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به ویژه جناب  ،مشاورین، مدیران کل ستادیمعاونینرشیدیان استاندار محترم، جناب آقای با تشکر از 

جناب آقای دکتر   اران محترم دفتر استاندار،همک آقای دکتر سعیدی مشاور و مدیرکل محترم،

دستگاههای محترم مدیران و کارشناسان جمشیدی رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه استان، 

 اجرایی استان که ما را در تدوین این مجموعه یاری نمودند.
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   امام خمینی )ره( :

 کارهایی را که می کنید به مردم بگویید.

 ظله العالی: مقام معظم رهبری مد

زارشها بسیار خوبند و باید به اطالع مردم رسانده شود، زیرا  سرمایه ی اصلی، گ این
 مردم و اعتماد و امید آنان است.

دشمن در تبلیغات وسیع خود به دنبال نسبت دادن کمبودهای معیشتی و اقتصادی به 
ادر به حل نظام جمهوری اسالمی است تا اینگونه وانمود کند که نظام اسالمی ق

 مشکالت و گره گشایی از زندگی مردم نیست.
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 4 سخن استاندار

 ی عمومی استان سیما
 نگاه اجمالی به وضعیت اقتصادی، عمرانی، زیارت، سیاسی، اجتماعی، امنیتی( )
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 44 راهبردها و چشم انداز توسعه استان

 54 بخش اول: اقدامات خاص استان

 16 فصل اول: اقتصاد مقاومتی

 16 فصل دوم: مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسالم

 65 فصل سوم: حاشیه شهر

 601 هارم: نظام برنامه ریزی استانفصل چ

 661 بخش دوم: امور زیربنایی

 665 فصل اول: انرژی

 615 دوم: ارتباطات و دولت الکترونیک فصل

 645 فصل سوم: حمل و نقل و عمران شهری و روستایی

 616 بخش سوم: امور اقتصادی

 614 فصل اول: اشتغال و سرمایه گذاری

 646 فصل دوم: کشاورزی

 766 ل سوم: صنعت، معدن و تجارتفص

 715 فصل چهارم: منابع طبیعی و محیط زیست

 745 بخش پنجم: امور فرهنگی و اجتماعی

 746 و گردشگری فصل اول: زیارت

 715 ل دوم: آموزش عمومیفص

 766 فصل سوم: آموزش عالی و فناوری

 746 فصل چهارم: رفاه و تأمین اجتماعی

 744 مانفصل پنجم: بهداشت و در

 165 فصل ششم: ورزش و جوانان

 164 فصل هفتم: فرهنگ و هنر
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 سخن استاندار

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 بییش  جمعیتیی  و مساحت کل کشور( درصد1مربع )معادل  لومترکی هزار 551 از بیش وسعتی با رضوی خراسان استان

 اسالمی جمهوری در جمعیت نظر از استان دومین و پهناور استان چهارمین عظیم تاریخی، پیشینه با نفر میلیون 4.6 از 

 ع( الرضیا) موسیی بین که مهمترین افتخار آن هم جواری با مضجع شریف امام رئوف حضرت علیی  رودمی شمار به ایران
 در اسیتررار  ،اروپیا  و آسیا ترانزیت اتصال مرکز درواقع شدن  و استان این فرد به منحصر جغرافیایی موقعیت باشد.می

 سیرمایه انسیانی   از منیدی همسایه، بهره و کشورهای  کشور داخل در گسترده بازار از برخورداری جاده ابریشم، مسیر

 و تولیید  هیای پیایین  هزینه و استان در انرژی عظیم ذخایر از مندی بهره یافته، توسعه هایساخت زیر و دیدهآموزش
 وییژه  دو منطریه  وجیود  ترکمنسیتان،  و افغانسیتان  با طوالنی و مشترک مرز از برخورداری همچنین ،عمومی خدمات

 از بسییاری   تولیید  در اول رتبه و حائز جهان در زعفران اول کننده تولید استان؛ این در دوغارون و سرخس اقتصادی

 صنعتی واحد شش هزار از بیش فعالیت و غنی معادن از برخورداری دستی، صنایع طیور، و دام باغی، محصوالت زراعی،

