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  «اسالمی برای تحقق عدالت و پیشرفت خدمت» اصول ثابت -1

ان تنصر اهلل ینصرکم و یثبت  "( ایمان، صبر، بصیرت و مجاهدت در راه حق و دل سپردن به 1 

بهشتی آموختیم و در تمام  ای است که از صبح آغاز انقالب از شهید مظلومنامهمرام  "اقدامکم

ها و افراطی فرهنگی و دوران مقابله با انحراف  مقدس و در عرصه جهادروزهای خون و خاطره و دفاع

در گرو پایبندی عملی به  این اصول ملزم به آن بدانیم و هر توفیقی های سیاسی باید خود را گری

  است. الهی هایو سنت 

فرقه، ت ت بر اصول و ارزش های الهی باعث پیروزی و در مقابل( سنت ثابت الهی است که وحد2 

ران طلبی باعث شکست و ذلت است. بر همین اساس رقابت سیاسی دواختالف ، خودخواهی و دنیا

ن با هر سلیقه در چهارچوب قانو کوتاه انتخابات باید به رفاقت تبدیل و همه دلسوزان پیشرفت منطقه

گیری با بهره ، ایجاد اشتغال، زمینه سازی برای ازدواج جوانشهرستاندر راه منافع و مصالح سیاسی 

 نخبگان و فرهیختگان تالش نمائیم. ازخرد

، در "وَرى بَیْنَهُمْ.مُْرهُمْ شُوَأَ": زیو ن "وَشَاوِْرهُْم فِی األَْمرِ. "از جمله:  میقرآن کر اتیاساس آ بر( 3

 ب،یرتت نیو مشورت انجام شود. بد یبا همفکرالزم است  یجمع یها یریتصمیم گ ن،یجامعه مؤمن

الزم  لذا نقد منصفانه یک وظیفه استبه حق،  یجمع یابیبیان نظرات به منظور توجه دادن و دست 

همه گروه  ردم بعد از دوران کوتاه انتخابات و رقابت های سیاسی با پذیرش و احترام به رای ماست. 

اپذیر ر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تالش خستگی نبرای پیشرفت در اموها بر اساس مشترکات 

 ضروری است.

ها  تیبه کالبد فعال یاست که چون روح یریخدا از اصول خدشه ناپذ یخالص نمودن عمل برا (4

 یدر رفتار و تعامالت مورد توجه دائم ریاصل خدشه ناپذ کیبه عنوان  یساز خود شود. یم دهیدم

کنترل  ،یزگاریتقوا و پره تیو تقو تیخدا، رعا یدن کارها برابه منظورخالص کر ،یاست. خود ساز

خدمت  ب،یاحترام متقابل و عدم تخر تیو رعا ،ینظرات شخص یرو یخود در عدم تحمیل و پافشار

 یبه شمار م یاسالم یاز ارزش ها یمحبت و مهربان ،یثارگریو ا یفداکار ،یستیبدون منت، ساده ز

ر جاذبه زمان، بی وقفه در حال حرکت هستیم و تنها کسانی در این مه ما انسانها در جاده په. دیآ

اندیشند نه ایستگاه های زیبا؛ از مسیر عاقبت به خیر می شوند که به مقصدهای زیبای الهی می
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یعنی قبله حرکت جهادی  "وَ إلَیکَ یا ربِّ نَصَبتُ َوجهی" :همین روی موالی متقیان می فرمایند

 .الهی است من به سمت قله ی آرمان
گذاشتن  نایو در م قیحقا انیاست. صداقت در ب دیبا مردم ، از اصول مسلم و مورد تأک صداقت( 5

یم انسانِ موحد بر این باور .هاست وهیش نیرگذارتریو تأث نیمشکالت و راه حل ها با مردم از سالم تر

ی آسمانی آئین همسنگرانمرام و  اقتدا به باطلبکار نمی شود.  .مأیوس نمی شود. مغرور نمی شود

ا دلسرد و هکه از نه آفرین ها خشنود ونه از نفرین ها، دروغ ها و تهمت  خداوندباشیمدل سپرده 

 .خستگی ندارد و خدمت به بندگان او برای رضای الهی آزرده می شدند،زیرا که کار

است؛  ممنوع در راه پیشرفت، توقف ممنوع است؛ خودشگفتی رهبر فرزانه انقالب اسالمی :  (6 

ولین دنیا افتادن برای مسئ غفلت ممنوع است؛ لذت جویی ممنوع است؛ به فکرجمع کردن زخارف

 (1391خرداد  14) .به قله برسیم ممنوع است؛ با این ممنوعیت هاست که می توانیم

 سکوت کرده دوباره جهان برای من و تو

 نبود و نیست صدایی به جز صدای من و تو

 د دوباره های من و توروم به امیـو می

 میان این همــــه غوغـا میان لطف دعایت
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 ، مه والت و زاوهتربت حیدریه های سیمای شهرستان -2

 مقام معظم رهبری امام خامنه ای : 

، رین شهاقبل ازهمه شهرهای کشور در شما مردم تربت حیدریه درسایه وحدت بود که توانستید  .1

 نید.قطع کنید و خودتان شهر خودتان را اداره ک 1357ایادی رژیم منحوس پهلوی را در سال 

هید در این در تربت حیدریه با تقدیم ده ش 57دی ماه 9دربهمن  22روز قبل از  43انقالب اسالمی 

وزی انقالب تربت حیدریه پرچمدار بصیرت والیتمداری و پیشتاز در پیر. مردم روز به پیروزی رسید

 و شهرستان هزار شهید است.

هزار  منطقه هب  بوده و 1357از پیشتازان انقالب در نهم دیماه  این شهرستان هاحاظ فرهنگی از ل. 2

ن آکه از  معروفیت دارد و از غنای فرهنگی و علمی و ادبی خاصی برخوردار است و فضیلت ها شهید

 هرمانق  یاد زندهشهید برونسی عالم عارف حاج آخوند مال عباس راشد، سردار جمله می توان به

حصیلکرده دارا بودن حجم عظیمی از نیروهای متخصص و ت .گوی و... از این دیار است پارسی شاعر

مجامع  ی،ولیت های مختلف و مهم نظام اسالمئاستان،کشور و مس ،و دانشگاه های متعدد در منطقه

شرفت در صورت وحدت و همگرای و برنامه ریزی فرصت بزرگی برای پی دانشگاهی و حوزوی علمی،

  نطقه می باشد.م

ضوی با شهرستان جنوبی خراسان ر 12در مرکز ، مه والت و زاوه تربت حیدریه  های شهرستان. 3

می باشد و  کیلومتر 120 حداکثر انها از هریک فاصله که دارد قرار  جمعیت بیش ازیک میلیون نفر

ن مرکز استااین ویژگی و سایر خصوصیات ان موجب شده است که به عنوان گزینه اصلی برای 

و از لحاظ  شهرستان بیشترین جمعیتخراسان جنوبی از طرف وزارت کشور مطرح باشد.این 

 . اقتصادی قویترین بنیه اقتصادی در بین شهرستانهای جنوب استان را دارا است

دارا بودن بزرگترین ایستگاه تشکیالتی راه آهن در جنوب استان و دومین در استان )پس از  .4

وقندهار وکابل که نقش مواصالتی  مشهد به سمت هرات -هن تهرانآر گرفتن بر سر راه قرا مشهد(، 

حمل بیشترین کاالی ترانزیت کشور در مسیر راه آهن شرق )سرخس تربت حیدریه بندر  .دارد

آهن شرق است و آهن تربت حیدریه، بزرگترین ایستگاه تشکیالتی در حوزه راهایستگاه راه عباس(

خط ریلی است. این ایستگاه، همچنین بزرگترین پایانه  13نات لجستیکی باال، دارای عالوه بر امکا
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 تن دوهزار از بیش آن در سیمانظرفیت بارگیری روزانه  که داراست را کشور سیمان ریلی صادرات

 ایستگاه از سیمانآهن خواف به هرات افغانستان، با ارسال محموله ، خط راه1399در آذرماه  است.

افتتاح شد و کشور افغانستان از طریق این ایستگاه به شبکه ریلی سراسری ایران  رسما   حیدریه تربت

بزرگی در منطقه خواهد  اقتصادی تحول ساززمینه ریلی، مهمو آبهای آزاد متصل گردید. این پروژه 

 اداره کل طبق قانون با توجه به جمیع شرایط حق مسلم منطقه می باشد() ارتقاء به .بود

ارتباطی  قرارگرفتن برسر راه شودکوریدور شمال به جنوب و شرق به غرب محسوب می این منطقه. 5

 مشهد که از سمت جنوب وبندرعباس تنهاجاده ی یک طرفه کشور از سمت جنوب به سمت-جنوب

کثر راه مرکز اتصال راه های مواصالتی در جنوب خراسان رضوی و دوبانده بودن ا .مشهد میباشد

 باطی به تربت حیدریههای ارت

 توپوگرافیکه از لحاظ  است کشوردر  مایکروویوکز دریافت و انتقال امریکی از تربت حیدریه . 6

 از اینکشورتمامی خطوط دیتا و اینترنتی  باعث می شوداند. این ویژگی بهترین موقعیت را داشته

 گرددمخابره می منطقه

و توسعه  محسوب می گرددیکی از مراکز اصلی شبکه اتصاالت مخابراتی در سطح منطقه و کشور  . 7

  سایر مناطق در این خصوص از این منطقه صورت می گیرید

رکت به ناوگان تریلی این ش، تربت حیدریه؛ هشتمین نقطه صادراتی مناطق نفتی در کشور. 8

ن جنوبی های همجوار و جنوبی کشور نظیر خراسارسانی به استاندستگاه، کار سوخت 121تعداد 

اسیس و در ت 1356این مرکز در سال .دارد ن را در مواقع اضطراری به عهدهو سیستان و بلوچستا

ای نفتی مثل این مرکز رسید و تحویلی روزانه فرآورده ه .به بهره برداری رسیده است 1362سال 

نفت امام تقی  بنزین موتور، نفت سفید و نفت گاز است که این فرآورده های نفتی از مرکز انتقال

هرهای وارد تاسیسات تربت می شود. این تاسیسات عالوه بر تامین سوخت ش اینچ 8توسط خط 

 .دخراسان رضوی، بخشی از فرآورده های مورد نیاز خراسان جنوبی را نیز تامین می کن

این شهرستان دارای را دارد  هزار دانشجو 15و حدود  بیش از هفت مرکز دانشگاهی منطقهاین  .9

دانشگاه دولتی ، دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشکٌاه پیام علوم پزشکی، انشگاه دمراکز عالی آموزشی )

، دانشکده فنی و حرفه  واحد خواهران و برادران(، رجایی )پردیس شهید، فرهنگیان دانشگاهنور، 

ای سما آموزشکده فنی و حرفه ،کار بردی-ای ، موسسات آموزشی امام حسین ، دانشکده علمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%88%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%88%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
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( و حوزه علمیه می  ده زعفران )وابسته به دانشگاه تربت حیدریه(ژوهشک، پواحد تربت حیدریه

 باشد .

عنوان  خواف به شهرستان  معادن  و کارخانجات به ان نزدیکی و منطقه  زیرساختهای صنعتی .10

ه دانشگاه تربت حیدریه ب  هن کشور یکی از پتانسیل ها و دالیل پذیرشآبزرگترین منابع 

 معدنی و صنعتی شرق کشور است  قطب علمی پیشتیبانی جهت در جامع دانشگاه  عنوان

باشد ودر بخش صنعت نوع ماده معدنی می 23دارای معادن غنی ومتنوع بیش از  منطقه این. 11

، شیر ،  کائولین ،، کاشی زرینوه، طالی زرمهر، قنددارای صنایع بزرگ از جمله کارخانه سیمان زا

 آرد ، زیره و پنبه پاک کنی ، خوراک دام ، سر دخانه بزرگ سه هزار تنی و کار گاههای ابریشم کشی

که در روستای زرمهر واقع شده است،  تربت حیدریهطالی زرمهر  دنمعبه عنوان نمونه است. ....و 

تولیدکننده اولین شمش های طال در کشور است که در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله 

 .میشوند

های سه گانه کارخانجات فوالد شهرستان تربت حیدریه یکی دیگر از زیر ساختهای صنعتی  طرح. 12

مجتمع به خاطر همجواری با  زمین در بهترین شرایط می باشد. با بیش از سیصد هکتار شهرستان

آهن جهان و معدن بزرگ سنگ 10از  یکیتن  اردیلیم کی رهیآهن سنگان خواف با ذخ سنگ

 ونیلیتن گندله و پنج م ونیلیم 15تن کنسانتره،  ونیلیم 17.5 دیتول یبرا هیخوراک اول کنندهنیتام

و کم نظیری است ولی متاسفانه بیش از سی سال است به  فرصت بزرگ رانیآهن در ا تن سنگ

 تحت عنوان مکاتبهبهانه های مختلف و خیانت اجرائی نشده است. بخشی از مدارک و مستندات 

    به آدرس ذیل در پایگاه اطالع رسانی ابوالقاسم خسروی فوالد رخ با نهاد رهبری

7533http://khosravisahlabadi.com/?p=  موجود است 

دریه حی تربت تابعه شهرستانهای سطح در وشغل کار  برای  وجود مهاجران از سایر شهرها. 13

 حاکی از امکان استقرار جمعیت از سایر نقاط در این منطقه را خواهد داشت 

در سطح   ...ابریشم ،پسته ،زعفرانمثل  زیاول تا سوم در اکثر محصوالت کشاور های دارا بودن رتبه

 کشور  و استان

 

https://web.archive.org/web/20180108054151/http:/torbatnews.com/
https://web.archive.org/web/20180108054151/http:/torbatnews.com/
https://web.archive.org/web/20180108054151/http:/torbatnews.com/
https://web.archive.org/web/20180108054151/http:/torbatnews.com/
http://khosravisahlabadi.com/?p=7533
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هکتار( و حدود  63176)  یخراسان رضو یکشت محصوالت باغ ریدرصد سطح ز 19 بیقر. 14

بت زاوه ) تر هیدریتن ( مربوط به منطقه تربت ح 69630استان )  یباغ داتیدرصد تول میهفت و ن

 . باشد یو محوالت ( م

درصد  8هکتار ( و حدود  41550استان )  یکشت محصوالت زراع ریز درصد سطح 8حدود . 15

 .باشد یتن( مربوط به منطقه تربت م 415144استان )  داتیتول

زعفران  دیدرصد تول 30هکتار( و  24500کشت زعفران استان )  ریدر صد سطح ز 30زعفران :  . 16

تصادی خوبی که می تواند پشتوانه اق . باشد یزاوه و مه والت م هیدریتن( در تربت ح 95استان ) 

 .برای این استان در صورت تاسیس باشد

درصد  53هکتار( و  21953)  یپسته استان خراسان رضو رکشتیدرصد سطح ز 22پسته : . 17

ر تولید پسته و مقام اول استان د تن ( مربوط به تربت زاوه و مه والت 22228پسته استان )  دیتول

 باشد یم را دارا 

 28035وتولید  در شهرستان مه والت هکتار باغات انار 1695با در استان  انار مقام نخست تولید .18

 در این منطقه تولید می شودانار استان  %32تن انار و 

شود  یم دیلتو هیدریتن در منطقه تربت ح 151تر استان معادل  لهیپ دیدرصد تول 66تر :  لهیپ. 19

ه تربت در منطق یکش شمیدستگاه ابر 1000کشور توسط  یدیتول لهیدرصد پ 70 بیو عالوه برآن قر

 یقم م وبه کاشان اصفهان  یشمیپارچه ابر دیتول یشود که برا یم شمیبه نخ ابر لیتبد هیدریح

 .رود

20..... . 
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 بخشی از دستاوردهای انقالب اسالمی -3

قالب پدیدهای الهی و مبارک گذرد. این انچهل و دو سال از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی می

بود که در اواخر قرن بیستم، جهان را به لرزه درآورد و نور امید را در دل مسلمانان و مستضعفان 

ی پر امید، نیکوست ی این شجرهمایهعالم روشن کرد. اکنون پس از گذشت چهار دهه از عمر گران

ستاوردهای فراوانی در داخل و خارج به برخی دستاوردهای آن پرداخته شود. این انقالب عظیم، د

از کشور داشته است در کنار بررسی مشکالت و چالش ها منصفانه آن است که از دستاوردهای این 

 نهضت الهی غافل نباشیم

  اوهزبخشی از دستاوردهای مهم انقالب اسالمی در شهرستان های تربت حیدریه،مه والت و 

 ستان نبودقبل از انقالب دانشگاهی در این سه شهر 

  هزار دانشجو 15امروز به برکت انقالب اسالمی 

علوم پزشکی،  ) دانشگاه دولتی تربت حیدریه، دانشگاه  :مراکز آموزش عالی تربت حیدریه عبارتند از

دانشگاه  ر،دانشگاه پیام نو دانشگاه فرهنگیان )پردیس شهید رجایی، واحد برادران و خواهران(، 

ای سما ، ای، دانشگاه علمی کاربردی، آموزشکده فنی و حرفهی و حرفهآزاد اسالمی، دانشکده فن

 پژوهشکده زعفران )وابسته به دانشگاه تربت حیدریه(

صمیم به تها در جمهوری اسالمی، هر فردی که برابری ساخت و توسعه دانشگاه 11سابقه با رشد بی

 .فراگیری آموزش عالی دارد این امکان برایش فراهم است

 نگالدشیز انقالب در این سه شهرستان یک زایشگاه بود و تعدادی پزشک هندی و بقبل ا 

ختخوابی ت 190)بیمارستان  امروز به برکت انقالب اسالمی هفت بیمارستان و دهها مرکزدرمانی ولی

