
     29/04/1398 تاریخ:

 مرزانجمن همراهان بدون     شماره: 

 و ساخت سرویس بهداشتی سقف مدرسه  بهسازینویس طرح یاری فرم پیش

 جناب آقای محمدزایی خانوادگی مجری طرحنام و نام

 مریم سلیمی خانوادگی رابط طرحنام و نام
 -  انجمن خیریه همکار در این طرح

 یک ماه و نیم موردنیاز اجرای طرحزمان مدت

 99مرداد  دوم هفته تاریخ شروع طرح

 99 شهریور سومهفته  تاریخ پایان طرح

 -توتان محمداندهستان  -شهرستان نیک شهر -تان و بلوچستاناستان سیس منطقه اجرای طرح
  دبستان مقداد کلوبرآب -روستای کلوبرآب -بخش بنت

 تومان 38.680.000در حدود  بودجه موردنیاز

   طبق لیست پیوست اقالم موردنیاز

  نیک شهرشهر  محل خرید اقالم مربوطه

 

 شرح یاری درخواستی: ●

منطقه ی نیک شهر در قسمت بلوچستان استان سیستان و بلوچستان که از نظر مکانی بین ایرانشهر و چابهار 
واقع شده است، از محروم ترین مناطق این خطه می باشد. مدارسی در روستاهای محروم این منطقه هستند 

 محروم هستند. که از اولیه ترین امکانات رفاهی و بهداشتی 

یکی از دبستان های دهستان برای های خریداری شده یکی از آبسردکن مهر ماه سال گذشته طرح یاری در 
که از نظر تعداد دانش آموزان، جمعیت نسبتا باالیی  ارسال گردید (مقداد کلوبرآبدبستان محمدان ) -توتان 

. محروم استشویی( تدسهمچون سرویس )توالت و  بهداشتیاولیه ترین امکانات را شامل می شود اما از 
منطقه نشان داد  در این سال گذشتهدر سیل وقوع همچنین سقف مدرسه از تیرچه و گل ساخته شده است. 

در اثر  تضعیف و سستی سقف همچنینکالس فضای نشت آب در  موجبعایق سازی سقف کالس ها، عدم که 
و  خطرناک و موجب به بارآمدن خرابیر گردد. این تضعیف و سستی سقف ممکن است بسیابارش باران می

این منطقه  در سال گذشتهدی ماه همانطور که در سیل گردد. دانش آموزان و معلمین مدرسه تهدید جان 
 فضایکالس ها بیش از یک ماه در خارج از محوطه مسقف و در بدلیل امکان ریزش سقف در اثر نم کشیدگی، 

  )تصاویر پیوست(باز تشکیل می شد. 



برای  )خانم ها و آقایان(عدد سرویس بهداشتیسه  ساخت همچنین و  تعمیر و بهسازی سقفطرح برآنیم تا با 
 شرایط تحصیل دانش آموزان در این روستا امن تر و تسهیل گردد. این مدرسه 

بیماری کرونا که به دلیل  گرددارائه  انجمن همراهان بدون مرززودتر به تالش بر این بود که این طرح هر چه 
همچنین اجرای طرح توسط معلم مدرسه که در اجرای طرح های قبلی همکاری تاخیر مواجه گردید.  بااین مهم 
ممکن می سازد تضمین  عملیات اجرا مجموعه ی همراهان بدون مرز را باو بالفصل مستمر ارتباط داشته و 

   رای صحیح و کامل طرح در منطقه است. اج

 :طرح اجرای ضرورت •

---- 

 ها و ارتباط با منطقه:نحوه ارسال کمک ●

امکان اجرای طرح در  اینکهتوجه به با از شهر نیک شهر تهیه می گردد.  زیر( در جدول)مصالح و اقالم مذکور 
دلیل حضور دانش آموزان با ه ب و زمان سال تحصیلی وجود ندارد سقف کالس ها( سازی )بهسازی و مقاوم

 درسرعت عمل پیش رو ، سال تحصیلی  شروع زودتر از موعد و همچنینمی شود مشکالت فراوانی روبرو 
 می رسد.به نظر طرح ضروری  اجرای تصویب و

 

 طرح:نکات مهم دررابطه با  ●

تا زمان اجرای طرح  قیمت هاناگهانی و دور از انتظار یداری شرایط اقتصادی ایران امکان افزایش بدلیل ناپا -1
  وجود دارد.

پیش از هرگونه نظر کارشناسان مربوطه داده شود.  نکات فنی بابدلیل در طرح  ممکن است تغییرات جزئی -2
اطالع و نظر موافق است گذاری دبیر کارگروه سیتغییری در اجرای طرح مصوب شده، به صورت مکتوب به 

 کسب می گردد.

شده مزد کارگران در اجرای طرح در نظر گرفته ناکنین منطقه در اجرای عملیات طرح، قول مساعد سبا  -3
 . است



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نوع و میزان کمک درخواستی: ●

 مقاوم سازی و عایق کردن سقف مدرسه  -1

قیمت واحد  تعداد شرح ردیف
 )تومان(

 قیمت کل )تومان(

 2.750.000 250.000 متری 10رول  11 ایزوگام 1

 700.000 28.000 کیسه  25 سیمان 2
 450.000 150.000 بار 3 ماسه  3
 300.000 150.000 روز 2 مزد بنا  4
 770.000 7.000 متر 110 اجرای ایزوگام  5

 4.970.000 جمع کل



 

 ساخت سرویس بهداشتی  -2

قیمت واحد  تعداد شرح ردیف
 )تومان(

 قیمت کل )تومان(

 2.640.000 2.200 عدد1200   (2*2)ابعاد چاه  ر چینی چاهابلوک دیو 1

 1.350.000 450.000 بار  3 حمل بار بلوک 2
 2.500.000 2.500.000 کنترات اجرای کنترات چاه فاضالب  3
 2.240.000 28.000 کیسه  80 سیمان  4
 450.000 4500.000 بار  1 کرایه حمل سیمان 5
 750.000 150.000 بار 5 ماسه  6
 1.120.000 160.000 شاخه 7 14آرماتور قطر  7
 1.000.000 200.000 بار  5 سنگ رودخانه  8
 600.000 200.000 عدد 3 سنگ توالت  9
 750.000 250.000 عدد 3 شلنگ و شیر آب توالت 10
 800.000 100.000 شاخه  8 آب )پالستیکی(لوله  11
 2.220.000 370.000 شاخه  6 نبشی 12
 3.900.000 1.300.000 عدد 3 آهنیدرب ورودی  13
 450.000 150.000 عدد 3  فاضالبلوله  14
 2.400.000 40.000 متر 60 کاشی بیرون و داخل اتاقک توالت  15
 240.000 80.000 عدد  3 شتر گلو  16
 400.000 100.000 عدد 4 شیر آب روشویی 17
 6.000.000 6.000.000 کنترات دستمزد بنا  18
)دستمزد و اقالم کشی اجرای عملیات برق 19

 )دستمزد(مربوطه( و عملیات لوله کشی آب 
 2.000.000 2.000.000 کنترات 

کرایه حمل سایر اقالم )کاشی، در و نبشی و  20
)... 

 900.000 450.000 بار  2

 1.000.000 1.000.000 لیتری  1000 تانکر آب  21
 33.710.000 جمع کل

 