و رتبه دوم  خارجی و داخلی گردشگر و زائر میلیون 71 حدود ساالنه حضور نیز و ترانزیت برخورداری از مزیت معدنی، و
 موجب که است هاییظرفیت ترینمهم از نخبگان و رتبه سوم از نظر تعداد شرکت های دانش بنیان، لحاظ تعداد ملی از

راستای تحرق منوییات مریام    در استان عالی مدیریت. است شده جهان کشور 08 از بیش با استان این تبادل اقتصادی
 کوشیش  رقابتی، و نسبی هایمزیت نمندیها،توا از گیریبا بهره و امید و تدبیر دولت کالن هایسیاست رهبری و معظم

 مشیارکت  کیار،  و کسیب  فضیای  بهبود مسیتمر  مراومتی، اقتصاد هایسیاست و اصول تحرق هایتا زمینه است نموده

هایی که مشیابه  جذب تکنولوژی خارجی، گذارانسرمایه جذب ریزی برایبرنامه دانشگاهی، و خصوصی بخش حداکثری
 ارتباطی، ایجادکرییدورهای  اصلی محورهای ریلی، خطوط گسترش کارآفرینی، صادراتی، رهایبازا توسعه داخلی ندارد،

دولیت   انسیانی،  سیرمایه  اسیتفاده بهینیه از   ارتباطات، و اطالعات توسعه فناوری روستایی، توسعه و عمران سراسری،
 و با همکیاری  اجتماعی سرمایه ارتراء و عمومی فرهنگ بهبود و توسعه رضوی، فنآوری و علم ویژه منطره الکترونیک،

 آسیتانه پاییداری،   افیزایش  عمومی،و آرامش  امنیت مینأت هنر، و فرهنگ اهالی و دانشگاه و حوزه فرهیختگان تعامل

را  زیارت کیفی و توسعه کمّی اجتماعی و هایآسیب کاهش اجتماعی، و سیاسی مشارکت توسعه خانواده، بنیان تحکیم
 .نماید فراهم استان در

سالی که شهر مردس مشهد توسط آیسسکو به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم انتخاب شیده اسیت، تیدوین     در 
 اسیتانداری  سیتاد  خیدوم  همکاران و مدیران همه وقفهبی زحمات و هاتالش دولت تدبیر و امید، نتیجه کتاب عملکرد

  الزم بیرداری بهیره  میورد  و امییدوارم   باشدیهای اجرایی  استان است که رویکرد آن عملکرد برنامه محور مهودستگا
 گیرد. قرار

های مردم نهاد و در خاتمه از همراهی و حمایت همه مردم خوب استان و تالش و کوشش بخش خدوم خصوصی و سازمان
های بخش عمومی و همکاری نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسالمی و شیوراهای اسیالمی شیهر و    همراهی
قضائیه و نیروهای عزیز مسلح استان، آستان ملک پاسبان قدس رضوی و نماینده محترم و معزز ولی محترم قوه روستا، 

 نمایم.فریه در استان تردیر و تشکر می
در خدمت به مردم خیوب خراسیان رضیوی و     جمهوری اسالمی ایرانو خداوند را بخاطر توفیق خدمت در نظام مردس 

 شاکرم.)علیه آالف التحیه و الثناء( ی بن موسی الرضازائران ولی نعمتمان حضرت عل

 

 ان الحمدهلل رب العالمینو آخر دعوانا 

 رشیدیان رضاعلی 
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 سیمای عمومی استان
عمرانی،  ،نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصادی

 زیارت، سیاسی، اجتماعی و امنیتی 
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 سیمای عمومی استان

 

 مقدمه
موقعیتت   و اقلیم متنوع و جاذببرخورداری ازشناسی، گون و کهن زمینخراسان با ساختار گونه 

به  ؛های بشری بوده استحیات، بستر فعالیت هایترین دورانیمیگمان از قدویژه جغرافیایی، بی
 جتاده تتاریخی  "ترین راه ارتبتاطی  نیالترین و طوترین، معروفدلیل همین موقعیت خاص، کهن