وابی امام تختخ 270بیمارستان ، تختخوابی رازی وابسته به تأمین اجتماعی 160بیمارستان  نهم دی

 مارستان زاوهبی، بیمارستان امام رضا ع در مهوالت، بیمارستان ارتش، برداری(آستانه بهره حسین )در

 53امروز از  .درصد زیادی از پزشکان ایران بنگالدش، فیلیپین، هند و پاکستانی بودند قبل انقالب

 آیند.کشور جهان برای درمان به ایران می
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 .اطق به شبکه بهداشت دسترسی دارنددرصد مردم در تمام من 95پس از انقالب باالی 

میم های بنیادین، ترهایی، چون سلولدانش پزشکی در جمهوری اسالمی ایران خصوصا  در حوزه

های چشمگیری داشته پیشرفت ...سازی حیوانات و های راهبردی، شبیهضایعات نخاعی، تولید دارو

 .صاص دهدجهانی را به خود اخت 17ه و توانسته رتبه نخست منطقه در تولیدات علمی پزشکی و رتب

های ریهای آموزشی، بهداشتی و درمانی پس از انقالب مردم از رنج بسیاری از بیمابا پیشرفت

 .اندواگیردار نظیر وبا، سل، آبله، فلج اطفال، حصبه و. خالص شده

ها برای های ساخت داخل، مردم در مراجعه به داروخانهدرصدی دارو 97با خودکفایی در تولید 

 های موردنیاز خود نگران نبودن دارو نیستنددارو

درصدی این  95با اجرای طرح واکسیناسیون ملی فلج اطفال به همت بسیجیان و پوشش 

 کن شد،واکسیناسیون تاکنون فلج اطفال از کشور ریشه

 از ن اسالمی دسترسی به آب سالم ، برق، گاز ، راه، بنزین، تلفن ، پوشش تحصیلی در ایرا

 شهرستانهای تربت حیدریه، مه والت و زاوه

  تبه باالتر از ردسترسی به آب سالم در مناطق شهری و روستایی طبق ارزیابی های جهانی ایران همواره

افزایش  درصد 95درصد قبل انقالب  به  11متوسط جهانی است.درصد برخورداری مردم روستایی از 

 پیدا کرده است

 100 های برابر شدن جاده 500درصد روستانشینان با  91 درصد مردم شهرنشین و

 .ای و آسفالته دسترسی دارندهای ارتباطی امن جادهروستایی به راه

 رسانی به مردم تبا پیروزی انقالب اسلمی، افزایش درصد مردم استفاده کننده از برق در صدر امور خدم

الل جنگ صعب العبور و دور دست در خرسانی به مناطق مسکونی شهرها و روستاها قرار گرفت. برق

ی برق درصد جمعیت شهری و روستای 100تحمیلی متوقف نشده و در حال حاضر ایران توانسته به 

 رسانی نماید

   خانوار فرصت صنعتی شدن 10های باالی رسانی به روستادرصد برق 100به برکت 

 .شده استکشاورزی و دامداری فراهم
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 اح پاالیشگاه های وارداتی، با افتتمیلیون خودرو در سال و خودروباوجود تولید بیش از یک

 .فارس حتی یک باک خودرو، خالی از بنزین تولید داخل نخواهد بودخلیج

 رد مهم موجب خط تلفن ثابت و همراه وجود دارد و این دستاوبه ازای هر ایرانی، یک و نیم

 .خبر نماندور و جهان بیشده است تا هیچ ایرانی از عزیزانش در اقصی نقاط کش

 دارند.  سازی تمام کودکان واجب التعلیم کشور به مدرسه دسترسیبا رشد چشمگیر مدرسه

ر اساس ب 1353در سال  .ها این امکان را داشتنددرصد آن 40فقط  57که در سال درحالی

 مکاناهای روستایی که به سن مدرسه رسیده بودند، درصد از بچه 39آمار رسمی تنها 

 های دولتی را داشتنداستفاده از آموزش

  رصد زنان از د 86پیش از انقالب)دو سوم( زنان حتی توانایی نوشتن اسم خودشان را نداشتند؛ امروز

 نعمت بهره مند هستند.

  تِ درصد باسواد بودند. پس از انقالب، جمعی 47از جمعیت باالی شش سال کشور، تنها  1355سال

 بردن سطح درصد افزایش پیدا کرد. برای باسواد کردن یک جامعه و باال 90دود باسوادان در ایران به ح

 ها مدارس است.ترین آنهای متعددی در یک کشور نیاز است که یکی از مهمآموزشی، زیرساخت

  

  برابری راه آسفالته روستایی  500افزایش 

  90 یش از درصدها زندگی بدرصد  روستا 85ها و درصد  شهر90با پوشش گازرسانی در 

 .مردم ایران پس از انقالب متحول شده است

 .... 
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 های تربت حیدریه، مه والت و زاوه  شهرستان خالصه مسائل مهم و راهبردی -4

 طرح خراسان مرکزی  -4-1

 در حوزه تقسیمات یکارشناس اوره هایمشحاصل مطالعات و مستندات و طرح خراسان مرکزی 

یون شهرستان و یک میل 12مه والت و زاوه در مرکز  حیدریه، . شهرستانهای تربتاستکشوری 

حال  درگاه دانشگاهی، حوزه علمیه ، قطب تولید کشاورزی، ایستگاه راه آهن، فرود مرکز 7جمعیت، 

 فعل است کهو حائز شایستگی های فراوان بالقوه و بال شاهراه اتصال شمال به جنوب کشور  احداث،

 را دارا است.  استان خراسان مرکزی مرکزیت استحقاق

 ؛در این خصوص الزم به یادآوری است اساسی هتکن دو

، مه والت شهرستانهای تربت حیدریهبعنوان نمونه  است  یکشور تقسیماتدر  ضرورت بازنگریاوال  

  .نشده است زاوه از بسیاری از استانهای کشور وسعت و جمعیت بیشتری دارد ولی استان و

های اس شاخصمتاسفانه اعتبارات با عدالت و براس عمومی کشور بودجه عادالنهتوزیع ضرورت ثانیا  

ورای شنماینده مردم مشهد و کالت در مجلس بعنوان نمونه . توزیع نمی شود علمی و کارشناسی

 اسالمی:

و  متاسفانه جمعیت  .درصدی تناسبی با جمعیت و وسعت خراسان رضوی ندارد 6اختصاص بودجه 

 رشه این به اعتبارات درصد 6 تنها که حالی در است کشور کل صددر 8 مساحت خراسان رضوی

  یابدمی تعلق

 پرورشوآموزشجایگاه  -4-2

تعلیم  از آنجا که پیشرفت و انحطاط هر ملت و کشوری نتیجه مستقیم پیشرفت وانحطاط دستگاه 

مشاهده است. رش امروز قابلپرووای که آینده کشور در آینه آموزشگونهو تربیت آن کشور است. به

م آموزش و پرورشی که وسیع ترین فصل مشترک حاکمیت و مردم با چهل میلیون مخاطب مستقی

 550،هزار مدرسه  120میلیون دانش آموز، یک میلیون معلم، 14 عظیم سرمایه  و غیرمستقیم و

 کل آموزش واداره  32اداره آموزش و پرورش منطقه و یا شهرستان ، 719هزار کالس درس ،

یم پردیس و مرکز آموزشی دانشگاه فرهنگیان آموزش و پرورش جایگاهی که یک تصم 98پرورش،

  .گذاردکوچک در این نهاد بر کل جامعه تاثیر می
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 8ا ت 1بعنوان اولویت اول ملی و کشوری بخشی از چالش های آموزش و پرورش در شماره های 

 :ه استیادآوری شد یندگان مجلس یازدهمبرای نما در سال جاری گفتمان توقف ممنوع

 تکلیف محوری و ضرورت گفتمان انقالبی  .1

  نقش و جایگاه دانشگاه فرهنگیان .2

 سیاست زدگی آفت جدی آموزش وپرورش  .3

 عامل اصلی اختالس در صندوق ذخیره فرهنگیان .4 

 رورشنگاه خطرناک هزینه ای و مصرف کنندگی بعضی از مسوولین به آموزش و پ .5

وسط مجلس مصوباتی که بیشتر با نگاه سیاسی و غیر کارشناسی در حوزه تامین نیروی انسانی ت.6 

  شود می تحمیل پرورش و آموزش بر  شورای اسالمی

 . جای خالی مکتب حاج قاسم سلیمانی در آموزش و پرورش7

اندرکاران نظام و دست های وافر و قابل تقدیری از سوی مسئوالنهرچند بعد از انقالب اسالمی تالش

قه و تعلیم و تربیت برای بهبود و اصالح نظام آموزشی کشور به عمل آمد کسب رتبه اول منط

شد علمی رهای اسالمی، سریعترین نرخ شانزدهم جهان توسط ایران، رتبه اول علمی بین کلیه کشور

 ده جزء…علمی هایمپیادال برابرِ نرخ رشد میانگین جهانی ، جزء ده کشور اول دنیا در 11جهان،

 36.…درصد مدارس توسط خیرین 30 ساخت.…برتر دنیا در هسته ای، پزشکی، دفاعی،نانو، کشور

 از بخشی…،معلم آزاده 9600هزار جانباز معلم و  22هزار معلم شهید و  5هزار دانش آموز شهید ، 

 .است اسالمی نظام در پرورش و آموزش درخشان کارنامه

اسالمی  رو است و برونداد آن در طراز جمهوریهای جدی روبهو پرورش با چالشلیکن هنوز آموزش 

انقالب  های بعد از پیروزیباشد. در سالایران و پاسخگوی تحوالت محیطی و نیازهای جامعه نمی

اسالمی حضرت  های آموزشی و تأکیدات بنیانگذار نظام جمهوریرغم تمام سیاستگذاریاسالمی علی

لبته ثابتی ا و مناسب مسیر در است نتوانسته آموزشی نظام ، انقالب معظم رهبر و  رهامام خمینی 

یه گذاری حرکت کند. با وجود تالش قابل تقدیر مدیران و معلمان در طول سالیان متمادی و سرما

ش کشور فراوان مادی و معنوی، به دالیل مختلف، از جمله تحوالت محیطی، شرایط آموزش و پرور

 ها چالش این درمان برای امروز اگر  نیست و با کاستی ها و چالش هایی روبه رو است. رضایتبخش

 نکنیم فردا دیر است اندیشی چاره
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 بخشی از چالش هایی آموزش و پرورش : 

ا و هآسیب های کنکور سراسری، حافظه محوری، نارضایتی فرهنگیان از تبعیض ها در پرداخت  

ی ها و اهتمام جدی به آموزش ابتدایی ، مشکالت پیش دبستان سایر مزایای کارکنان دولت، عدم

سالمی امهد های کودک....کسری بودجه هر ساله ، تمامی وزیران آموزش و پرورش پس از انقالب 

،نوسازی  اند، یک سوم مدارس کشور هنوز نیازمند تخریبدر تمامی مجالس و دولت ها استیضاح شده

م توانسته وزیر حال حاضر در واقع هر وزیر حدود دو سال و نی و مقاوم سازی است! ...پانزدهمین

ت ها است در برابر سوال و استیضاح مجلس شورای اسالمی و فشارهای گروه های سیاسی بر دول

 دوام بیاورد؟

شهرستان که پیگیری جدی و موثر نیاز دارد و هرگونه   بخشی از امور مهم حوزه تعلیم و تربیت

 حقوق مردم منطقه است کوتاهی باعث  تضییع 

استفاده می   دانشگاه فرهنگیان واحد برادران و خواهران از فضاهای آموزشی آموزش و پرورش .1

الزم به ذکر است در خصوص  کنند لذا پیگیری ساخت پروژه دانشگاه فرهنگیان بسیار ضروری است

دانشجوی  200حدود  مسولین شهرستان همکاری الزم نداشته ودانشگاه فرهنگیان واحد خواهران 

مجبور به ادامه تحصیالت در مشهد و سبزوار و  شهرستان از حضور در این واحد محروم هستند.

 نیشابور ... هستند

جزیره  متاسفانه اردوگاه دانش آموزی شهید حجتی که در مکان مناسب شروع شد در اثر نگاه .2

م ن منحل شد در عرصه جنگ نرای، بخشی نگری و سوء مدیریت مدیران استان و بعضا شهرستا

ی حدود . مناطق کوچک آموزش و پرورش اردوگاه دارند ولاردوگاه دانش آموزی ضرورت حیاتی است

 هزار دانش آموز این منطقه از نعمت اردوگاه دانش آموزی محروم هستند. 50

ش در سال پی پنجسالن اجتماعات آموزش و پرورش و ساختمان سابق تربیت معلم شهید رجایی  .3

  تعهد ساخت نوسازی مدارس کشور بود متاسفانه متوقف مانده است

انشجویان آموزشکده فنی حرفه ای شهرستان که همان جایگاه دانشگاه فرهنگیان را برای جذب د .4

د شرایط شسال پیش گرفته شش فنی حرفه ای باید داشته باشد با وجود اینکه مجوز واحد خواهران 

 خوبی ندارد

بر خالف تمام کشور در تربت  نگاه محدود و جزیره ای و دور از منافع شهرستان سفبا کمال تا

بدو تاسس آموزشکده( با نگاه بخشی نگری  1385حیدریه مصوبات مسوولین وقت شهرستان )بهمن 
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است در حالی که نظام آموزشی  در این مدت رشته های آموزشکده کاهش یافته متاسفانه اجرا نشده

باید در جهت آموزش های فنی و مهارتی حرکت کند شهرستان نسبت به  درصد 50بیش از 

 برابر عقب تر است  20شهرستانهای نیشابور و سبزوار در مجموع امکانات آموزشی و نیروی انسانی 

  خیلی مهم

 ای اگر غفلت شود شهرستان از نعمت در حقیقت یک دانشکده فنی و حرفه 

 .محروم خواهد شد

 امنیت جایگاه  -4-3

ر جامعه ندارد و از دغدغه های اصلی ه تردیدی وجوددر اینکه امنیت نعمتی بدون جایگزین است 

کی از یقرآن امنیت را  ای امنیت و آرامش است. امنیت مانند اکسیژن برای جامعه ضروری است؛

 دمی شمار میرسالت نظام اسالو خالفت و جانشینی صالحان و  اهللاهداف استقرار حاکمیت 

نتظامی ، نیروی اشهید نصر اصفهانی 177محرم، تیپ  61نیروی مقاومت بسیج، گروه توپخانه نقش 

ه باید مورد جامعه پیوستدر امنیت و اقتدار و سربازان گمنام حضرت ولی عصر عج اهلل تعالی فرجه  

به برکت  میامعه اسالامنیت، عزت و اقتدار ج اهتمام و توجه ویژه و حمایت همه جانبه باشد. حوزه

عضی رهبری و فرماندهی ولی امر مسلمین در ساحل امنیت و آرامش هستیم ممکن است بهدایت، 

ی گوهر امنیت اثر غفلت یا عدم اطالع ندانند برابر  زندگی آرام دارند ساحل امنیت حالی که در در

ثل ن های پاکی مو اقتدار چه طوفان های توسط جنود الهی پشت سر گذاشته می شود و چه خو

ا عزت بسردار دلها حاج قاسم سلیمانی به شهادت می رسند تا همه اقشار، اصناف و احاد مردم 

 زندگی داشته باشند.

