزار عشقی که از این سفر روئیده. و گوشم به غرش 
پرنده ای که ما را از سفر عشق باز آورد. باز تهران و باز تالش برای 

عشق به آدمیت.

دکتر مهران
صادقی سراجی

عضو هیات امنای 
جامعه یاوری

با دیدن خیرین ترغیب می شویم  بهتر کار کنیم
جامعه یاوری نیروی محرکه خیرین مدرسه ساز و عامل 
ایج���اد پویایی در میان خیرین و از بانیان گس���ترش 
عدالت در آموزش کشور است و من یکی از پیشنهاد 
دهندگان برگزاری چنین سفری بودم. چون می خواستم 
جامعه یاوری فرهنگ���ی فراتر از آموزش و پرورش و 
اداره کل نوس���ازی مدارس به عامه مردم معرفی شود. 
بعد از این س���فر افتتاحیه و بازدید و پخش فیلم و 
عکس آن در ش���بکه های مجازی و خبرگزاری ها، شور 
و اش���تیاق فراوانی را از مردم و همچنین خود خیرین 
برای ادامه و افزایش فعالیت هایی از این دست دریافت 
کردیم. مردم مناطق مختلف استان عالقه مند بودند که 
جامعه یاوری به آنجا هم سر بزند. از سوی دیگر دیدن 
خوش���حالی دانش آموزان و حضور خیرین انرژی ما را 
دو چندان می کند و از دیدن انس���ان هایی که دغدغه 
ساختن و پیش���رفت و دغدغه آگاهی مردم را دارند، 
ترغیب می ش���ویم بیش از گذشته کار کنیم. من خود 

را عضوی از این مجموعه می دانم و افتخار می کنم که 
در چنین مجموعه ای فعالیت دارم. من از نزدیک شاهد 
فعالیت های جامعه یاوری فرهنگی هستم و می بینم که 
امروز، دغدغه این خیریه، س���اخت مدارس یک کالسه 
و دو کالس���ه و صرفا یک چهاردیواری نیست بلکه در 
صدد است با تغییر روش های آموزشی، معرفی متدهای 
جدی���د و به کارگی���ری روش هایی برای عملی کردن 
آموزش ها مهارت افراد را برای پذیرش ش���غل، افزایش 
و بی���کاری را کاهش دهد. جا دارد آموزش و پرورش 
از این فرصت به دست آمده استفاده کند و زمینه های 
بیش���تری برای آموزش مهارت های فنی و حرفه ای و 
رس���یدن به خودکفایی را فراهم آورد. چنانکه آموزش 
خیاطی به دختران در هنرستان های فنی و حرفه ای و 
ارائه سفارش دوخت به آنها در قالب طرح »تولید حین 
آموزش« جامعه یاوری فرهنگی، از سوی مردم و سایر 

مدارس مورد استقبال زیادی قرار گرفت.

علی مرادی
معاون مشارکت های 

مردمی سازمان 
نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس 
استان هرمزگان
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شب یاوری در هرمزگان،افتتاح و بازدیدمدارس بندرعباس، هرمز، قشم
گزارش یاوری 13 - بهمن ماه 1397

رشد 6 برابری جذب منابع مالی در پروژه های مدرسه سازی و فضاهای آموزشی
از ابتدای تولد و تکامل جامعه یاوری فرهنگی در کنار آن بوده ام و 
سفرهای بسیاری را همراه با زنده یاد مجتبی کاشانی و دیگر یاوران 
قدیم و تازه تجربه نموده ام. به مرور و با افزایش عمر جامعه یاوری، 
جماعت مستقبلین از ایده و آرمان مدد به فرودستان و محروم گشتگان 
از درس و آموزش، عالوه تر و متنوع تر و بدین ترتیب مسافرت های 
جامعه یاوری نیز به لحاظ کمی و کیفی متحول می گردید. کم کم 
یاوران انبوه تری همراه می ش����دند و افراد سرش����ناس تری در لیست 
NGO قرار می گرفتند. خود این پدیده به معرفی هرچه بیشتر یک