، جغرافیایی  یتموقعاز لحاظ . ساخته استشرق را به غرب مرتبط می ،از طریق خراسان "ابریشم
ت قابل توجه نظیر بینالود، هزار مسجد، کپه داغ، و نواحی کویری وجود ارتفاعا این استان به دلیل

مناست  بترای استتقرار بشتر از      ای زمینته خود  این تنوع، که است ازتنوع اقلیمی برخوردار شده
 های مختلف بوده است.طوایف متعدد در دوران اقوام و نیز عاملی برای جذبترین ایام و قدیمی

 
 

 پیشینه تاریخی 
سرزمینی کته در گذشتته    بتاً کوچکی از خراسان تاریخی است؛ان رضوی، قسمت نساستان خراس

اما امتروزه بخشتی از    ؛پارچه داشته است.ی یکگرفته و قلمرومیای را در بردهنواحی بسیار گستر
 هتتای هتایی از استتان  شتامل سته استتتان خراستان رضتوی، شتمالی و جنتتوبی و قستمت       کته  آن

تتری از آن در کشتور افغانستتان و    هتای بتزر   ن واقع است و بختش در کشور ایرا باشددیگر می
هتای  های شمال و شمال شرق ایران قرار دارد. خراسان بزر  تتاریخی، یکتی از کتانون   جمهوری

های کهن و پیش از استالم و چته در دوران تمتدن    گیری تمدن بشری بوده و چه در دورانشکل
اند که در پیتدایش و گستترش دانتش و    زیستهیاسالمی، مردمانی هوشمند و سختکوش در آن م

 اند. سزایی ایفا کردههفرهنگ و پدید آوردن عناصر تمدنی نقش ب
 درجته   59دقیقته تتا    91درجته و   65شمال شرقی کشور بتین  قسمت استان خراسان رضوی در 

رض دقیقته عت   05درجته و   33دقیقته تتا    65درجته و   33شرقی و  جغرافیایی دقیقه طول 95و 
از شمال به کشتور ترکمنستتان، از شترق بته افغانستتان، از غترب       افیایی شمالی قرار گرفته؛ جغر

 هایاستانهای خراسان شمالی، سمنان و یزد و از جنوب و جنوب غربی به وشمال غربی به استان
 خراسان جنوبی و یزد محدود است. 

 

 پستی و بلندیها
رایط طبیعتی بستیار متنتوع و هتر یتک از      نظر شت  از ،استان خراسان رضوی به سب  وسعت زیاد

است. این استتان از شتمال و شتمال شترق بته طتول        های خاصنواحی مختلف آن دارای ویژگی
 345کیلومتر دارای مرز مشترک با کشور ترکمنستان و از شرق بته طتول حتدود     5/639تقریبی 
توان بته ارتفاعتات   را می ارتفاعات استان  باشد.مرز مشترک با کشور افغانستان میدارای  کیلومتر

غربی هستند  –شرقی  دارای امتداد شمالی و جنوبی تفکیک کرد. ارتفاعات شمال خراسان عموماً
 جنوبی دارند. –امتداد شمالی  حال آنکه ارتفاعات جنوب استان،

ترین نقطه استان در دشتت سترخب بتا    متری و پست3596بلندترین نقطه استان قله بینالود در 
 متر از سطح دریا واقع شده است.511ارتفاع 
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 آب و هوا
 باشد.نسبی و متوسط می بارندگی و رطوبت در این استان 

 

 تاریخچه تقسیمات استان
بته   -ق نام خراسان بر تمام ایاالت اسالمی در شرق کتویر لتوت تتا هنتدوکش      .هت 044در سال  

. پب از جنگ هرات است گردیدهاطالق می -استثنای سیستان و بلوچستان و قهستان در جنوب
ود و قسمتی که در غترب رود خانته هریتر    ق خراسان به دو قسمت تجزیه شد .هت 9501در سال 

ایران  .ش(ته9506) هت.ق9350واقع بود جزو ایران و شرق آن ضمیمه افغانستان گردید. در سال 
ان، فارس و بنادر آذربایجان، کرمان و بلوچست :به چهار ایالت بزر  تقسیم شد که عبارت بودند از