ست فقط به یک قطره از دریای نعمت این لشکریان الهی در شهرستان اشاره کافی ا 

داده  انجام اقدامات بسیار مهم و در حوزه ورزشنیروی مقاومت بسیج و سپاه شهرستان 

سالن ورزشی صالحین بسیج بخشی از این جهاد بزرگ بوده  25اند که ساخت حدود 

 .است

 دانشگاه تربت حیدریه -4-4

 رضوی خراسان استان  عالی در سطح کشور و از جمله اموزش مراکز  طرح تجمیع دانشگاه ها و

یدریه زیر نظر مجتمع ح تربت دانشگاه اخیرا مطرح شد و متاسفانه یکی از پیشنهادات این بود که
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مسوولین گناباد قرار گیرد که با اعترضات مردمی و دانشجویان و اعضای هیات علمی و پیگیریهای 

از اولویت  پیشرفت دانشگاهمتوقف شد لذا آشنایی با دانشگاه و توانمندیهای آن و پیگیریهای  محترم

 های مهم و مطالبات مردم عزیز و شریف شهرستان است

    های دانشگاه تربت حیدریه ژ گییاز والف . برخی 

د که از سال سابقه یکی از مراکز مهم در سطح شهرستانهای تابعه می باش 15این دانشگاه با .1

ین ان دانشکده به مجتمع و سپس به دانشگاه با کمک مسیولین وقت و همت و یاری مردم و موسس

هبی و بین افراد علمی .فرهنگی .مذارتقا یافته است و در سطح منطقه جنوب خراسان رضوی در 

 . مه مردم مرجعیت علمی داردعا و  سیاسی

  می باشد و باالتر رتبه علمی دانشگاه از رتبه های دانشگاه های همتراز بهتر.2

ی باشد مکشور  سطح در زعفران پژوهشکده تنها دارای دانشگاه  منطقه در  در جهت اثر گذاری .3

رزان منطقه برای کمک و هدایت کشاو  سطح در  جرایی و ترویجیکه به عنوان یک مرجع علمی ا

  . ی ایدعنوان یک مرجع فعالیت زعفران به حساب م به  منطقه و کشور فعال می باشد و در دنیا

ه در جهت ککز رشد واحدهای فناور بوده ا جامعه و صنعت دانشگاه دارای مردر راستای ارتباط ب.4

 باشد .  ان در سطح منطقه و شهرستانهای تابعه فعال مییندانش بفرینی و شرکتهای خالق و آرکا

 دانشگاه دارای مجالت علمی اکادمیک با درجه ب از وزارت علوم است  .5

عضای هیات دانشگاه دارای مجوز نشر و انتشارات است که هر ساله اقدام به انتشار کتب علمی ا.6

  نماید می را  علمی و متخصصین

  همشاب  نسبت به سایر مراکز علمی باالتر مقاطع در  نشجویان دانشگاهمیزان قبولی دا.7

  دارد را باالتری  رصدد

  باالتر است میزان سرانه تولید علمی مقاالت نمایه شده در مقایسه با مراکز علمی مشابه بسیار.9

طرح  قالب در اخیر ساله  میزان همکاریهای بین المللی و دیپلماسی علمی دانشگاه طی شش.10

  داشته است ر و کم نظیر است و کمتر دانشگاهی چنین توفیقاتی رانظی بی اروپا اتحادیه  اراسموس

  پذیرش و تربیت دانشجوی خارجی نیز یکی از اهداف فعالیت های این دانشگاه است.11

شده  منطقه سطح در گذاری اثر موجب که انگیزه با  وجود اعضای هیات علمی و کارشناسان. 12

ی و یریت منطقه ای در بخش شهری روستایی کشاورزمد در  .از جمله مشارکت و راهنمایی است

  صنعت و خدمات از ان جمله است
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ابعه شهرستانهای ت  و منطقه سطح در دانشگاهی برون اجرایی و تحقیقاتی  انجام طرحهای. 13

ه ذاری در منطقدر جهت اثر گ که  همجوار در جهت رفع مشکالت منطقه و شناخت پتانسیل ها

  بوده است

عالیتهای فتوسعه  جهت در بسیاری اقدامات که دانشگاهی خیرین بنیاد  وجود خیرین دانشگاه و. 14

 و  اولیه  ی زمینجمله می توان به اهدا از که است داشته عهده به را وزارت از بار زدودن و  دانشگاه

اهران و حداث مسجد .احداث خوابگاه خوساخت سالن ورزشی .ا .دانشگاه به توسعه طرح برای زمین

ده از طریق شبرادران و اهدای بورسیه تحصیلی به دانشجویان ممتاز و دانش اموزان مستعد پذیرفته 

  .... و نیازمند دانشجویان به هزینه کمک اهدای و  کنکور سراسری

 و  سیکارشنا به  سی ارشد .دکتری تخصصی و کاردانیکارشنا های ازمون ساالنه  برگزاری . 15

 ینا مرکزیت  کشور به اموزش سنجش سازمان از نمایندگی به کشوری استخدامی ازمون همچنین

زیت این رضوی که نشان از اولویت و مرک خراسان استان جنوبی شهرستانهای سایر  برای دانشگاه

سان رضوی دانشگاه نسبت به سایر مراکز علمی و غیر علمی در سایر شهرستانهای جنوبی استان خرا

 . رادارد

. سته و..پ. ابریشم. صنعت. زعفران قبیل از  برگزاری همایش های علمی و کاربردی دوره ای. 16 

 . که در جهت رفع و شناخت موانع و پتانسیل های منطقه می باشد

های تصویب طرح برنامه راهبری دانشگاه به عنوان دانشگاه جامع در هیات امنا دانشگاه.17

  دانشگاه عمر اولیه دهه در  یرضو  خراسان

لیت ان که ران مختلف در دانشگاه در هیچک از سالهای فعاپیمانکا به  عدم وجود بدهی معوقه. 18

 .ی بوده استناشی از مدیریت کارامد در هزینه ها و درامد ها و صرفه جویی در جهت اقتصاد مقاومت

الهای سدر   که مدعو و مقیم  ت علمیپرداخت به موقع حق التحقیق و حق التدریس اعضای هیا.19

 .است نموده پیدا تحقق دانشگاهی کمتر در  اخیر این موضوع

20.... 
 

 می دارا  را جامع دانشگاه یک ویژگی  ضعیت فعلیو در  لذا با توجه به نکات فوق به نظر می رسد

  . باشد

 بخشی از اقدامات خیرین در توسعه دانشگاه تربت حیدریه ب( 

 ای سوله مفید بنای زیر متر  هزار 2 و  هکتار زمین 5عباس کریمی اهداء  مهندس  .1
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اده مهندس مهدی مروج تربتی اقدام به ساخت سالن چند منظوره ورزشی و محوطه سازی و ج .2

  سازی و دیوار کشی اطراف، و ساخت سالن ورزشی سرپوشیده

یادی از زت و توسعه دانشگاه بخش دکتر عباس نوریان و ورثه نوریان برای تاسیس دانشگاه ترب.3

 .زمین دانشگاه را اهدا کردند

شگاه اهدا آقای اسماعیل افرازی صد هکتار زمین کشاورزی در بهترین موقعیت فیض آباد به دان .4

   کرده اند

 .هدا کردنداهکتار زمین در جلگه رخ رو برای توسعه دانشگاه تربت حیدریه  5آقای دکتر فرشیدی .5

دران، ایجاد برا خواهران،خوابگاه خوابگاه ساخت  انجام حال در و مهم بسیار اولیه  ایموافقت ه.6

تمع مزرعه تحقیقاتی و کشاورزی در جلگه رخ ، ساخت مسجد دانشگاه، خوابگاه خواهران و مج

 .... فرهنگی رفاهی، مرکز درمان و مشاوره

 دانشگاه علوم پزشکی -4-5

تربت حیدریه به عنوان یک دانشکده اقماری تاسیس دانشکده پرستاری و مامایی  1372در سال 

شد و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پرستاری و کاردانی مامایی تحت نظر دانشگاه علوم 

باتوجه به پتانسیل این شهرستان درحوزه های مختلف بویژه  .پزشکی مشهد انجام وظیفه مینمود

پیگیری های بعمل آمده، برابر یکصد و نود و آموزش و موقعیت جغرافیایی خاص و با عنایت به 

سومین مصوبه جلسه شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشکده پرستاری 

به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  12/12/1387مورخ در و مامایی تربت حیدریه 

ید و با صدور ابالغ رئیس دانشکده از جانب ارتقاء یافته و از دانشگاه علوم پزشکی مشهد منفک گرد

با  1389وزیر محترم وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این دانشکده فعالیت خود را در سال 

پذیرش یکصد و بیست نفر دانشجو در رشته های پرستاری ، مامایی، اتاق عمل و هوشبری درمقطع 

از پیگیری های انجام شده توسط نماینده متعاقب آن و پس  .کارشناسی به صورت رسمی آغاز کرد

محترم مردم شریف شهرستان های تربت حیدریه، مه والت و زاوه در مجلس شورای اسالمی و 

ریاست و کارشناسان محترم دانشکده و بازدید کارشناسان محترم وزارت متبوع از توانمندی ها و 

درمان و آموزش پزشکی در  ظرفیت های شهرستان و دانشکده، شورای گسترش وزارت بهداشت،

مجوز پذیرش دانشجو در رشته های فناوری اطالعات سالمت و علوم آزمایشگاهی  18/4/92تاریخ 

در مقطع کارشناسی پیوسته، بهداشت محیط درمقطع کارشناسی ناپیوسته و رشته فوریت های 
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پزشکی و بهداشت پزشکی در مقطع کاردانی را صادر و نیز با تاسیس دانشکده های پرستاری ،پیرا

در همین راستا رای شورای گسترش وزارت بهداشت ودرمان آموزش  .در تربت حیدریه موافقت نمود

مجوزارتقای دانشکده به دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه را نیز صادر  92/4/18پزشکی در تاریخ 

امعه در سطح نمود تا حوزه سالمت در تربت حیدریه شاهد توسعه فعالیت و خدمت رسانی به ج

رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی )پرستاری،  10وسیع تری باشد. در حال حاضر ابن دانشگاه در 

مامایی،بهداشت عمومی، هوشبری و اتاق عمل، فناوری اطالعات سالمت، علوم آزمایشگاهی، فوریت 

ولوژی رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد )فیزی2های پزشکی، بهداشت محیط،پرتو شناسی (

رشته تحصیلی در 1و  (رشته تحصیلی در مقطع کاردانی ) فوریت های پزشکی 1زیست فناوری ( -

مقطع دکتری )پژوهشی فیزیولوژی (رشته های دانشجو می پذیرد که به واسطه این ارتقاء شاهد 

افزایش تعداد دانشجویان و همچنین توسعه امکانات و خدماتی هستیم که در حوزه سالمت منطقه 

  .ک رویداد مهم و ارزشمند استی

ارستان امام دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه و ضرورت ارتقاء رشته ها و جذب هیات علمی ، افتتاح بیم

ست ولی احسین علیه السالم، تکمیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی، زحماتی در این دانشگاه کشیده شده 

ی باعث فاصله زیاد است متاسفانه نگاه سیاست زدگ بین آنجه هست و باید در طراز مردم منطقه باشد

 مشکالتی در این مرکز مهم و حیاتی شده است.

اوند و های احداث پردیس دانشگاه علوم پزشکی در زمینی جدید که به لطف خدتمام مقدمات و زیرساخت

 .مساعدت وزیر محترم بهداشت، درمان و وزیر محترم آموزش پرورش فراهم است

 د اسالمیدانشگاه آزا -4-6

 تربت شهرستان عالی آموزشدانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت حیدریه نخستین و بزرگترین مرکز 

دانشگاه آزاد اسالمی . اندازی شدراه 1364 وده است که در سالب رضوی خراسان استان در حیدریه

 4211است. در حال حاضر  خراسان رضوى، استان فق ترین واحدهاییکی از موواحد تربت حیدریه ی

های انجام شده این  استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیل 162دانشجو و 

 علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.مقاله  657مرکز تاکنون 

 شته های دورهر ضرورت استفاده بهینه از توانمندی های این مجموعه بزرگ دانشگاهی

 دکتری تخصصی

https://khabarban.com/a/26963754
https://khabarban.com/a/26963754
https://www.uniref.ir/Province
https://www.uniref.ir/Province
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الم، فقه و مبانی تاریخ ایران بعد از اس -تاریخ اسالم، تاریخ  - تاریخزبان و ادبیات فارسی، 

مدیریت  -ریزی درسی، مدیریت آموزشی، حقوق خصوصی، مدیریت بازرگانیحقوق اسالمی، برنامه

 بازاریابی، آموزش زبان انگلیسی و فلسفه تعلیم و تربیت 

 شته های دوره کارشناسی ارشدر

آب و سازه  -مهندسی عمران ، سازه -مهندسی عمران، سیستم های قدرت -مهندسی برق 

بودجه و مالیه  -مدیریت دولتی ، صنایع غذایی -صنایع غذایی  مهندسیعلوم و ، ی هیدرولیکیها

آموزش و  -علوم تربیتی ، مدیریت آموزشی -علوم تربیتی ، بازاریابی –مدیریت بازرگانی ، عمومی

الهیات محیطی،  وهواشناسی آب –آب و هواشناسی ، سیآموزش زبان انگلی، بهسازی منابع انسانی

تاریخ  -تاریخ ، برنامه ریزی درسی -علوم تربیتی ، فقه و مبانی حقوق اسالمی -ومعارف اسالمی 

 -ورزشی  علومتربیت بدنی و ، تحقیقات آموزشی -علوم تربیتی ، تاریخ اسالم -تاریخ، ایران اسالمی

زبان و ، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، حقوق بین الملل -حقوق، حسابداری، روانشناسی ورزشی

فیزیولوژی فعالیت بدنی  -فیزیولوژی ورزشی، ادبیات پایداری -زبان و ادبیات فارسی ، ادبیات فارسی

 آبیاری و زهکشی -علوم ومهندسی آب ، حقوق خصوصی، مترجمی زبان انگلیسی، وتندرستی

 راه آهن به اداره کلایستگاه قاء ضرورت پیگیری ارت -4-7

استان خراسان  3راه اندازی و در  84کیلومتر از سال 1000راه آهن شرق کشور بطول بیش از ️��

رضوی، خراسان جنوبی، و یزد فعالیت دارد و از منطقه دیزباد شروع و تا یزد ادامه دارد و دارای 

 .ایستگاه می باشد 42حدود 

کوسازی، مترمربع و با شش هزار مترمربع س 7010ایستگاه راه آهن تربت حیدریه با زیربنای ️��

های اداری، آهن کشور ،دارای ساختمانهای راهترین ایستگاهعنوان یکی از مجهزترین و مدرنبه

ی نگ، فضانشانی، مخابرات، پارکیخدماتی و عملیاتی، پست بازدید، خط تعمیر، شبکه آبیاری، آتش

  سبز... می باشد

  رفتهگاین ایستگاه اصلی بر سر سه راهی اتصال خطوط راه آهن کشور به افغانستان قرار  ️��

  دو پایانه بزرگ باری مهم سیمان و سنگ آهن صادراتی کشور را دارا است️��

زه کیلومتر آن در حو 450کیلومتر طول مسیر راه آهن شرق کشور، حدود  1000از مجموع ️��

 اظی تربت حیدریه قرار دارداستحف

https://khabarban.com/a/29121341
https://khabarban.com/a/29121341
https://khabarban.com/a/26966717
https://khabarban.com/a/26966717
https://khabarban.com/a/26967634
https://khabarban.com/a/26967634
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از یک  شهرستان و بیش 12وجود پتانسیل های باالی منطقه از جمله قرار گرفتن در مرکزیت ️��

د میلیون جمعیت، منطقه نفت تامین کننده سوخت جنوب خراسان رضوی و خراسان جنوبی، تعد

 ...هانمعادن و حجم تولید باالی محصوالت کشاورزی، رتبه اول تولید زعفران در ج

ستقالل ابر اساس همین مستندات حق مسلم مردم هزار شهید و پیشتاز در پیروزی انقالب اسالمی 

  و ارتقاء به اداره کل است

 !در پایان سوال این است چرا حق مسلم منطقه متوقف مانده است؟!؟ 

 

ایستگاه  10 ادکیلومتر طول خط و تعد 200چرا مراکز راه آهنی مانند قم ، زاگرس ،گرگان تنها با ✍

سیار سنگین بایستگاه و حجم کار  42 و خط کیلومتر هزار از بیشاداره کل است ، اما منطقه ای با 

 ....انه،به ویژه داشتن نقش مهم و اثر گذار در توسعه مبادالت اقتصادی با کشورهای آسیای می

 ناسب و مسیرمتاسفانه این فرصت بزرگ اقتصادی بصورت یک ایستگاه بدون جاده دسترسی م 

 .حادثه خیز بدون روشنایی الزم در شب باقی مانده است

 رخ  مجتمع فوالد  -4-8

 اهداف طرح مجتمع فوالد تربت حیدریه : -1

 %30و  %70میلیون تن در سال شامل انواع ورق فوالدی خاص )جایگزین واردات( 4/1تولید  -1-1

  1404ورق  فوالدی ساده، وفق برنامه 

 نفر .12000نفر و غیر مستقیم  2800اشتغالزایی پایدار مستقیم  - 1-2

ر داشته و داین طرح بزرگ و ملی منحصر بفرد ترین تولید کننده نیازهای ورق کشور را در بر -1-3

ر حقیقت کنار شاهراه شمال به جنوب و راه آهن متصل به همه نقاط کشور و هرات افغانستان و د

 لنگر امنیتی ثابت و مستحکم در شرق کشور است.

لف های خاص و ساده با مشخصات فیزیکی مختهای اخیر چندین میلیارد دالر ورقطی سال -1-4

وارد کشور  الکتریکی، شاسی وسایط نقلیه و ...()ورق لوله های گاز فشار قوی، مخازن تحت فشار، 

 گردیده است.

 :  مردم تربت حیدریه سابق نماینده
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بوده « ریهفوالد رخ تربت حید پروژه » ساله چهار تعویق اصلی عامل ملت بانک معزول عامل مدیر 

وان کرد و نعحیدریه را کارشکنی مدیر سابق بانک ملت ساله در پروژه فوالد تربت 6تأخیر  است....