فرهنگی کمک شایانی نمود و البته این توسعه و تنوع مقید و محدود 
به برخی سقف ها و دیوارها می شد که در زمان خود طبیعی و ناگزیر 
می نمود. این دفعه تفاوت ماهوی و پرنمود همپایی و همراهی سفر 
هرمزگان یکی در تعداد بسیار باالتر و دیگر روحیات متفاوت نسبت 
به قبل این ش����رکت کنندگان را می توان شمرد؛ به نحوی که نذر و 
نیازی س����نگین را برای س����المت و ایمنی تک تک عزیزان مسافر و 

راحتی در حین بازدید و گشت را می طلبید.
برای بسیاری از افرادی که ما را همراهی می کردند، این اولین تجربه 
س����فر با جامعه یاوری فرهنگی بود و همین هم احساس مسئولیت 
ما را بیش����تر می کرد. از دیگر س����و، جمع کردن نزدیک به 70 نفر 
با روحیات و س����الیق مختلف، خاستگاه های متفاوت و رویکردهای 
گوناگون در کنار هم به گونه ای که روزهای خوشی را در کنار هم 
بگذرانند و س����فر امن و خاطره انگیزی را تجربه کنند، رسالتی بود 
که برای خود متصور بودیم. این افراد طیف بس����یار وسیعی داشتند 
و تجمیع آنها در کنار یکدیگر کار دش����واری بود. اما ما این تجربه 

را به فال نیک گرفتیم.
برخی از همسفران بعدا ضمن سپاسگزاری نکاتی را هم یادمان آوردند 
که خیلی سودمند و اثربخش بود. اما فراتر از این نکات، همه آنها 
به استثنایی بودن این تور اذعان داشتند. در این سفر افراد مختلف 
که همدیگر را تا پیش از این نمی شناختند گرد آمدند و با هم آشنا 
شدند و تجربیات مشترکی کسب کردند. در واقع می توان گفت که 
جامعه یاوری به لطف خدا حلقه وصل افرادی ش����د که تا به حال 

یکدیگر را ندیده بودند.
نکته مهم این بود که رفتن به هرمزگان تنها جنبه تفریحی نداشت 
و در قالب یک هدف فرهنگی برنامه ریزی ش����ده بود. در این س����فر 
پروژه های بزرگ و قابل توجهی افتتاح یا بازبینی شدند؛ هرچند که 

به دلیل مشکالتی مثل اعتصاب کامیون داران، 
برخی پروژه ها در زمان پیش بینی ش����ده به 
مرحله بهره برداری نرسیدند اما پروژه هایی که 
این بار از آنها بازدید کردیم از چشمگیرترین 
و فاخرترین پروژه های جامعه یاوری بودند که 

توجه همسفران ما را نیز جلب کردند.
خوش����بختانه جامعه یاوری فرهنگی در یک 
سال اخیر رش����د 600 درصدی در ساخت 
مدارس داش����ته  و ای����ن چیزی جز لطف و 
یاری خداوند نیس����ت. ما از پس زمینه های 
س����وء تفاهم ها و در شرایط انقباضی اقتصاد 
مملکت به چنین رش����دی رسیدیم و موفق 
شدیم پروژه های فخیمی را تعهد کرده و به 

سرعت به مرحله افتتاح برسانیم. 
 جامع����ه یاوری با ایج����اد اعتماد در میان 
خیرین و با مدیریت صحیح منابع موفق شد 