 و خراسان و سیستان.
جلتب شتورای ملتی    ش که اولتین قتانون تقستیمات کشتوری در م    هت. 9395از آن زمان تا سال 

 کرده است.بر هر ایالت یک والی و در هر والیت یک حاکم حکومت میتصوی  گردید، 
استان  94بر اساس قانون تقسیمات کشوری مصوب مجلب شورای ملی، کشور به  9395در سال 

هتر بختش شتامل چنتد     که هر شهرستتان شتامل چنتد بختش و      شهرستان تقسیم گردید 01و 
شهرستان بجنورد، بیرجنتد، ستبزوار، قوچتان،     3خراسان نیز به گردید؛ در این بین، دهستان می

 گناباد، مشهد و تربت حیدریه تقسیم شد.
، کاشمر، قوچان، تربت جام، شهرستانهای درگز، نیشابور، فردوس هت. ش،9355تا  9351در سال 

شهرستان،  93خراسان شامل  9355و تا سال  شد ایجاداسفراین، تایباد، قائنات، طبب، شیروان، 
دهستان بوده  599بخش و  63

است. بتا پایتان یتافتن اجترای     
مرحلتته اول قتتانون تقستتیمات  
کشوری و از این تاریخ تا ستال  

شهرستانهای نهبنتدان،   9303
ن، ، چنتتتاراستتترخب، ختتتواف

 فریمتتان، بردستتکن، جتتاجرم، 
 ؛خلیل آباد و کالت ایجتاد شتد  

 9304 طی ایتن ادوار در ستال  
شهرستتتان طتتبب از خراستتان 

یتزد الحتاق   استتان  و به  منتزع
 گردید.

ایجاد شهرستان  9309درسال 
ایجاد  9305رشتخوار و در سال

آبتتاد و هتتای خلیتتلشهرستتتان
کالت بته تصتوی  رستید و در    
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ستان خراسان به سه استتان تصتوی  شتد؛ طبتق ایتن قتانون استتان        قانون تقسیم ا 9303سال 
 خراسان به سه استان به شرح ذیل تقسیم گردید:

جتاجرم،    شیروان، بجنورد، هایالف( استان خراسان شمالی به مرکزیت بجنورد شامل شهرستان 

 نتزع شد.مانه و سملقان، اسفراین و بخشهای تابعه و نیز بخش فاروج که از شهرستان قوجان م

نهبندان، سربیشته و   های بیرجند، ب( استان خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند شامل شهرستان

 های تابعه.بخش سرایان )منتزع از شهرستان فردوس( و بخش

استثنای بخش  به های مشهد، قوچان)ج( استان خراسان رضوی به مرکزیت مشهد شامل شهرستان

 ردوس)بته استتثنا    حیدریته، ف  تربتت   جتام، تایبتاد،   یمان، تربتفاروج(، درگز، چناران، سرخب، فر

رشتتخوار، کاشتمر،    ،ختواف  (به خراسان جنوبی ملحق شتد   9306شهرستان فردوس در سال ) بخش سرایان

 های تابعه.خلیل آباد و بخش ،بردسکن، نیشابور، سبزوار، گناباد، کالت 

های بینالود )طرقبه شهرستان 9305ال والت و سپب در سشهرستان مه 9300بعد از آن در سال

های بجستان، جوین، جغتای، زاوه و در شهرستان 9303شاندیز( و تخت جلگه )فیروزه(، در سال 

های خوشتاب و بتاخرز تصتوی  گردیتد. شهرستتان داورزن درستال       ایجاد شهرستان 9301سال 

ی آن افتتاح و آغتاز  فرماندار 9319بهمن سال 55از تصوی  هیات دولت گذشت و در روز  9319

کیلومترمربتع،   993351اساس هم اکنون استتان خراستان رضتوی بتا حتدود       به کار نمود. براین