 عتبار نمایدامیلیون یورو بوده که بنا بود شرکت چینی وارد کارشده و تأمین  730گفت: این پروژه 

این پروژه فوالد و نیم میلیارد یورو ورق فوالد وارد کشور شده است، بنابر 1در سال گذشته  افزود وی

ه و از ون به صرفه بودرخ تربت حیدریه با ظرفیت یک و دو دهم تنی ذوب آهن و تولید ورق مقر

 ( 1395 شهریور 11  خروج ارز از کشور جلوگیری می کند.) باشگاه خبرنگاران جوان

 یدرصد پنج و بیست متقاضی   پروژه  کارشناسان خود بانک ملت مرکزی به خاطر اهمیت این

د نو حدود کشوری معتبر کارشناسی گروه و شرکت دو.بودند اساسی و مهم پروژه این در مشارکت

 مدارک و سنادا تمام)  کردند کارشناسی تایید را فوالد مجتمع  میلیارد تومان هزینه های انجام شده

 ساروخانی  دکتر آقای) مسوولیت زمان در و(  است موجود انقالب معظم رهبر نهاد با مکاتبه در آن

ه تا مرحله پروژ ماتاقدا تمامی مرکزی ملت بانک(   کارشناس و الیق انقالبی،  متدین، عامل مدیر

 افتتاح ال سی و گشایش خط اعتباری ) هشصد میلیون یورو( نهایی شد

 با و رکزیمو موفق بانک ملت  این مدیر انقالبیجناب آقای دکتر ساروخانی با عزل با کمال تاسف 

و  ملت منصوب شد بانک عامل بعنوان مدیر  سرخه رستگارآقای  ، بدون شایستگیالبی و نفوذ

 های ادهسوءاستف بر عالوه  در مدت کوتاهی وی رگ ترین بانک کشور به او واگذار شدمسوولیت بز

 با مشکالت جدی مواجه شود.حیدریه  تربت فوالد پروژه باعث شد مدیریت سوء با دیگر

همی به میلیون در 400( نماینده سابق مجلس مدعی است که بانک ملت وام 1395مرداد  2)-فرارو

ر سود پس از داین تسهیالت با صفر " .المیر و دانیال زاده پرداخت کرده استدو فرد به نام های ما

رای آن بگذاری شد که نرخ سود تعیین شده ها در همان بانک ملت سپردهتبدیل به ریال در صرافی

رکت در خارج شزاکانی با بیان اینکه مدیرعامل برکنارشده بانک ملت تنها از دو ".درصد بود است 24

میلیارد و هزار پوند پاداش گرفته که بالغ بر یک 200هزار دالر و 125ال گذشته مبلغ کشور طی س

 .شودمیلیون تومان می400

فوالد شرق کاوه )بنیاد مستضعفان ( و بانک ملی هر در کنار مجتمع فوالد رخ دو مجموعه دیگر 

سنگان شهرستان  در اند وکدام حدود چهار صد هکتار زمین در بهترین منطقه شهرستان تصرف کرده

خواف مشغول احداث کارخانه کنسانتره برای تامین مواد اولیه کارخانه فوالد هستند متاسفانه در 



21 
 

شهرستان اقدام اساسی انجام نداده و بویژه بانک ملی با توجه به اینکه کلنگ آن توسط خاوری فرای 

یه گذاران دیگر انجام شده است خارج از کشور خورد اقدام قانونی جهت تحویل این امکانات به سرما

 . پیگیری این موضوع بسیار مهم است

  دخط لوله انتقال گاز از دیزباپروژه  -4-9

 و تقویت گاز  دبسیار مهم اجرای خط لوله انتقال گاز از دیزباپروژه 

زرگ باز پروژه های  بسیاری  این پروژه پیگیری جدی شود. در غیر این صورتشایسته است که 

ز منازل در فصل سرما شاهد قطعی گا شهرستان متوقف می ماند و عالوه بر آن 3اشتغال زایی در 

 .خواهیم بود

 راشد تربت حیدریهبرق نیروگاه  -4-10

 12هکتار در استان خراسان رضوی،  50نیروگاه سیکل ترکیبی راشد، در زمینی به مساحت 

 .اسفیوج قرار دارد کیلومتری شمال شرق شهرستان تربت حیدریه و در منطقه

وزیر  حیدریه با حضورمگاواتی سیکل ترکیبی راشد تربت  546ملیات اجرایی احداث نیروگاه ع

 .ده استنیرو آغاز ش

دام هر ک MAP2B نیروگاه سیکل ترکیبی راشد تربت حیدریه، متشکل از دو واحد گازی از نوع

 546مگاوات )در مجموع  180مگاوات و یک واحد بخار به ظرفیت نامی  183به ظرفیت نامی 

املیت صندوق توسعه ملی با ع تسهیالت محل از گذاری این طرحمبلغ کل سرمایه .مگاوات( است

مین برق این پروژه با هدف تأ .گذار تأمین خواهد شدبانک صنعت و معدن و مابقی توسط سرمایه

 دورص  ایجاد زمینهمطمئن و پایدار شبکه سراسری برق کشور به ویژه استان خراسان رضوی و 

 .شودمی احداث همسایه کشورهای به برق

 در حوزه صنعت درصدی اشتغال  8سهم  -4-11

 استان دردرصد صنعت  41سهم توجه به با  منطقهدر حوزه صنعت در درصدی اشتغال  8سهم 

 نسبت به استان  این شهرستانبرابر  5 ضعف یعنیخراسان 

زار نفر ه 5اشتغال  فاز اول فوالد نیشابور صد ودر 27سهم اشتغال صنعت در شهرستان نیشابور 

 دارد.بطور مستقیم 
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برابر با  ودرصد  9.2فرماندار نیشابور: براساس آخرین برآوردها ضریب بیکاری در این شهرستان 

 .میانگین استانی است

وتاهی متاسفانه در حوزه صنعت به ویژه فوالد در شهرستان به بهانه های مختلف ک "

است جبران این مشکل بزرگ تالش هماهنگ و مدیریت جهادی خستگی صورت گرفته 

 "می طلبد همه نخبگان شهرستان را ناپذیر

 مشکالت حوزه ورزش -4-12

 45مجموع از مشکالت حوزه ورزش در سه شهرستان مشترک است بعنوان نمونه در تربت حیدریه 

 استهیات فعال  35شهرستان  ورزشی هیئت 

هکتار آغاز و  11در زمینی به مساحت  1388حیدریه از سال ی تربت ورزشگاه پنج هزار نفری آزاد

برداری رسید و با توجه به اینکه بخشی به بهره  97دی ماه سال  22با یکصد میلیارد ریال هزینه در 

سازی نشده، شهروندان برای ورود و استفاده از آن دچار از مسیر منتهی به این ورزشگاه مناسب 

های آبی نیز بسیار کمتر از یک متر و فضای ورزش شهرستاندر این  ورزشیه سران. مشکل هستند

است که با  مربوط به آموزش و پرورش در حال حاضر این شهرستان دارای یک استخر .کم است

فقدان فضاهای ورزشی مجهز، های آبی مواجه است، د جمعیت با کمبود فضا برای ورزشتوجه به رش

 کمبود سالن اختصاصی ویژه بانوان و نیز نبود خوابگاه برای برگزاری مسابقه های کشوری و استانی

هرستان می متر مربع زیربنا اولین مجموعه آبی این ش 3600پروژه آبشار تربت حیدریه با بیش از 

نا، جکوزی، که در منطقه پیشکوه واقع شده است. این مجموعه شامل استخر استاندارد شنا، سوباشد 

ر ساعات حمام ترکی، کافی شاپ، فست فود و مرکز نگهداری خردساالن برای رفاه حال میهمانان د

ساخته  . این مجموعه توسط کارآفرین محترم جناب آقای مهندس زیارت نیابهره برداری می باشد

 ود.می ش

 استفاده بهینه از امکانات دانشگاه پیام نورضرورت  -4-13

نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بخاطر مشکل مکان در شهرستان  200در حالی که بیش از 

های مشهد، نیشابور، سبزوار و ... مجبور به تحصیل هستند متاسفانه نگاه بخشی نگری و جزیره ای 

ع دانشگاه پیام نور مورد استفاده بهینه قرار نگیرد. بالیی که باعث شده است امکانات گسترده و وسی

آموزشکده فنی و حرفه ای شهرستان بخاطر همین نگاه از آن رنج می برد و با کمال تاسف سطح 

https://khabarban.com/a/24099402
https://khabarban.com/a/24099402
https://khabarban.com/a/24097722
https://khabarban.com/a/24097722
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امکانات و نیروی انسانی آموزشکده که نیمی از دانش آموزان تربت خیدریه و مناطق و شهرستانهای 

مه تحصیل در رشته های فنی و حرفه ای داشته باشند آواره در همجوار باید در شهرستان ادا

شهرستان های دیگر هستند آموزشکده فنی و حرفه ای شهرستان بخاطر سوء مدیریت و نگاه جزیره 

ای از نظز امکانات و نیروری انسانی کمتراز یک دهم نیشابور و سبزوار و رو به نابودی است. ظلمی 

ولی آنچه بجایی نرسد فریاد است. براساس رهنمود رهبری معظم که پنج سال خون به دل کرده 

درصد دانش آموزان را به سمت 50ماموریت داریم"انقالب و سند تحول بنیادین و برنامه ششم و... 

هنرستانها و آموزشکده فنی و عالوه بر توسعه رشته های مهارتی  رشته های مهارتی هدایت کنیم

نیز باید هر دانش آموز حداقل یک مهارت  ربی، ریاضی و انسانی() تجدر رشته های نظری حرفه ای

 را بیاموزد

را بعضی درک  شهرستان حیات   مهم و  مساله اولویت این " چه کنیم که اهمیت و 

 نیم کنند لذا چاره جز خون دل خوردن نیست"

 بقاع متبرکه شهرستان -4-14

اکرد سه امام معصوم بی بی حسنیه بقاع متبرکه شهرستان از جمله مزار بانوی فضیلت و کرامت و ش

در حد انتظار حداقل یک دهم کاشمر مدیریت نمی شود در تمام کشور شاه عبدالعظیم در تهران 

شهر ری،قم،شیراز، مشهد و همسایگی ما کاشمر دفن اموات طبق مقررات و مطابق دستورالعمل ها 

ها و منفع شخصی و عدم تدبیر انجام می شود ولی فقط در تربت حیدریه این اقدام با غرض ورزی 

 برای مرکز بزرگ فرهنگی و معنوی شهرستان با مانع مواجه است این عدم تدبیر باعث مشکالتی

 .شده است 

 مدیریت شهرک های صنعتی  -4-15

سه شهرک صنعتی است که دو مورد آن در تربت حیدریه و یک شهرک نیز در بخش جلگه رخ واقع 

گفت: اکنون در سه شهرک  حیدریهرت و کشاورزی تربت رئیس خانه صنعت، معدن، تجا .هستند

واحد آن ها به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل  17واحد صنعتی وجود دارد که  30ان این شهرست صنعتی

  .در آمده اند

https://khabarban.com/20532763/بهره_برداری_از_راه_آهن_تربت_حیدریه_به_هرات_افغانستان_درسال_جاری
https://khabarban.com/20532763/بهره_برداری_از_راه_آهن_تربت_حیدریه_به_هرات_افغانستان_درسال_جاری
https://khabarban.com/20533427/در_حال_ساخت_بودن_کشتارگاه_صنعتی_آمل
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 های فرهنگی مجتمع  -4-16

ستان های فرهنگی در هر سه شهرستان مورد بی مهری است. بطور ویژه مجتمع فرهنگی شهرمجتمع

صوص أسف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این خدارد. با کمال تن خوبیحیدریه وضعیت تربت

 تفعمر فرهنگ حوزه بزرگ مشکل این موثر های پیگیری با باید  بسیار ضعیف عمل کرده است و

 ستنده مهری بی مورد شدد به هنری و فرهنگی های انجمن و اسالمی ارشاد و فرهنگ امور.گردد

شهرستان نمی  شود از استان بهمی گرفته ارشاد وزارت از مشقت با هم آنچه و ناچیز بسیار اعتبارات

 ا است.. شهری که قبل از انقالب دو سالن سینما داشته است امروز فاقد سالن مناسب سینمرسد

 مشکالت حوزه شهرداری -4-17

ای رشد جمعیت شهری و گسترش مهاجرت از روستا به شهر و مهاجرت از شهرهای کوچک به شهره 

ه ی خدمات ای شهرداریها گردیده است. اداره مطلوب شهرها و ارائبزرگتر باعث افزایش مشکالت بر

شهرداری  مناسب و کنترل و هدایت پروژه های عمرانی مستلزم کسب منابع و هزینه ی صحیح بوده و

ی شهری ها بعنوان سازمان های محلی می بایست مدیریت بهینه ای در منابع درآمدی و هزینه ها

 را اعمال نمایند.

تراکم  تکای بیش از حد اکثر شهرداریهای کشور به درآمدهای حاصل از مسکن و فروشدر ایران ا

مانی باعث افزایش و تشدید قیمت مسکن و بروز مشکالت و بحران های مالی در مقاطع مختلف ز

ض گوناگون برای شهرداریها شده است. هرچند درآمد شهرداریها در سالهای اخیر از طریق اخذ عوار

ز افزایش یافته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است اما متقابال  هزینه های آن نیو دیگر منابع 

هزینه های  وامروزه دستیابی به روشهای جدید و پیش بینی منابع درآمدی مطمئن و پایدار و تعدیل

ها و شهرداری دغدغه اصلی مدیران و برنامه ریزان امور شهری از جمله شوراهای اسالمی شهر

 ن می باشد. شهردارا

 از مهمترین تنگناها و مسائل شهرداریها می توان به مواردی به شرح ذیل اشاره نمود:

 الف(مشکالت ساختاری:

 قدیمی بودن قوانین شهرداری و عدم تناسب آن با نیازهای جدید شهروندان -1

تداخل قوانین شهرداری با سایر دستگاهها و تضعیف جایگاه شهرداری در برابر وظایف قانونی  -2

سایر دستگاهها )نمونه موردی وضع قوانین تجمیع عوارض و ارزش افزوده بویژه در شرکتهای خدماتی 
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 مانند برق، مخابرات، آب و فاضالب و... موجب تضعیف جایگاه شهرداری در کسب منابع درآمدی

 گردیده است(

ه افزایش بنبود و ضعف هماهنگی بین دستگاههای اجرایی با شهرداری در ارائه خدمات که منجر  -3

 هزینه های خدمات شهری می گردد.

ی احقاق ضعف و عدم ضمانت اجرایی جهت اجرای کامل قوانین مربوط به شهرداری )مانند پیگیر -4

 و... شهرداری( 55 -77-100مفاد قانونی ماده 

ی ضعف در جایگاه و منزلت عمومی شهرداری و شهرداران در سطح جامعه بر خالف کشورها -5

 پیشرفته

به اجرای  قانون برنامه پنجساله سوم دولت متعهد 136عدم اعمال مدیریت واحد شهری )درماده  -6

 این بند قانونی بوده که در برنامه چهارم نیز تنفیذ شده بوده است(

جمله  ص مرتبط در بین شهرداران منتخب از سوی شوراها بدالیل متعدد ازضعف و فقدان تخص -7

جتماعی اعدم رغبت مدیران توانمند به فعالیت در شهرداری به دلیل معذوریت های حقوقی، فنی، 

 و...

نتخب مفقدان فرهنگ عمومی در شناختن شهرداری به عنوان یک سازمان عام المنفعه محلی و  -8

 ری عمومی شهروندان با شهرداریمردم و ضعف در همکا

ایجاد  اتکای شهرداریها به بودجه دولتی و کاهش شدید کمکهای مالی دولت به شهرداریها و -9

 مشکالت ناشی از تصمیمات دولت در خصوص استقالل شهرداریها 

 منابع  اعمال بخشودگی های متعدد و حذف برخی از درآمدهای شهرداری و واریز آن به سایر -10

 دماتخ بهای با متناسب که دارایی ای منطقه قیمتهای به شهرداری قانونی  وابستگی حقوقی-11

 ای مالی شهرداریها نمی باشد. نیازه و

ودجه سنواتی تورم باال و افزایش مستمر هزینه ها و عدم دسیابی به منابع پیش بینی شده در ب -12

 شهرداریها

 ب(مشکالت اجرائی:

لکترونیک) او مالی و اجرائی شهرداریها بواسطه نبود ارائه خدمات شهر ضعف در ساختار اداری  -1

 مجازی( به مردم در جهت کاهش هزینه ها
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ع نیازهای ضعف در ساختار تشکیالتی و نیروی انسانی شهرداریها و عدم تناسب با توسعه و تنو -2

عیف می ضاعی بسیار اجتماعی شهروندان بعنوان نمونه ساختار شهرداریها در امور فرهنگی و اجتم

 باشد.

 وعدم تناسب. نبود شفافیت در شاخص های توزیع منابع درآمدی حاصل از تجمیع عوارض  -3

 ارزش افزوده اختصاص یافته از سوی امور مالیاتی

 کاهش حضور سرمایه گذاران در بخش ساخت و ساز بویژه در بخش مسکن در بافت شهرها  -4

ف فروش و حذ -رآمد ناپایدار مانند افزایش فروش تراکمروی آوردن شهرداریها به کسب د-5

 پارکینگ و ...

ر شهر. عدم تبیین وظایف مشخص بین شهرداریها و دستگاههای اجرائی در موارد مربوط به امو-6

نقل برون  )مثال در امر نظارت، ساماندهی و کنترل امور حمل و نقل درون شهری، آژانسها، حمل و

و پایانه  ظایف دستگاههایی نظیر صنعت، معدن تجارت و سازمان حمل و نقلشهری و.... با تداخل و

   و... مواجه می باشد.(

توقعات  وپایین بودن ضریب حقوقی شهرداران در مقایسه با حجم مسئولیت قانونی واگذار شده  -7

 ی گردد( ها ممردم و انتظارات شوراها ) این امر موجب عدم رغبت حضور مدیران توانمند در شهرداری

ر ساختار دتوقعات بیش از حد و خارج از توان شهرداری از سوی شوراها و اعمال نفوذ شوراها  -8

 برنامه و بودجه شهرداری که گاها موجب اختالل در روند توسعه شهری می گردد.

ر سیستم بهره وری کم در نیروی انسانی در شهرداری به دلیل ضعف و عدم اجرای اتوماسیون د -9

 ی، اجرائی و مالی شهرداری ادار

یف محوله انتظار باالی دستگاههای اجرائی از شهرداری در ارائه خدمات جنبی و خارج از وظا-10

 شهرداریها 

انه مشکالت مالی شهرداریها ناشی از تصمیمات دولت در اجرای طرح مسکن مهر که متاسف -11

تخصیص نیافته  خذ نشده و یا به شهرداریهازیرساختهای شهری آن آماده نبوده و منابع مالی آن نیز ا

، و شهرداریها تحت فشارهای متعدد در خصوص ارائه خدمات )آسفالت،جمع آوری آبهای سطحی

 فضای سبز و.. می باشند.

ق کمبود کمکهای مالی دولت به شهرداریها بدلیل مشکالت عمومی دولت در تنظیم و تحق-12

 بودجه
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قایسه با برابری ارزش خدمات ارائه شده به شهروندان که در متورم سنگین و افزایش چندین  -13

 افزایش محدود بهای خدمات قابل جبران نبوده است.