ارزش افزوده پروژه ها را به 25 تا 30 برابر برس����اند و مبلغی که از 
بانی گرفته شد با کار افزوده یاوری چندین برابر شد. به طور مثال 
در طرحی که پرداختی بانی 880 میلیون تومان بود س����اختمانی 
به ارزش تقریبی 10 میلیارد تومان تکمیل ش����د و به بهره برداری 
رسید. رویکرد جدید جامعه یاوری در یک سال گذشته، باعث احیای 
دارایی ها و منابع داخلی کش����ور نیز شده است. در واقع باید گفت 
جامعه یاوری فقط مدرسه س����ازی نکرده و به کمک خیرین عزیز، 
توانسته پروژه هایی را که در کمای محض بودند و برای مدت 7 یا 
8 س����ال هیچ پیشرفت کاری نداشتند، به پایان برساند؛ پروژه هایی 
که اگر امروز جامعه یاوری به سراغ آنها نمی رفت شاید تا یک دهه 
دیگر هم تکمیل و آماده بهره برداری نمی شدند. این هدفی بود که 
ما از ابتدای کار هیات مدیره جدید جامعه یاوری به دنبال آن بودیم 
و معتقدیم اگر به جای تکمیل این پروژه های نیمه تمام به سمت 
کلنگ زنی مدرسه های جدید رفته بودیم شاهد گوشه ای کوچک هم 
از این بازدهی باال نبودیم. خداوند را از بابت این موفقیت ها شاکریم 
و خوشحالیم که سفر هرمزگان همدلی های بسیار ایجاد کرد و باب 
آش����نایی های روشن و ماندگار و خوش نتیجه ای را در میان یاران و 

یاوران عزیز جامعه یاوری فرهنگی گشود.

مهندس همایون 
حاجی خانی
عضو هیات امنا و 
رئیس هیات مدیره 
جامعه یاوری 
فرهنگی

مؤثرترین راه برای معرفی فعالیت های یاوری

دکتر سید حسن 
حسینی پور
عضو هیات مدیره 
جامعه یاوری

س���فر به هرمزگان بسیار عالی بود و دیدن چهره های 
جدی���د و حامی، که دغدغه فرهنگ و آموزش کودکان 
سرزمینان را دارند بسیار خوشایند بود. به عنوان عضو 
قدیم���ی هیات امنا و عضو هیات مدیره جامعه یاوری 
در س���ه دوره، این س���فر را سفری خاص و تحولی در 
تاریخ س���فرهای جامعه یاوری فرهنگی می دانم. از نظر 
من دو نکته برجس���ته وجه تمایز این سفر با سفرهای 
قبلی جامعه یاوری بود: نکته اول حضور اعضای جدید 
و داوطل���ب در کنار اعضای بدنه و ثابت مجموعه بود 
که شاید بتوان گفت عملی ترین و موثرترین راه معرفی 

فعالیت های یاوری به آنها همین س���فر بود. این سفر 
صرف���ا کاری و یا تفریحی نبود بلکه حامیان و میهمان 
را با اهداف و فعالیت های جامعه یاوری آش���نا و درگیر 
ک���رده و کمک کرد تا خیری���ن، از نزدیک محرومیت 
مناطق دورافتاده و تاثیر فعالیت های یاوری بر توس���عه 
این مناطق را ببینند. نکته دوم که جلب توجه می کرد، 
آن بود که با وجود صدها پروژه ای که تا به حال توسط 
جامع���ه یاوری فرهنگی کلید خورده یا افتتاح ش���ده، 
پروژه های این س���فر به طور خاص بسیار عظیم و در 

عین حال بسیار موثر در منطقه بودند.
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پروژه های جامعه یاوری فرهنگی در  استان هرمزگان
وژه ردیف منطقه شهرستان تاریخ افتتاح نام خانوادگی بانینام بانی  موضوع تفاهم نامه متراژ کد پر