بخش،  34شهرستان، 50وسعتی معادل هفت درصد مساحت کل کشور را دربرگرفته و متشکل از 

 دهستان می باشد. 950شهر و  33
 

 جمعیت استان

 کل جمعیت
جمعیت ساکن  توزیع جمعیت

 ددرمشه
نرخ رشد 

 درصد روستایی درصد شهری استان

134.434.6 42..074 2.% 62..676 7130% 4734% 634.% 
 

 نفر غیرساکن گزارش شده اند. 065از جمعیت طبق آخرین آمار 
 

 کل جمعیت
 تفکیک جمیعت بر حسب جنسیت

 درصد زن درصد مرد

134.434.6 .744624 4.34 .620.61 4034 
 

 03/9مرکز آمار ایران، جمعیت استان با برخورداری از متوسط نرخ رشد سالیانه طبق برآوردهای 

رسیده است که ستهم استتان از    خانوار 9130343با  فرن  5030649به  9316درصدی، در سال 

 993351و نسبت تراکم جمعیت بر استاس وستعت جغرافیتایی )    درصد 0046جمعیت کل کشور 

 نفر می باشد. 6005کیلومترمربع( 

نفر و در نقاط روستتایی   0344150بر اساس سر شماری مذکور، جمعیت ساکن در نقاط شهری 

 درصد جمعیت استان در شهرستان مشهد سکونت دارند. 0/65نفر بوده است و  9333959
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 اشتغال 
 

 سال
کل جمعیت 

 شاغل

نرخ  کشاورزی صنعت خدمات
 بیکاری

نرخ 
مشارکت 
 درصد ادتعد درصد تعداد درصد تعداد اقتصادی

8811 8.188.813 241714 4134 4.47.. 70 447064 7431 6637 4634 

8833 8.188.399 244402 46 174200 .4 4424.. 74 230 .031 

8831 8.388.819 221277 4431 402004 ..32 44202. 7.31 6.37 4736 
 مأخذ: مرکز آمار ایران

 
 

تعتداد شتاغلین استتان برابتر     ؛ 9316ر ستال  بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استتان د 
درصتد در بختش   3400درصتد در بختش ختدمات    0605باشد که از این تعداد نفر می 9100305
 درصد در بخش کشاورزی به فعالیت مشغول هستند.5305صنعت و 

د و نترخ  رصت د9305سال به باالی استتان   94برای جمعیت  9316سال در همچنین نرخ بیکاری 
 درصد برآورد گردیده است.  0509ی معادل مشارکت اقتصاد

 
 

 5931 5937 سال

 نفر 8.388.819 نفر 8.188.339 جمعیت شاغل

 
فرصت شغلی بتوده، خوشتبختانه    9460444ایجاد  9316با توجه به اینکه هدف اشتغال در سال 

 نفر رسیده که از رشد قابل توجهی برخوردار است. 9900046به  9316این رقم در سال 
 

نفر خالص  901000305نفر که برای اولین بار از  505040633یت فعال استان در حال حاضر جمع
نفتر کته در واقتع حاصتل      5160369جمعیت بیکار استان در حتال حاضتر    گذشته است.اشتغال 

 انباشت جمعیت بیکار در طی سنوات گذشته بوده است.
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 اجمالی به وضعیت اقتصادی ینگاه
 سیاسی،  ،فرهنگیزیارت، عمرانی،

 و امنیتی اجتماعی
 

 

 
 

موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد این استان که در مرکز اتصال خاورمیانه، آسیا و اروپا واقع شده 

گسترده در داخل کشور و درکشورهای  گیری در مسیر جاده ابریشم، برخورداری از بازاراست قرار

 یافتته، هتای توستعه  ستاخت یتده و زیتر  دهمسایه، وجود ذخیره عظیمی از نیروی انسانی آمتوزش 

های پایین تولید و خدمات عمومی، همچنتین  مندی از ذخایر عظیم انرژی در کشور و هزینهبهره

ویتژه اقتصتادی    ةمنطق وجود دو مرز مشترک و طوالنی با افغانستان و ترکمنستان، برخورداری از

هتزار واحتد   عالیت بیش از شش و ف معادن غنیبرخورداری از ، در این استان سرخب و دوغارون

میلیتون زائتر و گردشتگر داخلتی و ختارجی از      53حضتور ستاالنه   نیتز  صنعتی، مزیت ترانزیت و 

کشتور جهتان    04ی است که موج  تعامل اقتصادی این استان بتا بتیش از   های ترین ظرفیت مهم

 شده است.

