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تاريخافتتاحاستانموضوعبانیشمارهطرح

1397/2/15گلستانمدرسه یک کالسهمحمدعلی صدر قاینی859

1397/2/15سیستان و بلوچستانمدرسه 3 کالسهزهرا مرادمند836

1397/2/15سیستان و بلوچستانمدرسه 2 کالسهمحمدعلی صدر قاینی861

1397/2/15سیستان و بلوچستانمدرسه 2 کالسهدکتر محمد اسالمی863

1397/2/15سیستان و بلوچستانمدرسه 6 کالسهدکتر فرید شیرکوند868

1397/2/23هرمزگانمدرسه 6 کالسهشرکت رستافن ارتباط352

1397/2/19خراسان رضویسالن چند منظورهسید حسن جوزی810

1397/2/18خراسان جنوبیخوابگاه دانش آموزیمجید شهرابی فراهانی830

1397/2/18خراسان جنوبیمدرسه 6 کالسهمصطفی باقری831

1۱۰

الــزام آن در شــرایط  بحــث مدرسه ســازی و 
ــرح  ــه مط ــر همیش ــال های اخی ــی س ــی ط کنون
ــوده اســت. موافقــان و مخالفــان ایــن موضــوع  ب
ــرات  ــات نظ ــرای اثب ــی ب ــتدالل های متفاوت اس
خــود دارنــد. همیشــه شــنیده ایم کــه عــدم 
دسترســی بــه مدرســه یکــی از مهم تریــن 
ــودکان  ــل ک ــرک تحصی ــوادی و ت ــل بی س دالی
در ســن تحصیــل اســت. به راســتی میــزان 
ــدم  ــی از ع ــل  ناش ــده از تحصی ــودکان بازمان ک
دسترســی بــه مدرســه چــه تعــداد اســت؟ 

دارد. ســرفصل ســایر مــوارد شــامل: تحصیــل در 
مــدارس مذهبــی و دینــی، دو زبانــه بــودن، ابتــال 
بــه بیماری هــای خــاص، مهاجــرت، و ... می شــود. 
در مرحلــۀ ســوم معلولیــت )بــا فراوانــی 20%( از 
ــردد.  ــوب می گ ــل محس ــرک تحصی ــل ت دالی
از  اینجــای موضــوع کــه حــدود %77  تــا 
وجــود  عــدم  کرده ایــم،  مــرور  را  دالیــل 
مدرســه در محــل ســکونت )و یــا دلیلــی مشــابه 
آن( اصــواًل مطــرح نبــوده اســت.  در مرحلــۀ 

ــی 10%  و  ــا فراوان ــر « ب ــوع » فق ــارم  موض چه
ــوع » دوری از  ــم موض ــۀ پنج ــره در مرحل باالخ
ــود.   ــرح می ش ــی 7% مط ــا فراوان ــه«  ب مدرس
بــه عبارتــی تنهــا حــدود 7% از کــودکان 
ــل عــدم دسترســی  ــه دلی ــل ب ــده از تحصی بازمان
ــده اند.  ــروم ش ــدن مح ــه از درس خوان ــه مدرس ب
ــان  ــه نش ــن مطالع ــای ای ــه خروجی ه ــه ب توج
مناطــق  در  مدرســه  ســاخت  کــه  می دهــد 
ــل  ــه تحصی ــات بازگشــت ب ــاً موجب ــف الزام مختل

کــودکان بازمانــده از تحصیــل را فراهم نخواهــد آورد. 
از ســوی دیگــر موضوع ســاخت مدرســه تنهــا برای 
پوشــش بازمانــدگان از تحصیــل نیســت. جایگزینی 
مــدارس تخریبــی )که عمــر باالی 40 ســال داشــته 
و مقاومــت کافــی در برابــر خطراتــی ماننــد زلزلــه را 
ندارنــد(، مشــکالت ناشــی از مهاجــرت روســتاها بــه 
حاشــیه شــهرها و تراکــم جمعیــت دانش آمــوزی در 
کالس هــای درس ایــن مناطــق، مشــکل بزرگــی 
ــام »   مســکن مهــر« و عــدم وجــود فضاهــای  بن