ناحیه 2بندرعباس/متقالچیسوسن دبیرستان دخترانه 17 شهریور1183100

بیابان-سیریکمیناب1382شرکت مهندسی خرد مدرسه راهنمایی دخترانه هاجر شمجو2184100

/فین1382/2/30طالکوب طاهره مدرسه دخترانه - شبانه روزی 3185400

/جاسک1382ناظم رضوی حامد مدرسه راهنمایی شبانه روزی4186100

/جاسک1382ماهوتچیانثمین مدرسه راهنمایی دخترانه ام البنین5187100

بحلجاسک1382شرکت مهندسی خرد دبستان پسرانه روستای نجمه ) بحل (/6188

رودخانه/1382ماهوتچیانحسن دبیرستان دخترانه زیارتعلی7189100

/بندرخمیر1382/3/1کاشانی محمد دبستان دخترانه پروین اعتصامی /8191

/فین 1382/2/30رفتاری حسن کارگاه آموزشی برای هنرستان دخترانه /9192

ناحیه 1بندرعباس1382/2/31لور هلندبستان پسرانه  /10193

ناحیه 1بندرعباس1382/3/1شکرانی و همسرعلی دبستان پسرانه شهید مجید شاهی /11194

مدرسه راهنمایی12195100
ناحیه 1بندرعباس1382/2/31لور هلن سید جمال الدین اسد آبادی 

ناحیه 2بندرعباس1382/3/1سپهری پروین مدرسه راهنمایی ام کلثوم13196100

/جزیره هرمز1382/3/1درودیکیاندبیرستان دخترانه هرمز14197100

/جزیره قشم 1392/3/2عدل خواهبابک مدرسه راهنمایی پسرانه  15198100

/جزیره هرمز1382حاجی خانی دبستان پسرانه هرمز /16199

ناحیه 2بندرعباس1382/3/1سپهری پروین دبستان پسرانه انتظاری /17200

رودخانه /1382فخر عراقی نژادزهرادبستان شهید نصیری /18201

رودخانه /1382فخر عراقی نژادزهرا دبستان شهید حقانی /19203

ناحیه 1بندرعباس1382/2/31خاتمی زهرا دبستان دخترانه شاهد /20204

ماهوتچیانالناز بازسازی دبیرستان پسرانه شهید بهشتی 21205100
رودان/1382) متقالچی (

/بشاگرد1382شرکت مهندسی خرد مدرسه راهنمایی شبانه روزی گوهران 22206100

شهابجزیره قشم 1382ماهوتچیانحسن محوطه سازی دبیرستان پسرانه شهاب /23207

/بستک1382جامعه یاوری فرهنگی مدرسه راهنمایی انجیردان24208100

ناحیه 2بندرعباس1382/3/1کاشانی محمد دبستان شهید عسگر حسین پور /25209

/رودخانه 1382جامعه یاوری فرهنگی تامین آب آشامیدنی/26210

/فین1382جامعه یاوری فرهنگی احداث سرویس بهداشتی/27211

ناحیه 1بندرعباس1382جامعه یاوری فرهنگی مدرسه راهنمایی حضرت رقیه 28212100

/رودخانه 1382جامعه یاوری فرهنگی تهیه امکانات ورزشی /29213

حاجی آباد/1382راشد مرندیرفیقه احداث دبیرستان حاجی آباد 30214100

ناحیه -1دهنوبندرعباس1382/2/31لور هلن دیوار کشی مدرسه دخترانه راهنمایی دهنو31215100

بیابان-سیریکمیناب1383/2/30شاهنگیانحمید دبستان گرپا/32216

تربوبیهفین1382/2/30کرباسی زاده ثریا طرح کپر زدایی - دبستان دشت قلمان /33217

/بندرعباس/حصیبیمهینسالن چند منظوره 34218100
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وژه ردیف منطقه شهرستان تاریخ افتتاح نام خانوادگی بانینام بانی  موضوع تفاهم نامه متراژ کد پر