همراهتی و حمایتت   رضا)ع( و با عنایت حضرت حق و توجهات حضرتدولت محترم تدبیر و امید 

های شتایانی در عرصته اقتصتادی    تیهای مذکور به موفقمندی حداکثری از ظرفیتبا بهرهمردم 

درصد  600به  (درصد )ابتدای دولت3306توان به کاهش نرخ تورم از استان نائل آمده است که می

 به مجموعتاً  (میلیون دالر )شروع کار دولت 140گذاری خارجی استان از افزایش سرمایه ،تاکنون

ابتدای دولت( )هزار تن  905، افزایش میزان خرید گندم از 16میلیون دالر در پایان سال  9503

پیشرفت فیزیکی بتیش از   ،ماه میزان ذخیره گندم در استان( 91هزار تن گندم )بیش از  541به 

ن تتن  میلیتو  9606میلیون تتن کنستانتره و    9306)با ظرفیت  طرح بزر  فوالدی 1درصدی  50

 505به جز یک واحد  .تاکنون که در شروع کار دولت فقط زمین آن تحویل داده شده بود (گندله 

ظترف سته ستال بته کتل       که ( بودهزار تن )نیمه فعال 144با ظرفیت که  کنسانتره یمیلیون تن

  رسید . 9316ظرفیت تولید اسمی در سال

 "اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی"انداران پیرو دستورالعمل ابالغی مقام عالی وزارت کشور به است

جلسه آن بتا حضتور    94جلسه که  64ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تاکنون با برگزاری 

 تو همکاری اعضای ستاد، تصمیما فکری، تعاملمقامات عالی رتبه کشور برگزار شده است، با هم

ظتم رهبتری )مدظلته العتالی( اتختاذ و      را در راستای تحقق سیاستهای ابالغتی مقتام مع   یمناسب

  عملیاتی نموده که در اثرات مثبت آن در اقتصاد استان نمایان شده است.

 

 مهمترین اقدامات در حوزه اقتصادی



 
 

00 
 

 شروع کار دولت 8831
 نرخ تورم

1.1 % 88.1% 

 

بر اساس آخرین آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران میانگین سهم تولید ناخالص داخلی 

، کشور بدون احتساب ارزش افزوده بخش نفت  خراسان رضوی از تولید ناخالص داخلی

 .% می باشد4.7معادل 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 شاخص میانگین استانی فضای کسب و کار
8838 8838 

9.3 1.19 

 1 33 (بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس)رتبه 

  8838شاخص کل سال  ها در فضای کسب و کاراثرگذاری این شاخصبه دلیل )

 (یافته است بهبود 8838نسبت به  

 

 تراز بازرگانی 8833 8838 8838 8831
 خارجی

 8/8319 8389 8811 8881 )میلیون دالر(

 

 گذاری خارجیسرمایه
8833-8818 8831-8833 

 میلیون دالر 113.1 میلیون دالر 318.1

 
 های نیمه تمامهای تولیدی کوچک و متوسط و طرحپیگیری تأمین مالی بنگاه

 % پیشرفت فیزیکی91االی دارای ب 

 است.میلیارد تومان به استان اختصاص یافته  367

 اند.یاب  ثبت نام  کردهاستان  در سامانه بهین واحد  0632 ،5731 پایانتا 

 اند.ها معرفی شدهتومان به بانک میلیارد 5656به مبلغ واحد 5571
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 در بخش صنعت و کشاورزی تومان میلیارد 883.9به مبلغ  واحد 133تعداد تامین مالی 

 میلیارد تومان()مبلغ پرداخت شده تعداد واحد بخش

 888 318 صنعت

 88.9 391 کشاورزی

 883.9 133 جمع کل

 جایگاه استان از نظر پرداخت  رتبه سوم کشور می باشد

 میلیارد تومان به صورت پرداخت مستقیم به تعداد  913بر تسهیالت فوق مبلغ  عالوه
 واحد تولیدی پرداخت شده است. 8838

  ماهه سال  81های استان در بانک عضو شورای هماهنگی بانک 31بر اساس عملکرد
های مختلف تولیدی، خدماتی، بخش برایمیلیارد تومان تسهیالت  83111 معادل 8831