و  اختصاص زمین به شهرداریها از سوی مسکن و شهرسازی جهت فروش )خام فروشی اراضی( -14

.. در سطح و . پرداخت و هزینه درآمد حاصله به تعهدات سایر دستگاههای اجرائی نهادها ، تشکلها

 شهر

ر ، خودروها مشکالت مربوط به گرانی و کمبود برخی تجهیزات مورد نیاز ارائه خدمات مانند قی -15

شکل مواجه مو ماشین آالت تخصصی و... که شهرداریها را از دستیابی به منابع درآمدی پایدار با 

 ساخته است.

وده یون های متعدد در حریم و محدتاثیر منفی برخی مداخالت سیاسی و اجتماعی و کمیس -16

 قانونی مصوب شهرها، اجرای طرح جامع ، هادی و تفصیلی و...

ر حوزه دضعف در ساختار حقوقی و نظام اجرائی مورد نیاز در کنترل و جلوگیری از تخلفات  -17

کاری و مدیریت شهری که پیگیری بسیاری از حقوق شهروندان در امور شهر نیاز به هماهنگی، هم

 -هرداریهاداخله مستقیم مراجع انتظامی و قضائی می باشد) پیگیری اجرای احکام قانونی ماده شم

 شورای ترافیک ...(

ز جمله اوصول بخش عمده ای از عوارض به صورت ملی و عدم توزیع بموقع آن به دالیل متعدد -18

جتماعی، و مالحظات اضعف در برخورد قانونی  -عدم وجود نیروهای کارآمد و متخصص در شهرداریها

 منطقه ای و ... 

شمول ضعف بنیه مالی و جبران خدمات کارکنان شهرداری در مقایسه با سایر دستگاههای م -19

 قانون خدمات کشوری )کاهش انگیزه در بین کارکنان را درپی دارد(

در  هامشکالت حقوقی و فنی شهرداریها در زمینه تامین تامین وثیقه و جلب مشارکت بانک -20

 جهت ایجاد تاسیسات درآمدزا برای شهرداریها و...

 ودمشکالت شهرداری تربت حیدریه یادآوری می شمسائل و بخشی از به عنوان نمونه 

 و چالش های پیش رو یتومانی شهردار میلیارد 200 بدهی الف(

آن مربوط به بافت فرسوده و  تومانمیلیارد  160مبلغ  که تومانی شهرداری میلیارد 200 بدهی

میلیارد تومان  50به بانک شهر است که چنانچه برای آن تدبیری نشود این بدهی که روزی بدهی 

 .ینده بیشتر خواهد شدآمیلیارد رسیده در  160بود و اکنون به 

https://khabarban.com/a/24907987
https://khabarban.com/a/24907987
https://khabarban.com/a/24910944
https://khabarban.com/a/24910944
https://khabarban.com/a/24907987
https://khabarban.com/a/24910944
https://khabarban.com/a/24910944
https://khabarban.com/a/24907540
https://khabarban.com/a/24907540
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 تربت حیدریه رتبه سوم بحران حاشیه نشینی در استان خراسان ( ب

 30 ههای ذیربط هم اینکدر پی پدیده مزمن خشکسالی همزمان با برخی سوء مدیریتهای دستگا

بزوار سپس از مشهد و  .دهند می تشکیل نشینان حاشیه هزار نفری را 130درصد جمعیت این شهر 

 .سان رضوی داردخرا شهرهای میان در را نشین حاشیه جمعیت مشکلرتبه سوم 

 هزار مسکن بدون شناسنامه و غیر مجاز در شهر وجود دارد 15حدود 

 :رضوی تصریح کردهای غیر رسمی خراسانکونت گاهدبیر ستاد توانمندسازی س

رضوی در رتبه حیدریه در استان خراساند و تربتدار کشور در نشینیحاشیه مشهد رتبه سوم 

 .است کننده نگران امر این که دارد قرار سوم

 :شهردار تربت حیدریه

ین متناقض، اداری، قوان افزایش بی رویه و افسار گسیخته قیمت زمین و مسکن، ضوابط دست و پا گیر

ها، دالل بازی و ها و فرماندارینبود متولی مشخص، تعیین نشدن مرز و حدود خدماتی شهرداری

هایی هرواسطه گری سودجویان زمین و مسکن همه این عوامل دست به دست هم داده اند تا شاهد ش

 .بدقواره و نا ایمن باشیم

  حیدریههکتاری پیشکوه تربت 800پارک جنگلی (  ج 

ضای ارتفاعات، آب و هوا و ف وسعت، لحاظ به  حیدریههکتاری پیشکوه تربت 800پارک جنگلی 

ی و و مشکالت حوزه مدیریت این فرصت بزرگ اقتصاد نقطه بکر و تفریحی استان دومینموجود 

  گردشگری استان

امام رضا  گاه ملکوتیهای گردشگری بسیاری است، محل عبور زائران باردارای جاذبهاین پارک بزرگ 

عت کنند؛ همچنین به دلیل طبیهای جنوبی کشور به مشهد مقدس سفر می)ع( است که از استان

 .زیبای آن مورد توجه بسیاری از مردم بومی و شهرهای اطراف آن قرار دارد

شگری منطقه پارک پیشکوه تربت حیدریه که در سفر ریاست جمهوری به عنوان منطقه نمونه گرد

 ب شدتصوی

 های باالدستیطرح جامع توسعه گردشگری منطبق بر مختصات منطقه و طرحضرورت نهایی شدن 
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 بخش کشاورزی -4-18

 17.7دهد و درصد تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص می 6.6بخش کشاورزی حدود 

ش شود. همچنین بخدرصد صادرات غیرنفتی کشور به این بخش مربوط می 5.9درصد اشتغال و 

د اولیه درصد موا 90تا  80درصد مواد غذایی کشور و نیز  80کننده حدود کشاورزی ایران تأمین

 .کندصنایع وابسته به بخش کشاورزی را تأمین می

میلیون  120کشت، میلیون هکتار از اراضی قابل 37از سوی دیگر ایران با داشتن استعداد بالقوه 

 242، حدود میلیون هکتار جنگل و منابع ژنتیکی غنی 14.3 میلیون هکتار مراتع، 84.8واحد دامی، 

نی های سطحی و زیرزمیمیلیارد مترمکعب منابع آب 104میلیارد مترمکعب نزوالت آسمانی و 

ها باید یتدسترس، شرایط نسبتا  مساعدی برای توسعه هدفمند بخش کشاورزی دارد؛ اما این مزقابل

سعه جامع وری از منابع به یکی از الگوهای توارتقای بهره های الزم و نیزبا تلفیق و هماهنگی

 .کشاورزی منجر شود

 چالش های بخش کشاورزی

جلس نیز به دولت رفته اما همچنان در دولت مانده و هنوز به م 88الیحه الگوی کشت سال الف( 

رانجام مانده سباید از مسئوالن سوال کرد چرا پس از این همه مدت، این الیحه بی  .راه نیافته است

 عدم اجرای الگوی کشت محصوالت کشاورزی است که موجب شده تولید این محصوالت در .است

ی کشت کشور دچار نا بسامانی و بی نظمی گسترده باشد. برخی کارشناسان معتقدند اجرای الگو

سط تواند نیاز به خرید تضمینی برخی از محصوالت کشاورزی تومحصوالت کشاورزی همچنین می

 .دولت را رفع کند

نفوذ دالالن در بخش کشاورزی که دسترنج تولید کنندگان را به ثمن بخس خریداری و پولهای ب(

کالنی به جیب می زنند سالهاست ریشه دوانده و تولید را روز به روز ضعیف تر می کند، کشاورزان 

فشار دالالن  .شان اضافه می شودماشین های لوکسسال به سال سفره شان تنگ تر و دالالن بر مدل 

درصد سود تولید را به جیب می زنند و تنها  85بر بخش کشاورزی چنان است که گفته می شود 

https://search.farsnews.ir/?q=ماشین%20های%20لوکس&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=ماشین%20های%20لوکس&o=on
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برابری قیمت از سر مزرعه تا مصرف کننده هم  10تا  3درصد به جیب کشاورز می رود تفاوت  15

 .کامال گویای این مطلب است

درصد 100شود اما درصد کارهای کشاورزی توسط بخش خصوصی انجام می 98بیش از ج( 

رد و باید ها با بخش دولتی است. امروز بخش دولتی توان انجام خیلی از کارها را نداگیریتصمیم

 .سپاری کند و این کارها به بخش خصوصی واگذار شودبرون

تولید است  ین، دستورالعمل ها و آئین نامه ها یکی از مهمترین موانع پیش رویعدم ثبات قواند( 

آثار آن در  چراکه بسیاری از این دستور العمل ها و آئین نامه ها در لحظه و بدون در نظر گرفتن

مرغ  طوالنی مدت تصویب شده اند که می توان به تصمیمات یکسال و نیم اخیر در خصوص تولید

 .ره کردو تخم مرغ اشا

 ......د(

ی هاگیریتصمیم ،نفوذ دالالن در بخش کشاورزی ،عدم اجرای الگوی کشت محصوالت کشاورزی

وء استفاده سو سوء مدیریت  ،عدم ثبات قوانین، دستورالعمل ها و آئین نامه بخشنامه ای و دستوری،

ورزی ی بخش کشا، تعارض منافع چالش هامافیای زعفرانمثل  دست های پیدا و پنهان فساد  ،ها

لو، ...( از است محصوالت شهرستان های تربت حیدریه، مه والت و زاوه ) زعفران، پسته، ابریشم، آ

 این مشکالت دچار آسیب هستند.

ری به عنوان نمونه مشکالت و چالش های حدود یکصد تن زعفران ) طالی سرخ( یادآو

 می شود.

 زعفران طالی سرخ -4-19

 ر حوزه زعفرانالف ( تدبیر و مدیریت جهادی د

 : درخصوص زعفراناقدامات ضروری  

فعال سازی ،  زعفران ضرورت برخورد قاطع با دست های پیدا و پنهان فساد در حوزه مدیریت

ای، معرفی زعفران های ملی و منطقهپژوهشکده زعفران در دانشگاه تربت حیدریه، برگزاری همایش
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زعفران ارگانیک، اجرای طرح ملی زعفران، خوشه در فضای رسانه ای داخل و خارج از کشور، کاشت 

صنعتی زعفران، اجرای تعهدات صندوق حمایت از تولیدات کشاورزی، خرید تضمینی و فعال سازی 

ها برای خرید بموقع زعفران، جلوگیری از قاچاق پیاز زعفران و از همه مهمتر تدبیر در صادرات تعاونی

  .ی صادر می شودادرصد طالی سرخ بصورت فله 50که هنوز 

  انزعفر ضرورت برخورد قاطع با دست های پیدا و پنهان فساد در حوزه مدیریتب (  

های معدنی قیمتی و خام فروشی در سنگ امام خامنه ای دامت عزه الشریف :  رهبر معظم انقالب

 فرآوریز، رمهفرآوری آنها در خارج و بازگرداندن به کشور با چندین برابر قیمت، فروش خاک جزیره 

دهد می نشان که است مواردی جمله از گرمسیری مناطق خرمای و خراسان جنوب زعفران نشدن

  (99شهریور ماه  2). باید در این زمینه کار جدی صورت گیرد

 رئیسی دامت توفیقاته اهلل محضر ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت

      زعفران فساد در حوزه مدیریت موضوع: ضرورت برخورد قاطع با دست های پیدا و پنهان

نقالبی و قابل احتراما  بنابر ضرورت حیاتی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام اسالمی و اقدامات ا

 رشید لتم امید مایه بحمدهلل که  تقدیر جنابعالی در مواجهه با فساد و مفسدان اقتصادی کشور

تقدیم  (وزه زعفران )طالی سرخ ملت ایران در خصوص مافیای فساد در ح است. مواردی شده ایران

 استدعا دارد دستور فرمائید اقدامات قانونی الزم معمول گردد.شود  می حضور 

شاورزان کاست.  تدبیر عدم و مهری بی  زعفران) طالی سرخ ( ملت ایران موردجهش تولید، در سال 

حالل جامعه  رما برای تامین رزقو زعفران کاران عزیز با تالش و کوشش خستگی ناپذیر در سرما و گ

 عمل گره مسئولین بدور از شعار و عوام فریبی در اینکه امید به هستند اشتغال و تولید مشغول

ا شفاف گشای مشکالت مردم باشند و دست های پیدا و پنهان سوء مدیریت و عدم تدبیر زعفران ر

 و با این عوامل برخورد قاطع انجام شود. به مردم اعالم 

آورد تا کشاورز حاصل تالش و های بنفش زعفران در سرمای پاییز سر از خاک بیرون میفهشکو

ها شبیه زمین رنگارنگ قدرطالی سرخ، آن مدیریت. اما ماجرای ساله خود را بچیندزحمت یک

زعفران، زیبا نیست چراکه هر ساله با فرارسیدن فصل برداشت، ردپای دالالن نیز در بازار این محصول 

ها، حاصل دسترنج کشاورزان کنند تا با پایین آوردن مصنوعی قیمتهمواره سعی می و .شودپیدا می

ترین قیمت به دست بیاورند. سوال این است عوامل این آشفته بازار چه کسانی هستند؟! را با ارزان
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کن نمی چرا این عوامل فساد ریشه چرا جایگاه های نظارتی ای عوامل را شناسائی نمی کنند؟ 

 .؟شوند

 حالی رد  کشاورزان عزیز،شهرستان های هزار شهید تربت حیدریه، زاوه و مه والت خراسان رضوی

هان فساد عفران را با دست های پینه بسته جمع آوری می کنند که از دست های پیدا و پنز هایگل

 است. در حوزه زعفران دلشان خون

ن مجلس با رسمی بعضی از مسئولین کشور و نمایندگا برخی از این موارد سوء تدبیرکه در بیانات 

 سالئق مختلف سیاسی در رسانه ها آمده است به شرح ذیل به استحضار می رسد.

فران در اثر مافیای زعفران، دست های پیدا و پنهان، بی ثباتی و پایین نگهداشتن قیمت واقعی زع 

اتحادیه  ایجاد تنش قیمتی توسط رئیس فساد و بی کفایتی در تعاون روستایی،،  "تعارض منافع "

ولی در حوزه ، نبود متفعالیت قاچاقچیان زعفران  ،موازی کاری هایی در حوزه نظارتی ،صادرکنندگان

بصورت که  هزار نفر زعفران ، صادرات فله ای ... سوء مدیریت و ضعف برنامه ریزی؛ بیش از دویست

 500د قریب هزار هکتار با تولی 120 حدود سطح در زعفران مستقیم و غیر مستقیم در زنجیره تولید

هش تولید را رنج می دهد این مشکالت و عدم تدبیر در سال ج فعالیت دارند طالی سرخ در سال تن

مناسبی  در حوزه زعفران ، که فرصت بسیار حیاتی در اقتصاد مقاومتی است و می تواند جایگزین

ت عزه الشریف شد رهبر معظم انقالب امام خامنه ای دامبرای درمان اقتصاد متکی بر نفت باشد باعث 

یگیری و پرا متذکر شوند لذا استدعا دارد دستور فرمایید  "خراسان جنوب زعفران نشدن فرآوری"

  اقدام قانونی قاطع انجام شود.