گزدانفین1382/2/30حصیبیمهینطرح کپر زدایی - دبستان پاکوه زیارت/35219

درگهانقشم 1384موسویسپهر دبستان درگهان/36220

سیریکجاسک1382/2/30دلیجانی مهران مدرسه راهنمایی شهید مطهری 37221100

/بشاگرد/لوالور امیر مسعود مدرسه راهنمایی لوالور38222100

ناحیه 1بندرعباس1385/2/23مطهریحمید سالن مدرسه راهنمایی نورالهدی39223100

خمیر1385/2/23مطهری حمید دبیرستان پل 40224100

سیریکجاسک1383/2/30مطهریحمید مدرسه راهنمایی فدک41225100

ناحیه 2 بندرعباس1385/2/23امینی رادکامران مدرسه راهنمایی 3 کالسه مغ احمد باال42226100

کفتار دانفین1382/2/30حاجی آقا میریتقیطرح کپرزدایی - دبستان پشت بندر همدان /43227

کم رودان/خاکپورپرویز طرح کپر زدایی - دبستان تتخوت/44228

بگودفین /لطیفیفریبا طرح کپر زدایی - دبستان خائینی/45229

بناب/مطهری حمید دبستان نوبند بناب/46231

شهابجزیره قشم /رفتاری حسن دبستان درکوه /47232

جزیره قشم /شرکت کاسترولمدرسه راهنمایی گووه ای 48233100

حاجی آباد/ماهوتچیانالناز کارگاه کامپیوتر حکمت /49234

درفراغفین1382/2/30خانواده امینی رادطرح کپرزدایی - دبستان سربند رضوان /50235

گرد سفید/شیوافریده طرح کپرزدایی - دبستان پابند دشت /51236

/فین /رفتاری حسن هنرستان کار و دانش 52237500

/فین /جامعه یاوری فرهنگی دبستان گل اندام دشت /53238

/فین /جامعه یاوری فرهنگی دبستان پزوک/54239

/فین/جامعه یاوری فرهنگی دبستان آوین علیا/55240

سردشتبشاگرد/ماهوتچیانحسن دبستان 3 کالسه دکتر علی شریعتی 562434350

فینفین /رفتاری حسن هنرستان کار و دانش 57244500

یک بنیجاسک1383ماهوتچیانحسن دبستان 5 کالسه 58250400

گشیرازسندرک1388/11/4جاللیاحمد ابتدایی 5 کالسه   59251410

پشته ایسینبندرعباس1391/2/12سروش زاده هادی دبستان 4 کالسه 60252170

گروسندرک1388/11/1تبریزیانیونس دبیرستان 6 کالسه 61253610

شیبکوهسندرک1388/11/4تبریزیانیونس دبستان 4 کالسه62254261

روتان بیابان 1386/11/6رفتاری حسن دبستان 5 کالسه 63255410

بحلجاسک1387/4/13متحدان مهدی دبستان 5 کالسه 64256410

بونجیجاسک1387/4/13باقالییفرزانهمدرسه راهنمایی 3 کالسه 65257312

بریزکبیابان -گروک1386/11/5متحدانمهدی دبستان 3 کالسه 66258180

چاکریبیابان1387جعفر پیشهکریم دبستان 5 کالسه 67259410

گرائیکبیابان1386/11/6جاللی مقدم احمد دبستان 5 کالسه 68260410

مارمفین1387/12/11ناظم رضویحامد خوابگاه69261663

سرزهفین1386/11/7کرباسی زاده جوادمدرسه راهنمایی 3 کالسه 70262312

محمد آبادبندرعباس1386/11/7کرباسی زاده جواددبستان 3 کالسه 71263250

درگیر سالمبندرعباس1386/11/7کرباسی زاده جواددبستان 3 کالسه 72264250

سیاهوفین 1387/12/11امین الرعایاقدرت اهلل خوابگاه 73265663

شب یاوری در هرمزگان،افتتاح و بازدیدمدارس بندرعباس، هرمز، قشم
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قلعه قاضیبندرعباس1387/12/11متحدانمهدی خوابگاه شبانه روزی74266663