 ه، مسکن و ساختمان، صادرات و ... به الحسنصنعت و تجارت، قرض ،کشاورزی
 تأمین منابع مالی شده است.های مختلف روش

 

 8838نسبت به سال  8831افزایش تولید برخی اقالم در سال 

 درصد افزایش 5931سال  5936سال  عنوان اقالم تولیدی

 %05 هزار تن 9603 هزار تن 9406 الیاف مصنوعی

 %03 دستگاه 909416 دستگاه 10645 تولید خودرو

 %003 تن 05444 تن 30314 روغن نباتی

 %56 میلیون تن 0 میلیون تن 305 مانسی

 %95 دستگاه 00656 دستگاه 09034 موتورسیکلت
  

 

 شروع کنسانتره گندله 8831
 کار دولت 

طرح  3

بزرگ 

 تحویل زمین میلیون تن 88.1 میلیون تن 81 پیشرفت فیزیکی%  91 فوالدی

واحد  دو  ، والد مبارکهواحد گندله ف یک افتتاح5731کنسانتره  تجهیز سنگان در ماه رمضان 
کنسانتره ، 5736گندله تجهیز سنگان تا پایان سال  ،گندله کنسانتره توسعه ملی  ،کنسانتره 

 . افتتاح خواهد گردید 5733فوالد مبارکه و گندله توسعه ملی در سال 
 

ه در میلیارد تومان بوده ک 139در شروع کار دولت سرمایه گذاری سیستم در داخل واحدهای فوالدی )

 میلیارد تومان رسیده است( 8133حال حاضر به 
 

تن تولید در شروع دولت در سال  311میلیون تن کنسانتره و ظرفیتی معادل  3.9یک واحد  

 به ظرفیت کامل رسمی رسیده است .گذشته نیمه فعال بوده که طی سه سال  8833
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 عنوان شروع کار دولت 8831سال 

 میزان خرید گندم نهزار ت 546 هزار تن 623

 ایکشت گلخانه هکتار 501 هکتار 042

 اراضی آبیاری تحت فشار کل هزار هکتار 552 هزارهکتار 542

 کلزا هکتار 5022 هکتار 7622

برابری  51میلیون تن محصوالت کشاورزی، افزایش  78طی سه سال اخیر در کشور افزایش 

ا همراه داشته و تراز کشاورزی از منفی ر دم توسط دولتدرآمد کشاورزان بدلیل خرید گن

میلیارد دالر به نفع تولید داخلی در سال  9.6به منفی  5937میلیارد دالر در سال  0.6

 .رسیده است 5931
 

 

 

 واحد عنوان اقدام
وضعیت در 
چهار سال 
 دولت دهم

عملکرد دولت 
 تغییرات تدبیر و امید

معافیت ماشین 

 نوین آالت

 %38.8 8811 988 فقره تعداد مجوز

 %318.9 383.1 388 میلیون یورو ارزش ماشین آالت

 %388.1 91.8 31.8 میلیون یورو میزان معافیت گمرکی

صدور پروانه های 

 بهره برداری 

 %1.1 88188 88891 میلیارد ریال میزان سرمایه گذاری

 %8 31339 31811 نفر اشتغال

بهه   8833کاهشی داشته که در سال  روندیک  8833تا 88 11میزان سرمایه گذاری در سالهای 

این رونهد اصهالح و بهه      8831تا  8833میلیارد ریال رسیده که بعد از آن، از سال  88891رقم 

صهعودی ارزش ماشهین آالت    % رشد را  نشان می دهد. روند1.1میلیارد رسیده که  88188رقم 

روابط بهین المللهی و    هیل حاصل از بهبودعالوه بر نیازهای پروژه های استان نشانگر تس  ورودی

ههم   ،نوسازی خطوط تولید می باشد، یعنی عالوه بر اجرای پروژه های جدید، در واحدهای موجود

،  31توسعه و نوسازی آغاز گشته و عالوه بر اثر جهشی در صدور پروانه های بهره برداری سهال 

آینده نیز واحهدهای بزرگهی بهه بههره     با پروژه های بزرگی که در حال احداث است ، در سالهای 

 برداری می رسند.  