وزارت  از  اجتماعــی  رفــاه  معاونــت  در  اخیــراً 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی مطالعاتــی در حــوزۀ 
ــن  ــه انجــام رســیده اســت. در یکــی از ای ــر ب فق
مطالعــات موضــوع » فقــر آمــوزش« مــورد 
ــه  ــن مطالع ــت. در ای ــه اس ــرار گرفت ــی ق بررس
ــودکان  ــداد ک ــا:  اواًل تع ــت ت ــده اس ــالش ش ت
بازمانــده از تحصیــل کــه در ســن 6 تا 14 ســالگی 
ــل عــدم  ــاً  دالی ــد تعییــن شــده، و ثانی ــرار دارن ق
ــی  ــورد بررس ــز م ــه نی ــا در مدرس ــور آن ه حض
قــرار گیــرد. پیشــنهاد می کنــم نگاهــی گــذرا بــه 

ــم:  ــه بیاندازی ــن مطالع ــده در ای ــج بدســت آم نتای
در ایــن مطالعــه مشــخص شــد کــه در مجمــوع 
143.000 کــودک ســن بیــن 6 تــا 14 ســال 
مــدارس  در   1396-97 تحصیلــی  ســال  در 
ــا  ــه ب ــی ک ــاس تلفن ــد. در تم ــام نکرده ان ــت ن ثب
ــد  ــرار ش ــا برق ــن خانواده ه ــی از ای ــدود نیم ح
مشــخص شــد کــه دالیــل عــدم حضــور ایشــان 
می باشــد: زیــر  نمــودار  بشــرح  مــدارس  در 

ایــن نتایــج نشــان می دهــد کــه فقــر همــراه بــا 
ــل  ــترین دلی ــی 29%( بیش ــا فراوان ــت )ب معلولی
تــرک تحصیــل دانش آ مــوزان بــوده اســت. 
پــس از آن ســایر مــوارد )بــا فراوانــی 28%( قــرار 

است؟  ــا هنوز هم مدرسه سازی یک ضرورت  آیـ

علل بازماندگی از تحصیل کودکان مقطع ابتدایی سال 94 - 1393

ساير۲٨٪فقر٪۱۰

دوریازمدرسه۷٪فقرهمراهبامعلولیت٪۲۹

معلولیت٪۲۰
مواردوالدين٪۱

عدمعالقهكودکبهمدرسه٪۵

تاريخافتتاحاستانموضوعبانیشمارهطرح

1396/8/20کردستانمدرسه یک کالسهعباس جواهریان846

1396/8/20کردستانمدرسه یک کالسهعباس جواهریان847

پروژههایافتتاحشدهدرسال۱۳۹۷

پروژههایافتتاحشدهدرسال۱۳۹۶

همچنین الزم بذکر است که از زمستان سال 1396 تا امروز  در مجموع 35 باب مدرسه 2 کالسه ) پیش ساخته ( هریک به مساحت 36 متر مربع  برای 
کمک به دانش آموزان زلزلـه زده در استان کرمانشاه، به این استان ارسـال شده است. این مدارس مجهز به یک چشمه سـرویس بهداشتی و آبـدارخانه  

می باشند. الزم است مراتب سپاس خود را خدمت بانیان این مدارس ) بشرح زیر ( تقدیم نماییم. اسامی بانیان این مدارس عبارتند از ) به ترتیب حروف الفبا (:

1. اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران )یک باب مدرسه(
2. دکتر فرزانه اسالمی )یک باب مدرسه(

