
بهره مند-هدایت »آموزش وپرورش« که زیربنای توسعه 
کشور، تقویت اقتدار و امنیت ملی، تولید سرمایه فرهنگی و 

ارتقای سرمایه اجتماعی است نیازمند برنامه های راهبردی 

و بلند مدت می باشد .ما باید در آم��وزش و پ��رورش برای 

برنامه ریزی های کالن از روش های علمی استفاده کنیم. 

ضمن این که آموزش و پرورش مشخص کننده مسیر انسان 

ها به سوی تعالی است و با بهره گرفتن منطقی از امکانات 

و انتخاب نزدیکترین راه می توان این مسیر را به درستی 

برای مخاطبین تبیین کرد . هر زمان از تربیت سخن به میان 

می آید نگاه ها به سیستم آموزش و پرورش و ظرفیت های 

درون سازمانی و برون سازمانی آن معطوف می شود. در 

ادامه گفت و گوی خبرنگار خراسان با رئیس اداره آموزش 

وپرورش منطقه صالح آباد را می خوانید:با درود و سالم به 

پیشگاه امام زمان )عج(، شهدا و امام شهدا و سالم به فرزند 

و خلف صالحش پرچمدار انقالب، امام و مقتدایمان حضرت 

آیت ا... العظمی امام خامنه ای مدظله العالی و همچنین 

رئیس جمهور محبوب و مردمی کشور عزیزمان ، جناب 

آقای دکتر روحانی که با برنامه های موفق دولت تدبیر و 

امید، باعث خدمات ارزنده در همه ابعاد به خصوص ابعاد 

فرهنگی، آموزشی، سیاسی و اقتصادی شده ان��د.اداره 

آموزش و پرورش منطقه صالح آباد با  تعداد 9 هزار دانش 

آموز و نهصد نفر همکار فرهنگی و 150 آموزشگاه  از بزرگ 

ترین  ادارات  بخش های خراسان رضوی به لحاظ وسعت، 

پراکندگی  و جمعیت محسوب می گردد.رئیس اداره آموزش 

و پرورش منطقه صالح آباد می گوید:  الزم می دانم از مدیر کل 

فرهیخته اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، جناب 

آقای دکتر کاظمی به لحاظ همراهی و همکاری و توجه ویژه 

به مناطق محروم و مرزی تقدیر و تشکر نمایم. ایشان به عنوان 

مدیری عملیاتی ، میدانی، رنج کشیده خدمت در مدارس 

مناطق محروم که به خوبی با نیازهای این مناطق آشنا و به 

مشکالت آموزش و پرورش واقف هستند و به خوبی به آن 

آگاهی  و اشراف دارند، مطرح می باشند و نگاه مثبت ایشان 

و معاونین محترم اداره کل آموزش و پرورش در  جهت مرتفع 

کردن مشکالت مناطق محروم به خصوص منطقه صالح آباد 

در خور توجه و تقدیر است.سیدخلیل صدر با اشاره به خدمات 

و برنامه های مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار 

می دارد: از دیگر اقدامات خوب و ارزنده ایشان ایجاد پست 

مشاور در امور مناطق محروم است که بتواند خدمت رسانی 

بهتری به این بخش ها را داشته باشد.