زروکانفین 1387/4/14ناظم رضویحامد مدرسه راهنمایی 3 کالسه 75267312

جاسک کهنهجاسک1386/11/6جعفر پیشهکریم مدرسه راهنمایی 5 کالسه 76268312

کم انجیربندر خمیر1386/11/7قندهاریمهرانگیز بازسازی دبستان 2 کالسه 7726984

پر نیمهبندر خمیر1387/4/14صادقیبابک بازسازی دبستان 2 کالسه 7827084

خرسینفین 1391/2/13دوست خواه سید حسن مدرسه راهنمایی 3+2 کالسه 79271312

بازگردبیابان 1388/11/1قاسملوفرزیندبستان 3 کالسه 80272170

گروک بیابان 1387/12/10امین الرعایا قدرت اهلل دبستان 5 کالسه 81273410

فیروزی مچجاسک1387/12/10گوهربارزهرا دبستان 3 کالسه 82274110

رضوان فین 1389/12/7متحدان مهدی دبستان 5 کالسه 83275312

طاهروئیهبیابان1388/11/1محمدیانعبدالعلی دبستان 3 کالسه 84350144

سهران جاسک1387/12/10سنجری احمد دبستان 3 کالسه 85351110

شرکت رستا فن دبستان 6 کالسه86352378
قلعه قاضیبندرعباس1397/2/23ارتباط

کرپانبیابان1387ماهوتچیانحسن راهنمایی 3 کالسه 87353190

برتمببندرعباس1387/12/11ناصحیبهروزدبستان 3 کالسه 88354312

خورچاهبندرعباس1388/11/1ناصحیبهروزدبستان 3 کالسه 89355170

کوهستکبیابان1387/12/10معقولپروانه دبستان 5 کالسه 90356378

سیاهوبندرعباس1393/2/6خالصیعباسهنرستان کشاورزی913581200

درگزفین1391/2/13صفویسیاوشدبستان 5 کالسه 92359256

الورفین1388/11/1فارسیبهروز دبستان 2 کالسه 93360101

رضوان فین 1389/12/7امامی پروین دبستان 5 کالسه 94361378

کناران بندرعباس1388/11/1خالصی عباس راهنمایی 3 کالسه 95362170

تخت بندرعباس1397/6/4گلنار محسنیدبستان6 کالسه96363387

کوشه قشم 1391/12/16جعفر پیشهکریم سالن ورزشی97365600

چاه عالی بندرعباس1389/12/8مقدم امین دبستان 3 کالسه 98366600

شهاب مسنقشم 1391/12/16ناظم رضویحامد راهنمایی 5 کالسه 99367400

مازغوسیاهو1391/2/13میر محمد صادقی محسن مدرسه 1 کالسه 10036954

گزشحنهتخت1391/2/12محمدیانعبدالعلیدبستان 3 کالسه 101370170

خورگوبندرعباس 1389/12/7امین الرعایا قدرت اهلل دبستان 3 کالسه 102371170

گرده صفر باقریبندرعباس1389/12/8متحدانمهدی دبستان 3 کالسه 103372170

رمچاهقشم 1391/12/16فرجی تبریزی محمد باقر دبستان 6 کالسه 104373480

سرزهفین 1388/11/1سیاری محمدرضادبستان 5 کالسه 105374378

فین فین 1388/11/1سیاری مهدیخوابگاه شبانه روزی متوسطه 106375443

سیاهوفین 1388/11/1جامعه یاوری فرهنگی راهنمایی 3 کالسه 107376312

آب شیرینفین 1386/11/5فتحیناصر دبستان 1 کالسه 10837795

تخت بندرعباس1388/11/4میر محمد صادقیمحسن خوابگاه شبانه روزی مریم )متحدان( 109378432