3. دکتر داریوش اعتمادی )یک باب مدرسه(
4. دکتر محمدعلی افتخاری )یک باب مدرسه(

5. انجمن جراحان پالستیک ایران )6 باب مدرسه(
6. مرضیه خواجگان )یک باب مدرسه(

7. خیریه مهر کوثر )2 باب مدرسه(
8. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران )یک باب مدرسه(

9. دسته جمعی یاوران )2 باب مدرسه(
10. زهرا دلوی )یک باب مدرسه(

11. نسرین رحیمی )2 باب مدرسه(
12. شرکت رستافن ارتباط )6 باب مدرسه(

13. فرشته قویمی )یک باب مدرسه(
14. کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سربیشه )یک باب مدرسه(

15. محمد مروارید )یک باب مدرسه(
16.  موسسه داراالکرام حضرت ابوالفضل )4 باب مدرسه(

17. حامد ناظم رضوی )یک باب مدرسه(
18. فاطمه ولی اللهی )یک باب مدرسه(

19. هیات امنا جامعه یاوری فرهنگی )یک باب مدرسه(
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ــدن  ــام مان ــا، نیمه تم ــن پروژه ه ــی در ای آموزش
تعــداد بســیار زیــادی از پروژه هــای آموزشــی بــه 
دلیــل عــدم تامیــن اعتبــار دولتــی، و برخی ســایر 
مــوارد مشــابه موضوعــات مهمــی هســتند کــه 
ســاخت مــدارس جدیــد را ضــروری می نماینــد. 
در ایــن رابطــه و بــا فــرض اینکــه هــدف 
یــاوری  جامعــه  ماننــد  موسســاتی  اصلــی 
ــوزش  ــودکان و آم ــش ک ــای دان ــی ارتق فرهنگ
مهارت هــای الزم بــه نســل آینــده اســت، و نیــز 
ــه موضوعــات فــوق، شــاید برخــی  ــا توجــه ب ب
پیشــنهادات بــه شــرح زیــر بتوانــد در دســتیابی 
ــن اهــداف گره گشــا و اثربخــش باشــند:   ــه ای ب
ــی.   ــام دولت ــای نیمه تم ــل پروژه ه ــف. تکمی ال
نیمه تمــام  پروژه هــای  بــه  خیریــن  ورود 
دولتــی کــه در آنهــا بخــش بزرگــی از تعهــدات 
دولــت قبــال پرداخــت شــده و پــروژه تــا 
ــت، و  ــته اس ــرفت داش ــی پیش ــل قبول ــد قاب ح
ــد  ــن می توان ــهم آورده خیری ــا س ــل آن ب تکمی
راهبــردی قدرتمنــد در حــوزه مدرسه ســازی 
در  معمــوال  پروژه هــا  گونــه  ایــن  باشــد. 
ــداد  ــا تع ــل آنه ــا تکمی ــوده و ب ــزرگ ب ــاد ب ابع
ــا  ــک ی ــد در ی ــادی می توانن ــوزان زی دانش آم
حتــی دو شــیفت تحصیلــی از آنهــا بهــره ببرنــد. 
ــرای  ــود ب ــدارس موج ــازی م ــب  س ب. مناس
کــودکان معلــول.  در مطالعــه فــوق دیدیــم 
کــه  20% از  تــرک تحصیل هــا بــه دلیــل 

فقــط معلولیــت کــودکان بــوده اســت. بــه عبارتی 
کودکــی کــه معلولیت جســمی داشــته و مدرســه 
ــت،  ــده اس ــازی نش ــور او مناسب س ــرای حض ب
مجبــور بــه تــرک تحصیــل می شــود. بــه نظــر 
می رســد هزینــه مــورد نیــاز بــرای مناسب ســازی 
مــدارس مبلغ قابل توجهی در مقایســه با ســاخت 
مــدارس نیســت.  شــاید بتــوان گــروه جدیــدی از 
پروژه هــا را تحــت عنــوان » مناسب ســازی 
ــول«  ــوزان معل ــرش دانش آم ــرای پذی مدرســه ب
ــدات الزم در  ــاد تمهی ــا ایج ــود و ب ــف نم تعری
مــدارس موجــود موجبات حضــور تعداد زیــادی از 
دانش آمــوزان معلــول را در مدرســه فراهــم نمــود.