 تنها حدود از دالر و سهم ایران کمتر میلیارد چهار از بیش ساالنه جهان در زعفران گردش مالی  .1

 میلیون دالر 500

  به آقای دکتر نوبخت 1398مهر ماه  7بخشی از نامه مهندس حجتی در تاریخ . 2

زار ه 114 حدود سطح در زعفران هزار نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم در زنجیره تولید 200✅

 ون دالرمیلی 351گذشته  سال در زعفران تن فعالیت دارند و صادرات 500هکتار با تولید قریب 

خواهشمند است با خرید حمایتی این محصول موافقت  ...برای کشور ارزآوری داشته است

 ... فرمایید.شایان ذکر است

سوال کشاورزان عزیز این است که چرا در طول سال برنامه ریزی نمی شود و این اقدامات  ✅

کسانی هستند؟!  ول این بی تدبیری ها چهئمتاسفانه نوشدارو بعد نابودی منافع کشاورزان است مس
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اقدامات وقتی انجام می شود که برای کشاورز  این چرا است زعفران مهر ماه هر سال اوج برداشت

 و فقط باعث سوء استفاده دالالن می شود. آثار مثبت ندارد

 نندگانفساد و بی کفایتی در تعاون روستایی، ایجاد تنش قیمتی توسط رئیس اتحادیه صادرک .3

ورای شنایب رئیس  شورای اسالمی در خصوص فساد و بی کفایتی وره دهم مجلساظهارات نماینده د

 10 سصبح تو گزارش در انعکاس)  ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان ومدیرعامل زعفران ملی

 (1399خردادماه  12 زعفران صنعت تحلیلی و آماری مرجع نخستین زعفران و دنیای1399خرداد 

 هم را انزعفر مان نیز بیداد می کند. وی رئیس اتحادیه صادرکنندگانو فساد داخل این ساز رانت

 در زعفران صادرکنندگان اتحادیه رئیس: گفت و کرد زعفران برای کاهش قیمت اقدام به متهم

 احبهمص با زعفران محصول برداشت آغاز با و ساله هر زعفران خراسان رضوی و عضو شورای ملی

 .دارد زعفران ی در کاهش قیمتشیطنت آمیز خود نقش بسزای های

نش های سوء مدیریت و سوء استفاده ها در حوزه زعفران در واقع عامل نارضایتی مردم و ت  .4

 اجتماعی 

 زعفران؛ از مشکالت خرید حمایتی« صبح توس»گزارش 

 فرمانداری مقابل حیدریه تربت زعفرانکاران تجمع اعتراضی

ض به عدم اعترا در حیدریه تربت زعفرانکاران شماری از است شده دپو انبارها در زعفران تن 74 

هر تجمع تسویه مطالباتشان از سوی سازمان تعاون روستایی، صبح امروز مقابل فرمانداری این ش

  .کردند

  کرد خواهیم معرفی مردم به را زعفران ها ادامه یابد مافیایاگر کارشکنی .5

 : مردم تربت حیدریه مجلس نماینده 

 بانآ 4 توس صبح) کرد خواهیم معرفی مردم به را زعفران ها ادامه یابد مافیایشکنیاگر کار

شور در (در حال حاضر صادرکنندگان با رقابت ناسالم در خارج از ک346822:  خبر شناسه  1398

 .دارند اساسی نقش زعفران کاهش قیمت

 : شورای اسالمی مجلس فعلینماینده 

انع از انجام مداوم دنبال پایین نگه داشتن قیمت زعفران هستند و م های پنهان به طورمافیا و دست

قاد از اینکه نماینده مردم در مجلس یازدهم با انت .اقدامات برای افزایش قیمت طالی سرخ می شوند

 های پنهان تمایلی به افزایش قیمت زعفران ندارندمافیا و دست
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 یادآور شد:  وی

، قیمت های اتخاذ شده و برای تخریب بازار محصول داخلییاستهای پنهان برای مقابله با سدست

های ان دستدرصد در بازارهای جهانی می شکنند و این افراد هم 40تا  30بازار زعفران ایران را 

 ضد تولید هستند 

 به وابسته افراد چرا. هستند کسانی چه زعفران سوال کشاورزان این است؟ مافیای  ✅

 !شود؟ نمی معرفی زعفران مافیای

آیا جایگاههای نظارتی و اطالعاتی کشور قادر به شناسایی این دست های پشت پرده و 

ر فضای رسانه کلی گویی و بیان سوء استفاده ها و مافیای زعفران فقط د باشند؟ نمی زعفران مافیای

 ها دستاوردی جزء ناامیدی برای جامعه ندارد

و همواره  شودمی پیدا  زعفران ردپای دالالن در بازارچراهر ساله با فرارسیدن فصل برداشت،   .6

ترین قیمت ها، حاصل دسترنج کشاورزان را با ارزانکنند تا با پایین آوردن مصنوعی قیمتسعی می

 .غارت کنند

 سوال این است عوامل این آشفته بازار چه کسانی هستند؟!  ✅

شاورزی برداری مسوولین سازمان جهاد کاتهام تشکیل و رهبری باند ارتشا، اختالس و کاله  .7

 ...استان خراسان رضوی

  :در گفتگو با قدس آنالیننماینده مجلس مشهد 

  (1397بهمن ماه  14) رضوی متهم به پولشویی استرئیس جهاد کشاورزی استان خراسان 

 باریزیان آثار چه ها اختالس و فساد و ها مدیریت سوء این که است این  سوال کشاورزان ✅ 

 است؟ کرده ایجاد کاران زعفران برای

 بورس در پایین قیمت با زعفران تن ( 40عرضه ). 7

 40ضه کاال و عر بورس ورود با ایران، یکاال بورس در پایین قیمت با زعفران تن ( 40عرضه ) 

مهرماه  3ا اقتصادآنالین به نقل از ایرن( گزارش.شد شکسته بازار در محصول این قیمت زعفران تن

1398( 

 زحمت سال یک حاصل تا شود می انجام اقدامات این زعفران چرا همزمان با فصل برداشت ✅

 دگیر قرار دالالن سوءاستفاده مورد عزیز کشاورزان

http://jkarimi.ir/index.php?v=1944&t=رئیس%20جهاد%20کشاورزی%20استان%20خراسان%20رضوی%20متهم%20به%20پولشویی%20است
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  زعفران شهرستان مجموعه بزرگ گلوبال بی تدبیری و خیانت در .8

 متری 4850 بنای زیر متری با هزار22  در زمینی عظیمی مجتمع

 های ظرفیت دنیاو روز امکانات به مجهز های سالن 

 سایت اداری و سالن پیشرفته گل پاک کنی

  تن گل خشک120گهداری تجهیزات ن

 به ماه 24 تا مجهز سردخانه در ونگهداری کردن خشک بعد که  زعفران خشک کردن گلتجهیزات 

 نمیرسد آسیبی هیچ زعفران و گل کیفیت

 خط تولید مشتقات ومواد موثره دارویی مثل کروسین،،،

ایع ضاین امکانات و تجهیزات را  ،سوال این است که سوء مدیریت چه کسانی حدود ده سال  ✅

مدیریت  ءسو با باشد داشته زعفران زیادی در امور مختلف می کند . مجموعه ای که می تواند نقش

 .  است نابودی حال در و بدهکاری زیاد بانکی

 با الپوش زعفران تن 75از کشاورزان حدود  شرکت هایی تحت عنوان تعاونی توسعه 1396سال  .9

ازده دومیلیون و دویست خریداری و با قیمت بیش از  5میلیون و دویست و سرگل  4 حدود قمیت

  میلیون فروخته اند

زی سوال مردم این است سهامداران این شرکت چه کسانی هستند؟ چرا از سهم سود حاصل چی ✅

 نصیب کشاورزان نشد؟ آیا راند دولتی پشت این اتفاقات وجود دارد یا خیر؟

 زعفران مشکالت زعفرانکاران در هنگام تحویل زعفران به انبارهای بورس. 10

ان دولتی هکتار چای سازم 30 ولی ندارد ثابت متولی دولت در زعفران هزار هکتار 120حدود . 11

 دولت ساالنه اعتبارات در بودجه دارای عریض و طویل و

  شودای صادر میبه صورت فلهزعفران درصد  85چرا . 12

 یازدهم : نماینده مجلس 

ا برای رکمترین ارزش افزوده ای از کشور خارج شده و درصد زعفران به صورت فله 85متاسفانه  

 .برندها منافع این محصول را میکشورهای همسایه و اروپاییو ایران به همراه دارد، 

 . نقش معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در حوزه زعفران بسیار کم رنگ است 13
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برای  ود تواند تأثیر بسیار زیادی داشته باشازجمله محصوالت کشاورزی که در جذب گردشگر می 

 ی سرخطال فراهم کند، زعفران جهش تولیدکشاورزی درآمدزا باشد و شرایط مساعدی را نیز برای 

 متاسفانه اقدامات موثر در این خصوص انجام نمی شود. است

امر یکی از  افزایش فعالیت قاچاقچیان زعفران نگرانیهای جدی را برای تجار ایجاد کرد و این. 14

 است.دراتی زعفران موانع افزایش ارزش صا

شورهای دیگر کقاچاقچیانی که زعفران را به کشورهای همسایه می برند و با نرخی پایین از آنجا به 

ود صادرات خصادر می کنند ین اقدام موجب می شوند تا صادرکنندگان واقعی نتوانند با نرخ مطلوب 

ر بسته درج می شود و مجدد زعفران به صورت قاچاق از کشور خای از بخش .را به انجام برسانند

  .بندی های جدید به کام دیگران به بازارهای هدف صادر می شود

 طرح جامع زعفران صامه ریزی در خصون. عدم تدبیر و بر15

وه در این طرح دیده شده است یعنی از صفر تا صد کار حتی در خصوص نحوه عرضه محصول، نح

نی و شناساندن ت و ... هیئت های تجاری، بازارهای جهابسته بندی، حمایت از تولید، حمایت از صادرا

بعد از  واین طرح به تصویب مجلس رسید   .زعفران به عنوان یک صنعت به دنیا جز طرح جامع بود

ا وجود تصویب مجلس در هیئت دولت نیز به تصویب رسید اما متاسفانه همان جا عقیم مانده و ب

  .خوردیتاکنون این طرح خاک م 78حمایت نشد، از سال این طرح از سوی دولت  زیادپیگیری های 

 موازی کاری هایی در حوزه نظارتی . 16

شکل ساز شده میان اداره کل استاندارد و معاونت غذا و دارو وجود دارد که برای برخی از صنایع م

دارو مراجعه ا و است. برای نمونه، به منظور اخذ مجوز استاندارد و فعالیت باید ابتدا به معاونت غذ

دارات مذکور کنیم و سپس مجوز استاندارد را بگیریم و یا بالعکس در این میان شاخص های نظارتی ا

صل این وضع، نیز با یکدیگر مغایرت دارد و این سازمان ها کارشناسی همدیگر را قبول ندارند. ماح

 .هزینه بر و زمانبر رویه های نظارتی و اخذ مجوزهاست

 ستا "تعارض منافع "ین بی ثباتی و پایین نگهداشتن قیمت واقعی زعفران . یکی از مهمتر17

رد ولی زعفران یک کاالی استراتژیک جهانی است که در دنیا قیمت تقریبا ثابت و ارزشمندی دا

 متاسفانه در ایران با کاهش شدید روبرو بوده ایم

زعفران تصمیم  قیمت موردکسی که می خواهد در یکی از عوامل این مشکل تعارض منافع است . 

مشکل اینجاست که مسوولینی که قرار است برای زعفران و ثبات  .بگیرد، خودش نباید ذی نفع باشد
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قیمت آن تصمیم بگیرند، خود یا بستگان درجه اول شان، در شرکت های تولید و توزیع و صادرات 

هزار تومان، هر چند به ضرر  40بعنوان مثال، پایین آمدن قیمت گل تا کیلویی   .زعفران سهم دارند

قطعا یک تاجر و بازرگان زعفران نمی  . کشاورز است اما در عوض به نفع تاجر و صادر کننده است

یکی از تعارض منافع،  .تواند برای باال رفتن قیمت گل، یک تصمیم منطقی و به نفع کشاورز بگیرد

 .زعفران است در زمینه ثبات قیمت زعفران و صیانت از واملعمده ترین ع

اری آموزش اصول تج در خصوصصدا و سیما و رسانه ها از جمله شبکه های اجتماعی، . نقش 18

 یار کم رنگ است... بس، ارانکزعفران بازار زعفران و زمان و شیوه فروش و نیز ارتقاء سواد اقتصادی 

  صدای اعتراض و گالیه کشاورزان زعفران کار ازگوشه وکنار استان. نمونه 19

 باسالم       ریاست محترم مجلس شورای اسالمی جناب آقای دکترقالیباف

استان  به استحضار می رسانند اینجانبان امضا کنندگان ذیل جمع کثیری ازکشاورزان احتراما 

خراسان رضوی درخصوص اینکه امسال با کاهش یک باره قیمت زعفران، نگرانی کشاورزان 

 ...زعفرانکاران را برانگیخته است

چند  محصولی که می رفت مایه امید و شادابی کشاورزان زعفرانکار استان گردد ولی با کاهش

 .میلیونی این محصول به سوهان روح وشوک مالی بر پیکیره اقتصادی مردم تبدیل شده است

ک ها ومعیشت بسیاری از کشاورزان نیز به دلیل فرار رسیدن سررسید وام ها جهت باز پرداخت به بان

کالتی را برای ی چاره ای جزء فروش زعفران به قیمت های پایین ندارند و این امر این روزها مشزندگ

 .کرده است خانواده های کشاورز به وجود آورده است. و این امر تولید کنندگان زعفران را نگران

تار وارد خواسهر روز صدای اعتراض و گالیه کشاورزان زعفران کار ازگوشه وکنار استان بلند میشودو

سفانه شدن قوی دولت در این موضوع جهت جلوگیری از زیان بیشتر به کشاورزان هستند.ولی متا

 ه می باشد.تاکنون اقدامی صورت نگرفته ،وهمچنان بازار وتعیین نرخ دراختیار چنددالل صادرکنند

 جمع کثیری ازکشاورزان زعفرانکارخراسان رضوی 1399خرداد  13

 یشمو صنعت ابرنوغانداری  -4-20

صنعت  .قربانی تصمیمات جزیره ای مدیران و مسئوالن شده استو صنعت ابریشم نوغانداری 

نوغانداری در زمره معدود صنایعی است که همزمان با چندین وزراتخانه و سازمان به صورت مستقیم 

 و به عبارت بهتر تا امروز هر از چند گاهی در کش و قوس تصمیم گیری های یکی از ارتباط دارد

در خصوص ابریشم طالی سفید واردات بی . دستگاه ها یا وزارتخانه های مربوطه وارد شده است
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کشی و نبود متولی مستقیم باعث مشکالتی های ابریشمرویه، قاچاق کاال، عدم حمایت کافی از کارگاه

 .برای این قشر سخت کوش شده است
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 هیدریسند توسعه شهرستان تربت ح -5

 نقاط قوت

  یو جاده ا یلیحمل و نقل ر یهااز شبکه یاربرخورد .1

  یصادرات کردیزعفران با رو ژهیبه و یگسترده محصوالت کشاورز فیاز ط یبرخوردار .2

والدی فی) وجود منطقه پخش فرآورده های نفتی و سه طرح صنعت توسعه مناسب یهانهیاز زم برخورداری .3

 جود ظرفیت های صنایع تبدیلی و تکمیلی(، و

 ،وبرصن ،حصار یالقییمناطق  ،وکشیپارک پ) یگردشگر یو جاذبه ها یعیطب یهاتیاز ظرف یبرخوردار  .4

 ،دریح نیقطب الد یخیمجموعه تار) یخیتار ( ومفاخر و نخبگان شهرستان) یعلم یفرهنگ ه، ...(کام

  ...(کدکن یسنگمسجد  ،سیحمام حاج رئ ی،رباط الر ی،رباط طبس

 یفبا میگل ،میجاج ی،باف تفر ی،بافیمانند قال یو با ارزش اقتصاد یسنت یاز هنرها یبهره مند .5

 شمیتوسعه و گسترش صنعت ابر یباال تیقابل  .6

 یو جذب گردشگر نقش اساس سمیاکوتور تیمنطقه وضع یکیکه در تعادل اکولوژ یستیوجود تنوع ز  .7

 دارد 

 ینیزئت یسنگ ها ،سیلیس ،گچ ،تیکروم ،منگنز ،تیگران ،مس ،جمله طال و متنوع از یوجود معادن غن .8

 کرده و متخصص  لیتحص یانسان یرویو وجود ن تیجمع یجوان یباال بیضر  .9

 یوجود هفت مرکز بزرگ دانشگاه .10

 نقاط ضعف

 ینیرزمیآب ز یهاسفره دیو افت شد یمنف النیو ب یدر بخش کشاورز ژهیاز منابع آب به و هیرویب یبرداربهره . 1

 هنجر برودخانه ها که م میمجاز ز در بستر و حر ریمنابع آب و دخل تصرف غ یآلودگ ،آب شرب تیفیکاهش ک

 گردد  یو خسارت م لیبروز س

 شهرستان دنو معا عیصنا ی،کشاورز یهاتیظرف بامناسب  یراهها یو ارتباط ییربنایشبکه ز زیتجه زیعدم تجه. 2

  یو دامپرور یشاورزک یها وهیبودن ش یسنت. 3

 موجود  ینامناسب فضاها طیو شرا یو اردوگاه یآموزش یورزش یفرهنگ یفضاها دیضعف شد. 4

 ی شهرستانو درمان یارائه دهنده خدمات بهداشت اکزنامناسب بودن اکثر مر. 5
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 یاز معضالت اجتماع یریمراجعه در بحران به جهت جلوگ ینبود مراکز و مکان تخصص. 6

 ماهر و متخصص در شهرستان  یانسان یروینگهداشت ن یالزم برا یاذبه هاکمبود ج . 7

 یررسمیو غ یاهیحاش یهاگاهناکارآمد و سکونت یهاوجود بافت. 8

  یو آموزش یورزش ،سالمت ی،فرهنگ ی،عیطب ی،عدم جذب نظام مند گردشگران مذهب. 9

  ژهیو های پسماند تیرینبود امکانات الزم جهت مد. 10

 ا فرصت ه

 جواری با کالن شهر مشهد و استقرار در مسیر زائرین استانهای مرکزی و جنوبی کشورمه. 1

 ینعتص ی،کشاورز یی،کشور جهت صدور محصوالت غذا نیمناسب با ا یبا کشور افغانستان و دسترس یکینزد. 2

 یو بهداشت

 مادر عیصنا ژهیبزرگ به و یدیتول یامکان استقرار واحدها . 3

 یاو جاده یلیحمل و نقل ر یشبکه ها ریجنوب و واقع شدن در مس _شمال دوریدر کر استقرار . 4

خدمات برتر  استان در ارائه یو جنوب یمرکز یشیآما هیناح تیبه عنوان مرکز هیدریشهرستان تربت ح یمعرف . 5

  یامنطقه

 یدر مصرف انرژ یساز نهیبه هتج یدینو و خورش یها یاز انرژ یریامکان بهره گ. 6

 فرهنگ گسترش احداث گلخانه  ترویج. 7

 خواف سنگان سنگ آهن یمجاورت با معادن غن. 8

 در مناطق دیگر وجود نخبگان و افراد برجسته شهرستان ساکن . 9

  داتیتهد 

 از آن  یاشن یامدهایپ یزلزله و ماندگار ،لیس ی،خطر بروز خشکسال ژهیبه و یعیاز سوانح طب یمخاطرات ناش. 1

 مختلف یبر منابع آب و نبود توازن مصرف در بخش ها کپارچهی تیریمال مدعدم اع. 2

 به شهرها  انیینرخ مهاجرت روستا شیافزا . 3
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 یپول رمتشکلیغ یو بازارها رمجازیغ یو اعتبار یوجود موسسات پول. 4

 در مرکز استان یتمرکز نظام ادار. 5

  ادیز یلیتا خ ادیبا شدت ز زیخ لیوسعت مناطق س. 6

 با کالنشهر مشهد یاربه واسطه همجو یمال یها هیفرار سرما. 7

 اهداف بلند مدت  

 ستیز طیحمو  یعیمنابع طب داریو توسعه پا (آب و خاک) هیاز منابع پا نهیبه یبهره بردار یایحفظ و اح .1