دستاوردهای عمرانی  ▪ 
از ابتدای فعالیتم  ) به مدت چهار ماه ( به عنوان رئیس 

اداره آموزش و پرورش منطقه صالح آباد به توسعه فضاهای 

آموزشی، فرهنگی و رفاهی توجه و تاکید داشتم و به همین 

منظور با جذب خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار به همت 

مشارکت های مردمی اداره کل محترم نوسازی، توسعه و 

تجهیز مدارس خراسان رضوی به دستاوردهای خوبی نائل 

شده ایم و آینده ای روشن در زمینه فضاهای آموزشی منطقه 

صالح آباد رقم خواهد خورد.احداث خوابگاه دانش آموزی 

بنیاد برکت : خوابگاه دانش آم��وزی بنیاد برکت در محل  

دبیرستان شبانه روزی امام علی )ع( با مساحت هزار متر 

مربع در سه طبقه و با هزینه ده میلیارد ریال از محل اعتبارات 

بنیاد برکت اح��داث گردیده است.احداث سالن ورزشی 

آیت ا... هاشمی رفسنجانی: سالن ورزشی آیت ا... هاشمی 

رفسنجانی با مساحت هزار و چهارصد متر مربع و 12 میلیارد 

ریال هزینه از محل اعتبارات بنیاد برکت احداث شد. این 

سالن ورزش��ی چند منظوره برای دانش آم��وزان مستعد و 

عالقه مند منطقه صالح آباد که در سطح  ورزش دانش آموزی 

خراسان رضوی حرف های زیادی برای گفتن دارند احداث 

شد تا فضای بسیار مناسبی برای برگزاری مسابقات ورزشی 

و فرهنگی هنری دانش آموزان باشد و بدین وسیله شاهد 

ترقی و پیشرفت دانش آموزان در این زمینه باشیم. اجرای 

سیستم گرمایشی در 53 آموزشگاه : از محل اعتبارات اداره 

کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی در 

53 آموزشگاه منطقه سیستم گرمایشی ) شوفاژ ( نصب و 

راه اندازی شد. نصب سیستم گرمایشی شوفاژ در مجموع 

هفتاد میلیارد ریال هزینه در بر داشته است. الزم به ذکر 

است در هیچ یک از مدارس منطقه صالح آباد بخاری چکه 

ای نفتی وجود ندارد و در مدارس منطقه صالح آباد از سیستم 

گرمایشی )شوفاژ( و یا بخاری نفتی کاربراتوری استاندارد 

استفاده می شود. جا دارد از توجه مدیر کل محترم اداره کل 

نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی جناب آقای 

مهندس هاشمی نسب و همکاران ایشان و همچنین از جناب 

آقای مهندس علیزاده مسئول محترم مشارکت های اداره 

کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی تقدیر و 

تشکر نمایم.راه اندازی پژوهش سرای دانش آموزی حضرت 

آیت ا... خامنه ای )مد ظله العالی( : به منظور انجام آزمایشات 

و تحقیقات دانش آموزی در دروس  فیزیک، شیمی ، زیست، 

فن آوری، جغرافیا و ... لزوم اختصاص یک فضای مناسب و 

تجهیز آن ضروری بود و به همین دلیل فضای مناسبی را به 

این مرکز پژوهشی اختصاص دادیم تا دانش آموزان به لحاظ 

دروس آزمایشگاهی هیچ مشکلی نداشته باشند.راه اندازی 

مرکز آزمون مجازی فرهنگیان ) تست سنتر(:  نبودن فضای 

مناسب و مجهز برای برگزاری آزمون های مجازی فرهنگیان 

یکی از  مشکالتی بود که در این زمینه داشتیم. راه اندازی 

مرکز آزمون مجازی فرهنگیان با 15 دستگاه رایانه باعث شد 

تا هم فرهنگیان منطقه و هم دانش آموزان دبیرستان های کار 

و دانش و سایر مقاطع از این مکان مناسب و مجهز  استفاده 

کنند.راه اندازی مرکز اسکان موقت فرهنگیان: با توجه به 

اینکه تعداد زیادی از فرهنگیان منطقه روزانه به شهرهای 

تربت جام و مشهد مقدس رفت و آمد می کنند اختصاص و 

راه اندازی یک مرکز اسکان موقت برای فرهنگیان در صالح 

آباد ضروری بود و به همین منظور برای رفاه حال همکاران 

عزیز،  6 مرکز خانه معلم روستایی تجهیز و  همچنین مرکز 

اسکان موقت فرهنگیان در شهر صالح آباد راه اندازی شد. 