ــه موضــوع  ــه مناسب ســازی مــدارس تنهــا ب البت
کــودکان معلــول ختــم نمی شــود. تجهیــز مدارس 
بــه کتابخانــه، آزمایشــگاه، مســیر دسترســی 
ــرای  مناســب، ســرویس های بهداشــتی مجــزا ب
ــوری  ــداد الزم، آبخ ــه تع ــران ب ــران و پس دخت
مناســب، دسترســی به نــور و تهویه مناســب، ... از 
جملــه ســایر مواردی اســت کــه در ایــن بخش باید 
لحــاظ گــردد )بــرای مطالعه بیشــتر در ایــن بخش به 
موضوع » مدارس دوســتدار کــودک « مراجعه نمایید(.  
ــی  ــت. گاه ــا معلولی ــراه ب ــر هم ــر و فق پ. فق
تهیــه  در  محــروم  مناطــق  در  خانواده هــا 
مقدماتی تریــن لــوازم و هزینه هــای تحصیــل 
و  کیــف  مدرســه،  روپــوش  می ماننــد.  بــاز 
و  خوابگاهــی،  هزینه هــای  التحریــر،  لــوازم 

برخــی هزینه هــای اضافــی ماننــد ســمعک، 
مــوارد  ســایر  و  طبــی،  کفــش  عینــک، 
مشــابه از ایــن قبیــل هزینه هــا می باشــند. 
ــی از ســوی  طراحــی و اجــرای طرح هــای حمایت
موسســات خیریــه و حمایتــی هــر چنــد در ابعــاد 
کوچــک و محــدود می توانــد در ایــن حــوزه کمک 
ــتای  ــد در راس ــای نیازمن ــه خانواده ه ــی ب بزرگ
تشــویق آنهــا به ادامه تحصیل فرزندانشــان باشــد. 
آنگونــه کــه می بینیــم، بــه نظــر می رســد 
از ســوی  اندکــی حمایــت و پشــتیبانی  بــا 
ــودکان )در  ــی ک ــاد حام ــردم نه ــازمان های م س
جمعیــت  می توانــد  مختلــف(  ســرفصل های 
کــودکان بازمانــده از تحصیــل در ســن 6 تــا 
ــش  ــادگی کاه ــرعت و بس ــه س ــال را ب 14 س
داد. کافــی اســت نگاهــی کل نگــر و جامــع بــر 
فعالیت هــای خــود حاکــم نمــوده و اندکــی توجــه 
خــود را بــه محیط پیرامونــی و اتفاقات آن بیشــتر 
ــال در  ــاد فع ــردم نه ــازمان های م ــا س ــم. م کنی
ــا  ــت ت ــوزان الزم اس ــت از دانش آم ــوزۀ حمای ح
پژوهــش و مطالعــه را بــه عنــوان یــک رکــن در 
ــم  ــود حاک ــای خ ــزی فعالیت ه ــیر برنامه ری مس
نماییــم. در ایــن صــورت قــادر خواهیــم بــود تــا 
ــی و  ــا انتخــاب هوشــمندانه پروژه هــای حمایت ب
یــا حتــی پروژه هــای مدرسه ســازی، بــه حداکثــر 
بهــره وری و راندمــان دســت یافتــه و منابــع مالی 
خیریــن را بــه بهترین شــکل ممکن بــکار گیریم.