 انشهرست یها و فرصت ها تیمنطبق با فعال ییاشتغال زا یها نهیها و زم تیبهبود و گسترش فعال  .2

 شهرستان یو روان یو سطح سالمت جسم یاجتماع هیسرما ی،توسعه انسان یقاء شاخص هاارت  .3

 شهرستان  توسعه ازیمورد ن یهارساختیز یفیو ک کمی اتقاء  .4

  ییو روستا یشهر یگاه ها سکونت یکالبد یو سامانده یبهساز .5

 شهرستان از کارآمد و متخصص یانسان یرویمهاجرت ن تیریضرورت مد .6

و  یمرکز یشیآما هیمرکز ناح یبا توجه به مرکز یابه مرکز ارائه خدمات برتر منطقه هیدریتربت ح لتبدی .7

 استان یجنوب

  یگذار هیدر جهت سرما یردولتیو غ یمردم ینهادها نقش و گسترش تیتقو  .8

 یتیدر مراکز جمع یاهیحاش یاز رشد نابسامان یریو جلوگ ینینش هیحاش ساماندهی .9

  یرزبرون متوسعه تعامالت  یبا کشور افغانستان در در راستا یو فرهنگ یگسترش ارتباطات اقتصاد .10

 توسعه یراهبردها

 ریستان ساافغان یبازارها تیصادرات با اولو کردیبا رو یلیتبد عیو صنا یکشاورز یها رساختیز تیتقو  .1

 همجوار  یکشورها و شهرستان ها

 کپارچهی تیریاعمال مد قیآب از طرمنابع  یوربهره شیفزاو ا دیتول نینو یها وهیش یربکارگی .2

 یهار حوزهو استفاده د کیشهر الکترون جادیاطالعات جهت ا یآورفن یرساختهایز جادیتوسعه و ا ،تیتقو  .3

 یجیو ترو یپژوهش یآموزش

 و توسعه معادن ی(خودروساز ی،میپتروش ،فوالد)مادر  عیصنا یراه انداز یبرا نهیزم جادیا  .4

 نیه زائربارائه خدمت  کردیبا رو یمذهب یگردشگر ژهیبه و یقاء توان گردشگرها و ارت رساختیز تیتقو  .5

 السالم  هیامام رضا عل
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 یعیاز منابع طب یو اصول داریپا یو بهره بردار ستیز طیحفاظت از مح .6

 اندر شهرست یو تحقق حقوق شهروند یاجتماع یهابیاز آس یریشگیو پ یسطح عدالت اجتماع شافزای  .7

 داریپا جهت اشتغال یو خارج داخلیگذاران  هیسرما بیالزم جهت ترغ یو منابع مال هارساختیز هتوسع  .8

 انیبنو دانش یدانشگاه یدر شهرک ها ژهیبه و

 ....و یبهداشت ی،ورزش ی،آموزش ی،از جمله فرهنگ یو خدمات ییربنایامور ز رساختیو توسعه ز تیتقو  .9

 و جنوب استان یمرکز یشیآما هیناحشهرستان به عنوان مرکز  گاهیمتناسب با جا

 انشهرست یعیبا توجه به مخاطرات طب بیبافت فرسوده و در معرض خطر تخر یو مقاوم ساز یبهساز  .10

 حوزه نیو توسعه مطالعات در ا ی(و معنو یماد) یفرهنگ راثیبه م ژهیتوجه و  .11

و  قیحقت یواحدها یراه انداز سطهبه وا یدانش کاربرد دیو تول نیکارآفر یهادانشگاه سمت به حرکت  .12

 موجود و مادر  عیتوسعه صنا

و  یارحس وفاد شیآنها و مفاخر جهت افزا تینخبگان و استفاده از ظرف یماندگار یبرا نهیزم جادیا .13

 از مهاجرت افراد از شهرستان یریجلوگ

 یو ورزش ی،بهداشت ی،فرهنگ ی،آموزش یشهرستان در جهت پوشش کمک ها نیریخ تیهدا  .14

 دار تیاولو تاقداما 

 توسعه کشت مکانیزه، احداث و تقویت کارخانجات صنایع تبدیلی با اعطای تسهیالت .1

 عیصنا تیودر در واحد سطح و تق دیتول شیو افزا زهیبا توسعه کشت مکان ینیزم بیس و صادرات زعفران .2

 مزارع و باغات نینو یاریآب یروش ها جیتوسعه و ترو یلیو تکم یلیتبد

 در سطح شهرستان یو درختان کم آب بر و مقاوم به خشک اهانیکشت گ جیو ترو ییشناسا  .3

 یو حفظ منابع آب یبه کاشت محصوالت مقاوم به کم آب هایتعاون قتشوی .4

ش مرغ پرور یواحدها یی،دارو اهانیو گ یگلخانه ا یکشت ها ی،پرور یآبز یواحدها زیتوسعه و تجه  .5

 کینمحصوالت سالم و و ارگا جیعه و تروتوس ،دیجد یهایگذار با استفاده ازفناور و تخم یگوشت

 یگبا یکش شمیابر یو ثبت جهان شمیابر یلیتبد عیتوسعه صنا  .6

 دام و مرتع در سطح مراتع شهرستان لو تعاو یمرتعدار یطرحها یاجرا  .7

حصوالت م تصادرا یآنها در راستا یریخرد و پراکنده شهروندان و به کارگ یها هیسرما تیجذب و هدا  .8

 همجوار  یبه کشورها یدیلتو یو کاالها

 تانمناسب شهرس یهارساختیبا توجه به وجود ز یفوالد یهااز طرح یبردارو بهره لیتکم در تسریع .9
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مواد  یفرآور یواحدها جادیا ...( و و قیعق ،تیکرومی )معدن عیصنا یریگتوسعه بخش صنعت با جهت  .10

 یمعدن

 (کده زعفراندانشگاهها و پژوهش)زعفران  یو صدور دانش فن دیتول  .11

شد و در مرکز رشد جهت ر انیدانش بن یهاشرکت جادیا جهت startup لیاز قب یدادهایاز رو تیحما  .12

 متخصص و ورود موفق به بازار یروین یبالندگ

ضمن  یعیاز منابع طب یبهره بردار یدر جهت چگونگ ،نیآن با دانش نو قیو تلف یدانش بوم ییشناسا  .13

 یعیبه منابع طب یالکنترل صدمات و لطمات احتم

 و توجه به محدود بودن برداشت از منابع منابع آب  دیتول شیافزا  .14

اشت بردبرداشت متعادل و مسدود نمودن  تیریهوشمند و اعمال مد یاز کنتور ها یبردارو بهرهنصب  .15

 و امور منابع آب ینیرزمیز یهااز افت سطح آب یریجلوگ یدر راستا رمجازیغ های

 کجایرح ط یاجرا ،و مرمت قنوات ایاح ی،آب کشاورز رهیذخ یاستخرها ثاحدا ،فشار تحت یاریآب یاجرا  .16

 و احداث کانال  یلوله گذار ی،اراض یو نوساز زیطرح تجه یاجرا تی،کش

 یآب شیفرسا کنترل جهت گابیونو  نیچ هکوچک خشک یاحداث سازه ها .17

 بیر شد انر رشته ارتفاعات شهرستد یخاک یبا احداث بندها یدار آبخوان یزداریآبخ یهاطرح یاجرا  .18

 ها حوزه یو جنوب یشمال یها

حداث خط او  ویلکوموت یراتیدپو تعم جادیو ا یلیخطوط ر شیافزا هیدریراه آهن تربت ح ستگاهیتوسعه ا .19

 اردو

 مسکن مهر تیسا ییامکانات روبنا نیتام امکانات نیتام .20

 ییمسکن روستا یو نوساز یطرح مقاوم ساز یاجرا  .21

 شهرستان یعمران یها رساختیز تیتقو  .22

 یارتقاء بهره ور نهیدر زم یلیتبد عیو توسعه در صنا قیتحق یاستقرار واحدها  .23

 متخصص یانسان یرویمتخصص و جذب ن یانسان یروین تیترب  .24

 ستیز قاتیمرکز تحق شگاهیآزما زیساخت و تجه ،ستیز طیدر حوزه مح یافکار عموم ریتنوآموزش و   .25

 شهرستان یستیطالعات تنوع زبانک ا جادیا ی،طیمح

 یو بوم یبا جوامع محل یمشارکت یزیبا برنامه ر یعیو منابع طب ستیز طیاز مح حفاظتارتقاء فرهنگ   .26

تربت  تیبه مرکز یبرونس دیقطب شه دیشد ازین هبا توجه ب یبه ساخت اردوگاه دانش آموز ژهیتوجه و  .27

 (رشتخوار ، بایگ،افخو ،کدکن ،هیدریتربت ح دولت آباد ، یشهر ها )هیدریح

 شهرستان های کرده لیمنطقه و تحص یهابره دفتر خدمات کسب و کار با استفاده از خ لیتشک  .28
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مورد  ای هیو سرما یمنابع مال زیتجه یشهرستان در راستا هیو بازار سرما یبانک ستمیس ییکارا تیتقو  .29

 توسعه شهرستان  ازین

 التیتسه یاعطا قیاز طر یگذار هیسرما یمشوق ها جادیا .30

 یعیاقدامات حفاظت منابع طب یو ابزار الزم جهت اجرا یاختصاص منابع مال  .31

 یسرا ژوهشو پ یآموزش یفضاها یفرسوده جهت استاندارد ساز یآموزش یهافضا یو بازساز بیتخر  .32

 یدانش آموز

 اوقات فراغت دانش آموزان یزیجهت برنامه ر یساخت سالن ورزش  .33

 نشهرستا یخیتار تیدر جهت حفظ شناسنامه و هو یخیتاربناهای  بهدادن  یو کاربر ایاح ،مرمت  .34

 ور آ بجامعه تا جادیبشردوستانه و کمک به ا یهاتیدر فعال یمشارکت همگان  .35

 یسنت یرهاو هن یدست عیو توسعه صنا یخیتار یدادن به بناها یو کاربر ایو اح مرمت ،هارساختیز جادیا .36

 و سوغات شهرستان

  یخیو تار یشاخص به موزه معمار یخیتار یبناها لیتبد  .37

 و... ریمشاه ی،مردم شناس ،شیگو ،زبان) یمعنو یها راثیم یو باز زنده ساز یگردآور .38

 و گردشگران نیدر جهت ارائه خدمات به مسافر یراه نیب یکاروانسراها یایمرمت و اح  .39

 یو جهان یدر فهرست آثار مل یو معنو یثبت آمار ماد  .40

 و اسکان یخدمات ده کردیبا روع امام هشتم  نیئرزا سمیاحداث کمپ ترور  .41

 ،رودمعجنیشکوه، پ) یبوم گرد یو واحدها یمناطق نمونه گردشگر یگردشگر یها رساختزی ایجاد  .42

 ه و حصار(کام ،صنوبر

به  یگردشگر یهایو توانمند هاتیظرف یشهرستان و معرف یورود یدر مباد یاطالع رسان گاهیپا جادیا  .43

 نینو یهاو مدل  یهاوهیش

 داریمناسب و پا بایز یشهر طیو مح یبصر یمایس جادیا  .44

 سبز یفضا سرانه شیسبز و افزا یحفظ و گسترش فضا  .45

 یو برون شهر یشهر کیو تراف یترابر ،و نقل حمل لیتسه  .46

 هیدریطرح جامع شهر تربت ح یبافت فرسوده به اجرا یسامانده  .47

 هیاول یتحت پوشش به مراقبتها تیدرصد جمع 100 یجهت دسترس یکردن خدمات دولت یکیالکترون  .48

 سالمت
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 تهایفور و ختو انسان سا یعیطب یایبال ،ادثو توان مقابله نظام سالمت در برابر حو یارتقاء سطح آمادگ  .49

العمل خدمات و خدمات اورژانس و کاهش زمان عکس های ماریدر تصادفات و ب مارانیب یدسترس شیبا افزا

  اورژانس

مقابله با  با ارتقاء توان نظام سالمت در هیاول یبر مراقبت ها دیمات سالمت با تاکخد یپوشش همگان .50

  یعیطب رمترقبهیحوادث غ

 ینادر جانور یگونه ها ریحفاظت و تکث ییشناسا .51

 آن مناطق یایمناطق تحت کنترل و اح شیحفاظت و پا یهوشمند ساز  .52

 وحش اتیح یهایماریاز ب یریشگیموضوع پ در ستیز طیمح سازی توانمند  .53

 او ها  یو ان جیه ها ریو خ یاستفاده از مشارکت بخش خصوص  .54

ب و جذ قیخارج از شهرستان و استان از طر نیریسالمت و فراخوان و دعوت از خ نیریمجمع خ تیتقو .55

 نیریمردم و خ قیو تشو تائمه جمعه و جماعا تیحما

 یطیمح یو مناسب ساز یاجتماع یها بیمراکز کنترل آس شیافزا  .56

 موسسات مردم نهاد  یو سامانده نیریخانه خ جادیا  .57

 و پرخطر  یروان مارانیب یمراکز نگهدار جادیا .58

  یو بوم یفرهنگ ینید یآموزه ها هیشهروندان بر پا یو شناخت عموم یارتقاء آگاه .59

 افراد اتیمستثن کیو تفک یمل یدولت بر اراض تیثبت مالک .60

 با گاز  عیسوخت ما ینیگزیجا ریردسمناطق س تیبه به روستاها با اولو یگازرسان  .61

 روستا ها یو کالبد ییدر جهت ارتقاء توسعه فضا فضا یطرح بازنگر هیته .62
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 الته وسند توسعه شهرستان م -6

 نقاط قوت

انار  از جمله پسته زعفران یصادرات یکشت محصوالت کشاورز تیبا محور یمستعد کشاورز یوجود اراض .1

 و پنبه

 یگرد ریکو یژهبه و یمناسب توسعه گردشگر یها تیقابل و یخیتار یوجود بناها  .2

 یصنعت یو خاک ها ئولنطال مس نقره سنگ و سنگ الشه و کا یمعدن یها لیاز پتانس یبرخوردار  .3

 نقاط ضعف  

 ینیرزمیآب ز یدر سفره ها دیو افت شد یمنف النیاز منابع آب ب هیرو یمجاز و ب ریغ یبهره بردار .1

 بودن نرخ بهره نرخ در آن نییاو پ یبودن کشاورز سنتی  .2

 یمحصوالت کشاورز ینگهدار ساتیو تاس یلیو تکم یلیتبد عیکمبود صنا .3

 ماهر و متخصص در شهرستان یانسان یرویکمبود ن  .4

 یمواد معدن یفرآور یکمبود کارخانه ها  .5

 شهرستان یبهداشت یورزش یفرهنگ یکمبود فضاها  .6

 فرصت ها 

 یو جاده ا یلیحمل و نقل ر یهابه شبکه یترسشمال جنوب و دس دورکری در استقرار .1

 یبخش خصوص یهاگذاران و تشکل هیسرما یبستر مناسب برا  .2

 مدرس دیفرودگاه در دست احداث شه لیو پس از تکم ییو نقل و هوا حملبه  یدسترس  .3

 ن استا یو جنوب یمرکز یشیآما هیناح تیبه عنوان مرکز هیدریبا شهر تربت تربت ح یهمجوار  .4

 یدیشونده خورش دیتجد یها یاز انرژ یریبهره گ امکان .5

  دهایتهد 

 ییزدا ابانیزلزله و ب لیس یدر خطر بروز خشکسال ژهیبه و یعیاز سوانح طب یمخاطرات ناش .1

 مناسب یاهیو عدم پوشش گ یموسم دیشد یروان و وزش بادها یحرکت ماسه ها .2

 بودن شهرستانفرست مهاجرت   .3

 شهرستان از یشهروندان بومیه خروج سرما  .4
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 آب و خاک یها ندهیآال تیرینبود مد  .5

 مدت  داهداف بلن 

 ستیز طیو مح یعیمنابع طب داریآب و خاک و توسعه پا هیاز منابع پا نهیبه یبهره بردار یایحفظ و اح. 1

 شهرستان یها و فرصت ها تیمنطبق با فعال ییاشتغال زا یها نهیها و زم تیبهبود و گسترش فعال. 2

 ستانشهر یو روان یو سطح سالمت جسم یاجتماع هیسرما یتوسعه انسان یاخص هاارتقاء ش . 3

 توسعه شهرستان ازیمورد ن یهارساختیز یفیو ک کمی ارتقا . 4

  ییو روستا یشهر یسکونتگاهها یکالبد یو سامانده یبهساز. 5

 توسعه یراهبردها

ت صادرات محصوال کردیروبا  یلیو و تکم یلیتبد عیو صنا یکشاورز یهارساختیز تویتق. 1

 یکشاورز

 پسته زعفران انار پنبه ژهیبه و یو صادرات محصوالت کشاورز دیتمرکز بر تول. 2

 منابع آب یبهره ور شیو افزا دیتول نینو یها وهیش یریبه کارگ. 3

 یروین یگهدارنجذب و  یها نهیبر زم دیبا تاک یانسان یرویاز جمله ن دیعوامل تول وریبهره ارتقا. 4