سیاهوفین 1388/11/1دهاقینپری خوابگاه شبانه روزی متوسطه 110379410

سیاهوفین عامری محمد تقی زمین جهت احداث مجتمع آموزشی1113803200

گورویبشاگرد 1391/2/15اخویشیرین مدرسه 5 کالسه راهنمایی و ابتدایی 112381405

سرریگ ایسینبندرعباسآماده افتتاحمحمدیانعبدالعلیدبستان 5 کالسه 113391405

گروسفیدفین 1389/12/8جعفر پیشهکریم دبستان 1 کالسه 11439250
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در فراغفین1389/12/8جعفر پیشهکریم دبستان 1 کالسه 11539350

باغستانفین1389/12/7جامعه یاوری فرهنگی دبستان 1 کالسه 11639550

کهن باالفین 1388/11/2رئیس دانامجید دبستان یک کالسه 11739650

تربوئیهفین1389/12/7راوندی ابوالفضل مدرسه ابتدایی 11839750

جرزآبادفین1389/12/7امین الرعایا قدرت اهلل مدرسه ابتدایی 11939850

الیگزانحاجی آباد 1391/2/13لوالورمسعود احداث دبستان12039954

پازردجاسک 1387/12/10ماهوتچیانمسعود دبستان 2 کالسه 12140085

کروئیهبندر خمیر1389/12/8متحدانمهدی خوابگاه بندر خمیر122401432

 حسن لنگیبندرعباس1389/12/8صفویسیاوشدبستان 5 کالسه 123403410

گوانجاسکآماده افتتاحمتحدانمهدیدبستان 3 کالسه124404378

لیره ایجاسک1389/12/9امین الرعایا قدرت اهلل دبستان 2 کالسه 125405101

نخل گل قشم 1391/12/16محمود هاشمیحمید دبستان 5 کالسه 126406400

کش کلمانمیناب 1389/12/10تاج الدینیآفری دبستان 3 کالسه 127407175

دوالبقشم 1391/12/16رسالت منیر السادات راهنمایی 6 کالسه 128408400

کرتان بیابان 1391/2/14اخوی شیرین مدرسه سعیده شاه نظری 129409281

برکه خلفقشم 1391/12/16خالصیعباس مدرسه راهنمایی 5 کالسه 130410541

موگاجاسک1391/1/25نیکمینودبستان 1 کالسه13165147

گاوبندیجاسک1391/2/15ناصریحسیندبستان 2 کالسه 132652107

 وستابشاگرد1391/2/15آشتیانی بابک دبستان 1 کالسه13365353

راه پیچبشاگرد 1391/2/15زاهدی نژاد رضا راهنمایی 1 کالسه 13465452

احمد آبادبشاگرد 1391/2/15شیوافریده دبستان 1 کالسه13565552

دوست داران علم و راهنمایی 1 کالسه 13665652
گاکشبشاگرد1391/2/15عشق

کله ذرتبندرعباس1391/12/18جعفر پیشه کریم مدرسه به جای دیه ) فرشاد پور انوری ( 137657281

مینابمینابآماده افتتاحکاشانیمحمد هنرستان 12 کالسه و خوابگاه1388692100

گزانبندر جاسکآماده افتتاحنادر اصفهانیلیالدبستان یک  کالسه13987118

بیاهیبندر جاسکآماده افتتاحصدر قاینیمحمدعلیدبستان یک  کالسه14087218

گوانجاسکآماده افتتاحرمضانیفرح بانودبستان یک  کالسه14188218

شیهولیجاسکآماده افتتاحرمضانیفرح بانودبستان یک  کالسه14288318

حکمیمینابآماده افتتاحنصیردفتریعطادبیرستان 12 کالسه 1438951737

نصیراییمینابآماده افتتاحخالصیدکتر عباس دبیرستان6 کالسه144897598

تیدربشاگرددر حال اجراسلطانی فخرناصر  دبیرستان 12 کالسه1459062113

کوه بروبندر لنگهدر حال اجراجامعه یاوری فرهنگیدبستان 2 کالسه146907101
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