در اردیبهشــت مــاه ســال 1397 تفاهمنامــه ای میــان جامعــه یــاوری فرهنگــی بــا 
اداره کل نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس اســتان خراســان جنوبــی مبنــی بــر 
تکمیــل یــک باب هنرســتان 15 کالســه در شــمال شــهر بیرجنــد منعقد شــد. این 
هنرســتان بــا مســاحت 2455 مترمربــع در 3 طبقــه در منطقــه حاشــیه فقیرنشــین 
ایــن شــهر تاســیس شــده اســت. ایــن هنرســتان در مجــاورت پــروژه مســکن مهر 
بیرجنــد قــرار دارد. بــر اســاس نیازســنجی های انجــام شــده ایــن شــهرک مســکن 
مهــر نیــاز بــه 350 کالس درس جدیــد دارد کــه متاســفانه در طراحــی اولیــه فکری 
بــرای آن نشــده اســت. ایــن هنرســتان در هر شــیفت درســی ظرفیت پذیــرش 450 

دانش آمــوز بــرای تحصیــل در رشــته های فنــی را خواهــد داشــت. 

هنرستـان 15 کالسـه در شهـــر بیـرجنــد

تاريخافتتاحاستانموضوعبانیشمارهطرح

1396/9/26کهگیلویه و بویراحمدمدرسه یک کالسهداود الوندی820

1396/9/26کهگیلویه و بویراحمدمدرسه یک کالسهدبستان طالیه داران833

1396/9/26کهگیلویه و بویراحمدمدرسه یک کالسهدبستان طالیه داران834

1396/9/26کهگیلویه و بویراحمدمدرسه یک کالسهحمیدرضا سجادی835

1396/7/1کهگیلویه و بویراحمدمدرسه یک کالسهعباس جواهریان838

1396/7/1کهگیلویه و بویراحمدمدرسه یک کالسهعباس جواهریان839

1396/7/1کهگیلویه و بویراحمدمدرسه یک کالسهعباس جواهریان840

1396/7/1کهگیلویه و بویراحمدمدرسه یک کالسهعباس جواهریان841

1396/7/1کهگیلویه و بویراحمدمدرسه یک کالسهعباس جواهریان842

1396/9/29گلستانمدرسه یک کالسهآرزو غریب853

1396/12/7خراسان جنوبیمدرسه 6 کالسهعلی اکبر مزینی745

1396/12/7خراسان جنوبیخوابگاه دانش آموزیعلی اکبر مزینی746

1396/12/9خراسان جنوبیمدرسه یک کالسهدکتر پوریا افالکی757

1396/12/9خراسان جنوبیمدرسه یک کالسهدکتر پوریا افالکی758

1396/12/8خراسان جنوبیحمام دانش آموزیرضا اشرف پور779

1396/11/11خراسان رضویاستثنایی 5 کالسهدکتر داریوش اعتمادی495

1396/9/1خراسان رضویخوابگاه دانش آموزیحسین غفوری486

1396/9/1کردستانمدرسه یک کالسهعباس جواهریان843

1396/9/1کردستانمدرسه یک کالسهعباس جواهریان844

1396/9/1کردستانمدرسه یک کالسهعباس جواهریان845

1396/9/1کردستانمدرسه یک کالسهعباس جواهریان846

1396/9/1کردستانمدرسه یک کالسهعباس جواهریان847

پروژههایافتتاحشدهدرسال۱۳۹۶
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دبستان شهید حججی در فاصله 30 کیلومتری شهر بندرعباس در بخش قلعه قاضی ساخته شده است. 
بــه دلیــل نبــود فضــای آموزشــی کافــی در ایــن منطقــه بســیاری از دانــش آمــوزان از ادامــه تحصیــل 
بازمانــده انــد کــه بــا افتتــاح ایــن مدرســه خوشــبختانه عــالوه بــر دانــش آمــوزان منطقــه قلعــه قاضــی، 

دانــش آمــوزان روســتاهای همجــوار نیــز مــی تواننــد بــه تحصیــل خــود ادامــه دهنــد.