 لکردهیتحص یانسان

 یدیتول یها تیبه سمت فعال یمنابع مال تیهدا. 5

  بیفرسوده و در معرض خطر تخر یبافت ها یو مقاوم ساز یبهساز. 6

 یو بهداشت یورزش یفرهنگ یاز جمله آموزش یخدمات یها رساختیز تیتقو. 7

 یعیاز منابع طب یو اصول داریپا یبردارو بهره ستیز طمحی از حفاظت. 8

 یعیطب حوادثدر قبال  یریکاهش خطر پذ. 9

 و ماهر لکردهیکار متخصص و تحص یروهاین ژهیمهاجرت به و تیریمد . 10



48 
 

 کیبه سمت معادن استراتژ یگذار هیسرما تیو هدا یو معدن یاکتشاف یهاتفعالی توسعه. 11

 شهرستان

 یعیطب یگردشگر ژهیبه و یگردشگر یها رساختیز تیتقو. 12

دار تیاقدامات اولو   

 یکشاورز تمحصوال ینگهدار یانبارها جادیا توسعه و .1

 یباد شیو فرسا یبحران یهاروان و مهار کانون یشن ها تیتثب  .2

 یمحصوالت کشاورز مهیگسترش پوشش ب  .3

 یاریآب یها وهیو بهبود ش یاریآب نینو یطرحها یاجرا  .4

رف مص یبخش ها هیدر کل یورو ارتقاء بهره ییصرفه جو قیآب از طر یاقتصاد مدیریت  .5

 یدر بخش کشاورز ژهیکننده آب به و

  کیاستراتژ یمواد معدن یابی لیپتانس ییهوا کیزیژئوف اتیانجام عمل  .6

به منظور  یزداریآبخ البیو پخش س یآب آن دار یمصنوع هیتغذ یطرحها یاجرا .7

 ینیرزمیآب ز یهاسفره تیتقو

 یارفع نقاط پرحادثه در حادثه شبکه حمل و نقل جاده  .8

 تانشهرس یگردشگر یهاو جاذبه هاتیظرف جیو ترو غیو تبل یعرفم  .9

الزم جهت جذب  یهارساختیز زیو تجه یخیتار یبناها یحفاظت مرمت و بازساز  .10

 گردشگران 

به هدف گسترش و توسعه گسترش کشت محصوالت  یاگلخانه یهامجتمع جادیا .11

  یاگلخانه

 شهری فاضالب یطرح جمع آور یاجرا .12

 یدیبرق خورش دیتول یمولدها جادیو ا یدیبرق خورش هروگاین احداث .13

 شهرستان  یهنر یفرهنگاحداث مجتمع   .14

به  فیض ابادمحور  ضیبه گناباد و تعر نهباند دوم مه یدر در اجرا یدر اجرا عیتسر .15

 کاشمر

 شهر شادمهر باند دوم محور کاشمر به یدر اجرا عیتسر  .16

 شادمهر یسه راههمسطح  ریغ یصنعت ریتقاطع غ یدر اجرا عیتسر  .17

 شهرستان یاداقتص تیاولو یدارا یمعدن ریذخا زیاکتشاف و تجه لیتکم  .18
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در مقابل  ییو روستا یفرسوده شهر یبافت ها یو مقاوم ساز یسازمنیدر ا عیتسر  .19

 یعیحوادث طب

 ییروستا یآبرسان مجتمع احداث .20

 در جهت در جهت اشتغال مولد  هایو گسترش تعاون جادیاقدام موثر در ا  .21

 یعیو منابع طب ستیز طیحفاظت از مح یبرا یمردم یآموزش و مشارکت ها .22

 یسازفرهنگ قیجهت کاهش هدررفت آب آب شرب از طر دراقدام   .23
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 سند توسعه شهرستان زاوه -7

 نقاط قوت 

 در منطقه  یمحصول کشاورز نیزعفران به عنوان مهمتر دیقطب تول .1

 شرق کشور مانیس دیبه عنوان قطب تولزاوه  مانیوجود کارخانه بزرگ س .2

 یو دام یکشاورز یگسترده محصوالت و فرآورده ها فیاز ط یبرخوردار  .3

  ییدارو اهانیگ یغن یو جانور یاهیگ یکینتژ ریوجود ذخا نیو همچن زیحاصلخ یها نیوجود زم  .4

 گسترده سنگ و و فلزات فیو متنوع ط یوجود معادن غن .5

  یعیو طب یخیتار یگرگردش یاز جاذبه ها یبرخوردار  .6

 نقاط ضعف 

ساخت .2و کاهش منابع دسترس  ینیرزمیآب ز یسفره ها دیاز منابع آب و افت شد هیرو یب یبهره بردار.1

 یزارع یاراض یو وجود نظام خرد مالک یو دام پرور یکشاورز یها وهیش یساختار سنت ریش یسنت

 نشهرستا یاهیپوشش گ بیفقر منابع و فقر مراتع و تخر .3

 شهرستان یتینقاط جمع نیو وجود فاصله ب تیجمع یپراکندگ .4

  یمحصوالت کشاورز ینگهدار ساتیو تاس یلیو تکم یلیتبد عیکمبود صنا .5

  پذیر بیمقاوم و آس ریغ ییمساکن روستا ییو روستا یفرسوده شهر یوجود بافت ها.6

  یو درمان یبهداشت یها رساختیظرف در امکانات و ز.7

 در شهرستان یو ورزش یفرهنگ یفضاها دیمبود شدضعف و ک.8

 مهارت در شهرستان  یمتخصص و دارا یرویکمبود ن .9

 شهرستان  یاداقتص یها تیدر فعال یبخش خصوص یگذارهیسرما یالزم برا یها زهیانگ فقدان .10

 فرصتها 

 نیآهن و همچنبه خط راه یکیممتاز شهرستان نزد تیبه جهت موقع یامکان گسترش تعامالت اقتصاد .1

 شرق کشور  یتیترانز دوریکر
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  ینو معد یکشاورز یدر حوزه ها یلیو تکم یلیتبد عیاز جمله صنا یصنعت یاستقرار واحدها تیقابل .2

 در منطقه یامپرورو د یکشاورز نینو یها وهیاستقرار ش نهیزم .3

 یزینامه رز منطقه  بربه عنوان مرک هیدریبا شهرستان تربت ح یاجتماع یفرهنگ یامکان تعامالت اقتصاد  .4

  هیدریبا شهرستان تربت ح کیو فاصله نزد یهمجوار لیبه دل نیسرزم شیآما

 یبادو  یدیشونده خورش دیتجد یها یاز انرژ یخوب در بهره بردار لیپتانسل پتانس .5

  دهایتهد 

 و زلزله لیس یبروز خشکسال ژهیبه و یعیاز مخاطرات طب یمخاطرات ناش .1

 جهت مقابله با آنها یو عمل و عدم آموزش کاف یاجتماع یها بیوجود آس  .2

 به شهرها  انییموارد مهاجرت روستا هیرو یرشد ب  .3

 اهداف بلند مدت

 محور توسعه شهرستان رامونیپ ازیمورد ن یهارساختیز یفیو ک یکم تقاءا .1

 شهرستان یها و فرصت ها یمنطبق با توانمند یاقتصاد یها تیبهبود و گسترش فعال  .2

ر د یو روان یو سطح سالمت جسم یاجتماع یها هیسرما یتوسعه منابع انسان یص هاارتقاء شاخ  .3

 شهرستان 

 طیو مح یعیمنابع طب داریآب و خاک و توسعه پا هیاز منابع پا نهیبه یو بهره بردار ایحفظ و اح .4

  ستیز

 ییو روستا یشهر یسکونتگاه ها یکالبد یو سازمانده یبهساز .5

 توسعه یراهبردها 

 فرانزع ژهیبه و یو صادرات محصوالت کشاورز دیو تمرکز بر تول یکشاورز یها اخترسیز تیتقو .1

 دوریرنقش موثر شهرستان در حوزه ک یفایا یالزم برا مکاناتها و ا نهیزم یساز فراهم سازی .2

 شرق کشور یتیترانز

  یژک انردر منابع آب و خا ییو صرفه جو یو ارتقاء بهره ور تیفیو با ک داریمنابع پا نیتام  .3

  یکشاورز داتیتول نینو یها وهیش یریبه کارگ .4

 قیر تحقساختا یو نوساز یمنابع انسان یازبر توانمندس دیبا تاک دیعوامل تول یورارتقاء بهره .5

 آموزش
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در  یبخش خصوص یگذارهیسرما یالزم برا یها نهیزم یفراهم ساز یهانهیزم یسازفراهم  .6

  یاقتصاد یها تیفعال

  شده شهرستان ییدر حوزه استخراج معادن شناسا یو فناور رساختیز یگذار هیتوسعه سرما .7

 یعیبا توجه به مخاطرات طب یبافت فرسوده و در معرض خطر تخت یو بهساز یمقاوم ساز .8

 شهرستان 

 یو بهداشت یورزش یفرهنگ یاز جمله آموزش یخدمات یها رساختیز تیتقو .9

کار جوان و  یرویرت به خصوص نمهاج تیریو مد ییمنابع روستا یاقتصاد هیبن تیتقو  .10

 شهرستان ر و ماه لکردهیتحص

ب جذ یشهرستان برا یطیمح ستیو ز یعیطب یخیتار یها تیاز مز جیو ترو غیو تبل ییشناسا  .11

 گردشگر 

 ت دار یاقدامات اولو

 زعفران  ینیتضم دیزعفران و خر یعال تهیکم لیتشک .1

ان زعفر نهیزم نیو زم قاتیهدف تحقو پژوهشکده زعفران بات با  یقاتیتحق ستگاهیا جادیا .2

به  یکشاورز نینو یکاشت برداشت داست کاشت داشت برداشت به منظور ارائه آموزش ها

  رزانبه کشاو یقاتیتحق یدستاوردها نیکشاورزان و ارائه آخر

ور و مناسب در سطح کش یابیبورس زعفران و بازار رینظ یبورس محصوالت کشاورز یراه انداز .3

 توجه به منحصر بودن محصول زعفران منطقه خارج باد با 

 یمحصوالت کشاورز دیدر تول نینو یها وهیو توسعه ش ونیزاسیگسترش مکان .4

 ییدارو اهانیو گ یمحصوالت کشاورز یفرآور یهااحداث کارخانه  .5

ند آب و نبات با هدف چ رهیذخ یاحداث استخرها رینظ یکشاورز یجانب یها تیگسترش فعال  .6

 مستان ز و زییفصل پا یدر آن و احداث گلخانه خواسته برا انیرش انواع آبزمنظوره بودن پرو

 اهانیگ میکشت د جیدر منطقه در مناطق مستعد شهرستان و ترو ییدارو اهانیپرورش گ .7

 ییدارو

 شهرستان  یها تیمتناسب با قابل یهاو فرآورده ییغذا عیناص جادیا  .8

 یهواشناس یها ستگاهیاحداث ا .9

  یصنعت یبه دامدار یسنت یتوسعه دامداردام و ساماندهی  .10

 یشهرک دامپرور یراه انداز شیراه انداز .11
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 بادیتا یتیمحور دولت آباد به سمت باخرز جهت اتصال به شاهراه ترانز یسازراه یهاپروژه لیتکم  .12

 کشور یشرق یدر مرزها یدوغارون و کل

قاط از ن یسرعت برخوردار شیشهرستان به جهت افزا تماممهین ییراه روستا یهاپروژه لیتکم  .13

 دور از دسترس به امکانات 

 تقاضا  تیریاعمال مد .14

کشت  ریآب بر نظ اهانیگ یجا به برکم آب  اهانیگ ینیگزیکشت و مصرف به با جا یاصالح الگو .15

 و زعفران پسته و توت ییدارو اهانیگ

  یاتوسعه کشت گلخانه  .16

  یسطح یآب ها تیکنترل مهار و هدا .17

 داریبر توسعه پا یمبتن دیباد و خورش ریپاک نظ یها ینرژاز ا یریبهره گ .18

 شرفتهیو پ یتجار یآن به کشاورز لیو تبد یبخش کشاورز یسامانده  .19

ادل تع یسطح آب قنوات برا دیبا توجه به افت شد یمصنوع هیتغذ یهاطرح طرح یمطالعه اجرا  .20

 رساندن آنها

 یاحداث سد خاک نیهرستان و همچندر سطح ش البیبخش پخش س یهاپروژه یمطالعه و اجرا  .21

 یسطح یآب ها تیو هدا یفصل یها البیس یساز رهیمطالعه شده هدف جهت ذخ مقاطعدر 

 شهرستان

 یآب کشاورز نیگزیو استفاده از آن به عنوان جا ییو روستا یپساب شهر افتیباز  .22

 یاریآب نینو یهاستمیاجرا و توسعه س  .23

 شیفزابه منظور ا یو دام یباغ یبرداران محصوالت زراعبهره  یبردارآموزش کشاورزان و بهره  .24

 دیتول یبهره ور

 یعموم یاریآب یاحداث و توسعه کانال ها  .25

 نشهرستا یقطب اقتصاد نیبه عنوان بزرگتر مانیکارخانه س یرو شیرفع موانع و مشکالت پ  .26

عدن در بخش صنعت و م یردولتیو غ یخصوص ینهادها و تشکل ها تیو گسترش و تقو جادیا  .27

 صنعت و معدن یهاکارخانه نظیر

 پنهان شهرستان یکشف کانسارها یبرا ییهوا کیزیژئوف اتیملانجام ع  .28

د در موجو یسنگ و کانسارها نهیدر زم نهیو زم انیدانش بن یشهرک ها جادیپنهان شهرستان ا  .29

 منطقه

 روستاها  طیمح یو بهساز ییروستا یهاد یهاطرح تکمیل .30
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و  یصنعت یکشاورز یت هایمرتبط با فعال یحرفه ا یفن یربردکا یعلم یگسترش رشته ها .31

  یمعدن

  یاحرفه یفن یتمام هنرستان ها مهین یو احداث پروژه ها لیتکم .32

 و مرکز بهداشت و درمان زاوه یتختخواب 32 مارستانیپروژه ب لیتکم .33

 زاوه یو سالن ورزش ومیاستخر استاد یمجتمع فرهنگ یهاپروژه لتکمی  .34

ز ا تیدر جهت رفع محروم ییبه مناطق روستا یکمک رسان ینهادها یهایتوانمنداستفاده از   .35

 منظور هب یمسکن انقالب اسالم ادیبرکت و بن ادیامام بن نیفرام ییستاد اجرا ریمناطق فوق مس

 ییمناطق روستا یهارساختیز یاقتصاد هیبن تیتقو

 مناطق ژهیستان به وشهر ازیآب برق گاز راه مورد ن یها رساختیز لیو تکم نیتام  .36

 یالملل نیو ب یدر سطح مل یو آداب و رسوم محل یخیآثار تار یو معرف ییشناسا ییروستا  .37

ت در ارتباط با توسعه صنع یو هنر یبا نگرش فرهنگ یو سنت یدست عیو توسعه صنا تیتقو  .38

  سمیتور

ه امامزاده ر امامزاددر شهرستان مانند مزا یگردشگر یهابه جاذبه یمنته یراه ها یقا و بهسازارت .39

  یفرهنگ یو رفاه یخدمات یهامجتمع یدر شخم و راه انداز نیسلطان حس

 پارک زائر ریز نیزائر یمرتبط با خدمات رفاه یهاپروژه لیتکم .40

جهت  هیکوهپا ابانیمناسب در خ میاقل یدارا یجاذبه گردشگر کیجلگه زاده به عنوان  یمعرف  .41

 احداث اردوگاه

 شهرستان یشناساحداث موزه مردم   .42
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ژه مردم بزگوار در برابر بزرگی، ایمان، بصیرت، شهامت و شجاعت مردم ایران اسالمی به وی

هزار شهید و هزار امید و هزار تالش تربت  های پیشتاز در پیروزی انقالب اسالمی، منطقهشهرستان

 ناپذیر داشت.  باید سر تعظیم فرود آورد و عزم خدمت و تالش خستگیحیدریه، مه والت و زاوه 

 : بخشی از الهی نامه استاد حسن زاده آملی

 !إلهی، به حق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده

 .إلهی، راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر

 !إلهی، وای بر من اگر دانشم رهزنم شود و کتابم حجابم

 ه گویم؟إلهی، چون تو حاضری چه جویم، و چون تو ناظری چ

  الهى، شکرت که دوستانت را دوست دارم و دشمنانت را دشمن دارم

 .الهى، از دردم خرسندم که درمانش تویى

یکى از آن ها  الهى، نعمت هایى که به حسن داده اى تا قیامت نه تواند اِحصاء کند و نه تواند از عهده ی شکر

 .برآید

 ! نه از کجا حسن می شدمالهى، شکرت که به ناز و نعمت پرورده نشدم و گر

ر دوش. یا هادی های بسیار در کمین و بارِ گران بهای سخت در پیش است و رهزنإلهی، ناتوانم و در راهم و گردنه

 (!)إهدنا الصراط المستقیم* صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و ال الضّالین

 .إلهی، همه گویند خدا کو، حسن گوید جز خدا کو

 .، همه از تو دوا خواهند، و حسن از تو درد خواهدإلهی

 «!فَلَکَ الْحَمد»إلهی، اگر تقسیم شود به من بیش از این که دادی نمی رسد، 

 و واستیدخ شهادت خداوند از شما گفتیم به  و دفاع مقدس به شهدا اسالمی انقالب تاریخ در طول

  .باد وجودتان گوارای کرد عنایت شما به هم خدا

الیت و تحقق قع باال تری داشتیم و آن مقام رضا به رضای خداوند کریم است. پای انقالب و وما تو

خون خواهیم  آرمانهای امام )ره( و شهدای عزیز با مال و جان و ابرو تا آخرین نفس و آخرین قطره

 .ایستاد

لی علیه عمصادف با عید سعید غدیر ، عید والیت و امامت امیر المومنین  1400مرداد ماه  7

 السالم 

 آغارین روزهای ریاست جمهوری سیزدهم و شوراهای اسالمی شهر و روستا دوره ششم

 یا علی مدد

 بادیآ سهل خسروی ابوالقاسم  خدمتگزار کوچک مردم