مرکز اسکان موقت فرهنگیان دارای 40 تخت و مجهز به 

امکانات رفاهی می باشد که مکان مناسبی است تا فرهنگیان 

به صورت موقت در آن اسکان یابند.محوطه سازی دبستان 

بهار و باقر در روستای بنی تاک: محوطه سازی دبستان بهار 

و باقر روستای بنی تاک با هزینه ای بالغ بر نود میلیون ریال 

انجام شد.طرح های در حال احداث: آموزشگاه 6 کالسه 

متوسطه اول پسران در صالح آباد با حضور خیر بزرگوار 

حاج محسن رمضان کلنگ زنی شد و آموزشگاه  6 کالسه 

با مشارکت خیر  نیک اندیش خانم نازی صفاری در حال 

احداث  می باشد.همچنین درصدد احداث مرکز رفاهی، 

آموزشی در  شهر صالح آباد نیز هستیم و به همین منظور 

از سوی مدیر کل محترم آموزش و پرورش خراسان رضوی 

اعتباری برای این مهم در نظر گرفته شده است.الزم به ذکر 

است که بنیاد برکت از محل اعتبارات فرامین مقام معظم 

رهبری در منطقه صالح آب��اد تاکنون م��دارس و فضاهای 

بسیار خوب و بزرگی احداث کرده و تاکنون منشاء برکات 

زیادی شده است. این بنیاد اخیرا یک سالن ورزشی و یک 

خوابگاه شبانه روزی احداث و برای ساخت یک آموزشگاه 

نیز قول مساعد داده است.کمک به دانش آموزان نیازمند:  

راه اندازی کارگروه حمایت از دانش آموزان مناطق محروم و 

جذب موسسه فرهنگی و خیریه ام االئمه )س( که به مدارس 

برخی تجهیزات و کتب، به دانش آموزان نیازمند مدارس 

شبانه روزی دخترانه البسه، مواد غذایی و حتی جهیزیه و به 

دختران کم بضاعت کمک هایی داشته است. از قسمت های 

معاونت محترم آموزش ابتدایی اداره کل، اداره انجمن اولیا 

و مربیان خراسان رضوی و برخی موسسات خیریه نواحی 

مشهد مقدس به دانش آموزان نیازمند و یتیم کمک هایی 

از قبیل پوشاک، کفش و لوازم التحریر صورت گرفته است. 

اقدامات انجام شده در ح��وزه  آموزشی: برگزاری کالس 

های ضمن خدمت  به صورت متمرکز ، برگزاری کارگاه های 

آموزشی منطقه ای راهبران در حوزه کنکور، برگزاری دوره 

های اعتکاف علمی، برگزاری کالس های کنکور، تقویتی 

با حضور اساتید مجرب و توانمند استانی، برگزاری دوره 

های مشاوره و برنامه ریزی های هدفمند مدیران مدارس، 

آزمون های علمی، طرح های جابر و خوارزمی، تولید محتوا، 

اقدام پژوهی و ... در حوزه معاونت آموزشی در حال انجام 

است .اقدامات انجام شده در حوزه  پرورشی: با تالش های 

خوب حوزه معاونت پرورشی در مسابقات فرهنگی و هنری 

توانسته ایم از گروه 3 به گروه 2 صعود کنیم که امیدواریم 

باز هم بتوانیم جایگاه بهتری در سطح استان داشته باشیم. 

برگزاری مراسم باشکوه دهه فجر، هفته وحدت و یادواره های 

شهدای دانش آموزی، همراهی خوب با حوزه بسیج دانش 

آموزی، انجام طرح های شهید پژوهی ، اجرای سرودهای 

مدافعین حرم، اجرای مسابقات فرهنگی و هنری از اقدامات 

خوب حوزه پرورشی می باشد.در پایان برخود الزم می دانم 

از تعامل خوب و ارزشمند امام جمعه محترم اهل تشییع، 

حجت االسالم و المسلمین حاج آقای بختیاری و امام جمعه 

محترم اهل سنت حاج آقای مولوی یوسفی، نماینده محترم 

شهرستان های تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد جناب 

آقای دکتر رحیمی، فرماندار محترم شهرستان تربت جام، 

جناب آقای مهندس رستمی، بخشدار محترم صالح آباد، 

جناب آقای زنگویی و همه ادارات و نهادهای منطقه تقدیر و 

تشکر  نمایم. همچنین تالش های معاونین و همکاران خودم 

در حوزه ستادی و کلیه راهبران آموزشی و پرورشی، مدیران، 

معاونان، مربیان پرورشی، معلمان، اولیا و دانش آموزان 

منطقه صالح آباد که در جهت ارتقای سطح آموزش و پرورش 

گام بر می دارند را ارج می نهیم.
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