ایــن هنرســتان در شهرســتان مینــاب در حــال ســاخت اســت کــه دارای یــک بــاب خوابــگاه می باشــد. از 
مزیت هــای ایــن هنرســتان می تــوان بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه 400 دانش آمــوز بصــورت روزانــه 
و 200 دانش آمــوز در خوابــگاه می توانــد تحــت پوشــش قــرار گیرنــد. همچنیــن ایــن هنرســتان یــک ســالن 

کارگاهــی بــه مســاحت 160 متــر مربــع دارا مــی باشــد.

ایــن خوابــگاه در اردوگاه امــام رضــا )ع( شهرســتان کوهســرخ اســتان خراســان رضــوی در حال ســاخت 
 . ست ا

ایــن دبیرســتان در شــهر کوهســرخ ســاخته شــده اســت و یکــی از بزرگتریــن پروژه هــای شهرســتان بــه 
شــمار مــی رود.

دبستانشهیدحججی

هنرستانمیناب

خوابگاهاردوگاهامامرضا)ع(

دبیرستانزندهيادحاجعباسعلیكاشانی

توضیحات تعدادكالس زيربنا)مترمربع( بانی

به انضمام آبدارخانه، کتابخانه و اتاق استراحت معلمین 6 378 شرکت رستافن ارتباط

تعداداتاقخواب تعدادكالس زيربنایخوابگاه زيربنایآموزشی بانی

12 12 800 2100 جناب آقای دکتر محمد کاشانی

محوطهسازیوديواركشی تعدادكالس زيربنا)مترمربع( بانی

4000 16 2000 جناب آقای دکتر محمد کاشانی

تعداداتاقخواب زيربنایسلفسرويس زيربنایآموزشی بانی

23 90 900 جناب آقای دکتر محمد کاشانی

فهرستتفاهمنامههایامضاشدهمدرسهسازیازابتدایسال۱۳۹۶

سرويسبهداشتیديواركشیمحوطهسازیتعدادكالسمتراژنوعمدرسهپروژه

1ندارد - 402مدرسه ابتدایی 861

1ندارد - 391مدرسه ابتدایی 862
1ندارد - 402مدرسه ابتدایی 863

642150302مدرسه ابتدایی865
387610002503مدرسه ابتدایی 352

1ندارد - 402مدرسه ابتدایی 866

1ندارد - 402مدرسه ابتدایی 867

404615002804مدرسه ابتدایی 868
1ندارد - 181مدرسه ابتدایی 871

1ندارد - 181مدرسه ابتدایی 872
538620001004مدرسه ابتدایی 878

88330001703مدرسه ابتدایی 879

1ندارد-181مدرسه ابتدایی881
1ندارد181مدرسه ابتدایی882
1ندارد - 391مدرسه ابتدایی 883

29001270003808هنرستان و خوابگاه869
10001417001008هنرستان864
100023500030012خوابگاه870
30001675004008دوره متوسطه 873

1--362مدرسه ابتدایی279

1--362مدرسه ابتدایی368

4--1448مدرسه ابتدایی4 باب

6--21612مدرسه ابتدایی6 باب

1--362مدرسه ابتدایی394
1--362مدرسه ابتدایی874

1--362مدرسه ابتدایی875

1--362مدرسه ابتدایی876

1--362مدرسه ابتدایی877
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ایــن دبســتان در 2 طبقــه و در شهرســتان ســرایان، منطقــه ســه قلعــه اســتان خراســان جنوبــی ســاخته شــده 
اســت.

مدرســه حضــرت ولیعصر)عــج( در مقطــع ابتدایــی و دخترانــه حــدودا بیــن 200 تــا 250 دانش آمــوز را تحــت 
ــرار می دهــد. پوشــش ق

این هنرستان در 2 طبقه و در شهرستان خضری استان خراسان جنوبی ساخته شده است.
هنرستان مزینی در مقطع پسرانه حدودا 200 دانش آموز را تحت پوشش قرار می دهد.

مدرسه اعتمادی در منطقه قاسم آباد خواف استان خراسان رضوی ساخته شده است.
ــا دانش آموزانــی  ایــن مدرســه دانش آمــوزان اســتثنایی را پوشــش می دهــد و خوشــبخانه باعــث شــده ت
کــه دارای محدودیت هــای ذهنــی و حرکتــی هســتند بــا امکاناتــی کــه در ایــن مدرســه وجــود دارد بتواننــد 

راحت تــر بــه ادامــه تحصــل مشــغول شــوند.

جامعــه یــاوری فرهنگــی بــا همراهــی یــاوران ارجمنــد توانســت بــرای مناطــق زلزله زده اســتان کرمانشــاه 
35 بــاب مدرســه پیــش ســاخته را در کمتریــن زمــان ممکــن آمــاده و بــرای مناطــق ســرپل ذهــاب، ازگله 

و ثــالث باباجانــی کــه بیشــترین خســارت هــا را در زلزلــه اخیــر دیدنــد  ارســال کنــد.

دبستانحضرتولیعصر)عج(

مشخصــاتبرخیازپروژهها

هنرستانمزينی

مدرسهاستثنايیاعتمادی

ساختوارسال35مدرسهپیشساختهبهاستانكرمانشاه

توضیحات تعدادكالس زيربنا)مترمربع( بانی

به انضمام آزمایشگاه، نمازخانه و اتاق استراحت معلمان 6 709 جناب آقای علی اکبر مزینی

توضیحات تعدادكالس زيربنا)مترمربع( بانی

به انضمام کارگاه، نمازخانه و اتاق استراحت معلمان 6 709 جناب آقای علی اکبر مزینی

توضیحات تعدادكالس زيربنا)مترمربع( بانی

- 5 280 جناب آقای دکتر داریوش اعتمادی

توضیحات تعدادكالس زيربنا)مترمربع( بانیان

تمامی این مدارس دارای آبدارخانه و سرویس بهداشتی می باشند. 52 1260 جمعی از اعضای یاوری

ارزشواقعیپروژه)ريال(مبلغريالاستانبانی

253,000,000253,000,000سیستان و بلوچستانمحمد علی صدر قاینی 

253,000,000253,000,000کردستانمحمد جواد صدر قاینی 
253,000,000253,000,000سیستان و بلوچستاندکتر محمد اسالمی

308,000,000308,000,000سیستان و بلوچستانایران نیک بخش

3,000,000,0005,418,000,000هرمزگانرستافن ارتباط

275,000,000275,000,000سیستان و بلوچستانعباس جواهریان

275,000,000275,000,000سیستان و بلوچستانعباس جواهریان

1,256,000,0005,656,000,000سیستان و بلوچستاندکتر فرید شیرکوند

198,000,000198,000,000هرمزگانلیال نادراصفهانی

198,000,000198,000,000هرمزگان محمد علی صدر قاینی 
1,100,000,0007,532,000,000سیستان و بلوچستاندکتر ابوالقاسم رئیس سادات

700,000,00012,306,000,000سیستان و بلوچستاندکتر ابوالقاسم رئیس سادات

198,000,000198,000,000هرمزگانفرح بانو رمضانی

198,000,000198,000,000هرمزگانفرح بانو رمضانی
275,000,000275,000,000کردستانفرح بانو رمضانی

7,700,000,00040,600,000,000هرمزگان  دکتر محمد کاشانی

2,200,000,00014,000,000,000خراسان رضویدکتر محمد کاشانی 

5,500,000,00014,000,000,000خراسان رضویدکتر محمد کاشانی 
042,000,000,000خراسان رضوی دکتر محمد کاشانی

200,000,000200,000,000کرمانشاهمرضیه خواجگان

200,000,000200,000,000کرمانشاههیات امنا جامعه یاوری

800,000,000800,000,000کرمانشاهموسسه خیریه داراالکرام

1،200,000,0001،200,000,000کرمانشاهخیرین جراحان پالستیک ایران

200,000,000200,000,000کرمانشاه فرزانه اسالمی

200,000,000200,000,000کرمانشاهنسرین رحیمی

200,000,000200,000,000کرمانشاهنسرین رحیمی

200,000,000200,000,000کرمانشاهدانشگاه تهران

200,000,000200,000,000کرمانشاهفاطمه ولی اللهی
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ارزشواقعیپروژه)ريال(مبلغريالاستانبانیسرويسبهداشتیديواركشیمحوطهسازیتعدادكالسمتراژنوعمدرسهپروژه

200,000,000200,000,000کرمانشاهمحمد مروارید1--362مدرسه ابتدایی881

200,000,000200,000,000کرمانشاهحامد ناظم رضوی1--362مدرسه ابتدایی506

200,000,000200,000,000کرمانشاهزهرا دلوی1--362مدرسه ابتدایی505

200,000,000200,000,000کرمانشاهآموزش و پرورش سربیشه1--362مدرسه ابتدایی507
200,000,000200,000,000کرمانشاهموسسه خیریه مهر کوثر1--362مدرسه ابتدایی508
200,000,000200,000,000کرمانشاهکارکنان رستافن ارتباط1--362مدرسه ابتدایی509
2,000,000,0002,000,000,000کرمانشاهشرکت رستافن ارتباط5--18010مدرسه ابتدایی5 باب

4,400,000,00021,700,000,000سمنانخواهران شیشه گر6دارددارد155012دوره متوسطه 887

1,450,000,00010,430,000,000گلستان سعید اخوان صراف4دارددارد7456مدرسه ابتدایی 885

500,000,0002,744,000,000سیستان و بلوچستانشرکت بافکو 2-دارد1963مدرسه ابتدایی 886
220,000,000980,000,000همداندکتر داریوش اعتمادی---702مدرسه ابتدایی888

154,000,0001,400,000,000همدانفرح بانو رمضانی----100کارگاه دوخت889

2,750,000,0007,560,000,000خوزستانزهرا دلوی6-دارد5406دبیرستان890
200,000,000200,000,000کرمانشاه فرشته فویمی1--362مدرسه ابتدایی 510

200,000,000200,000,000کرمانشاه اتحادیه ناشران تهران1--362مدرسه ابتدایی 550

200,000,000200,000,000کرمانشاه دکتر محمدعلی افتخاری1--362مدرسه ابتدایی 512

297,000,000297,000,000سیستان و بلوچستانشرکت مصنوعات فلزی1--421مدرسه ابتدایی891

200,000,000200,000,000کرمانشاه موسسه خیریه مهر کوثر1--362مدرسه ابتدایی 514

200,000,000200,000,000کرمانشاه دکتر داریوش اعتمادی1--362مدرسه ابتدایی 515

200,000,000200,000,000کرمانشاه دسته  جمعی باوران 11--362مدرسه ابتدایی 516

200,000,000200,000,000کرمانشاهدسته جمعی یاوران 12--362مدرسه ابتدایی517

2,200,000,0007,000,000,000خراسان جنوبی گلناز یزدیان )دکترجوادی( محسن رحیمیان4ندارد4966700متوسطه 892

220,000,000220,000,000کهگیلویه و بویراحمددکتر عزت جمالینداردندارد-1671ابتدایی893

10,450,000,00034,370,000,000خراسان جنوبی حسین وجیه اللهی24551515002508هنرستان کار و دانش894

8,800,000,00024,318,000,000هرمزگانعطا نصیردفتری17371210002806دبیرستان895

407,000,0002,464,000,000سیستان و بلوچستانمحمدعلی صدر قاینی134--17655ابتدایی896

4,400,000,0008,372,000,000هرمزگاندکتر عباس خالصی598645002704دبیرستان897

19,82329736,5502,81027268,388,000,000274,051,000,000جمع

ادامه از صفحه قبل ...