که تولید داخلی نداشته و لیکن در میزان معافیت گمرکی و حجم ماشین آالت ورودی از طرفی نیز 

ارتقاء بهره وری و کیفیت تولید کاالهای داخلی و افزایش اشتغال اثر گذار بوده انهد، بها افهزایش    

 اط منطقی و مستقیم داشته است.خالص اشتغال پایدار در استان ارتب

 نه ها بهره برداریمعافیت های گمرکی ماشین آالت خارجی  و صدور پروا
 

 کشاورزی
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 عنوان
 وزن 

 )هزار تن(
 ارزش

 )میلیون دالر( 
 درصد تغییرات

 ارزش  وزنی
9310 9316 9310 9316 

 600 009 9355 9535 5939 5499 صادرات

 503 -90 315 339 039 653 واردات

ات فنی و مهندسی میلیون دالر خدم 19بالغ بر  8831عالوه بر صادرات مذکور در سال 

  -از جمله انگور میلیون دالر کاال 838از استان صادر شده است و  

روسیه، فوالد و سایر محصوالت از سایر مرزهای استان به کشورهای مختلف از جمله 

 3188بالغ بر  8831. صادر شده است که با احتساب آمار مذکور در سال عراق و ..

 صادر شده است انمیلیون دالر کاال های تولیدی است

 

 بازارهای اصلی صادراتی استان

 تاجیکستان ترکمنستان افغانستان کشور
امارت متحده 

 عربی
 عراق

 ارزش 
 88 81 91 319 391 )میلیون دالر(

 

 

 محصوالت عمده صادراتی استان
 

 محصول
کشاورزی و 

 دامپروری
شیمیایی و 
 پتروشیمی

نساجی و پوشاک 
 و فرش

معدن، صنایع 
مصالح معدنی و 

 ساختمانی 

صنایع 
 غذایی

 ارزش 
 898 893 839 811 113 )میلیون دالر(

 

 

 6.04صادرات بازارچه های مرزی استان در سال 

 ارزشی نسبت به ابتدای دولت رشد ارزش وزن

 %838 میلیون دالر 888 هزار تن 881

 

 صادرات و واردات  
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 )میلیون دالر( استان تعاونی های  صادرات

 درصد تغییرات 31تا پایان تدبیر و امید دولت  عملکرد سه ساله دولت قبل

888 883 888 

 تعاونیهای این استان برخالف سایر استانها عمدتا صادر کننده هستند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فروش 

 فرآورده نفتگاز 
) سهمیه سوخت 

مرزنشینان از سال 

تا دی ماه  8838

8831) 

تعداد خانوار 

 مشمول طرح

میزان صادرات 

 گازنفت

سود پرداخت شده 

 به مرزنشینان

میزان 

مهاجرت به 

 روستا

 خانوار 8188 میلیارد ریال98 میلیون لیتر 39 81181

میلیارد ریال طی چهار مرحله به  98سود حاصل از فروش سوخت به مبلغ 

حساب مرزنشینان واریز شده است. که اجرای طرح موجب تثبیت جمعیت 

خهانوار بهه    8111ت معکهوس بهیش از   خانوارهای مرز نشین و  مههاجر 

 روستاهای مرزی شده است.

 صادرات تعاونی ها

 عرضه سوخت به مرز نشینان
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 عداد کلت

 های دانش بنیانشرکت

تعداد محصوالت  های دانش بنیانشرکت

 دانش بنیان

 های فناورشرکت

 مراکز رشد و پارک
 صنعتی نوپا تولیدی

518 10 05 55 969 761 
 

 
 

 

 

اندازی شرکت دانش هزینه راه

 8831 در سال بنیان

قراردادهای انجام شده 

های دانش بنیان شرکت

با اشخاص حقیقی و 

 حقوقی

اشتغال  

های شرکت

 دانش بنیان

 )نفر(

 اشتغال

های دانش شرکت

بنیان، موسسات 

 فناور و ...

تومان از محل تسهیالت و میلیارد  81

از محل میلیارد تومان  91لیزینگ و 

آورده سهم شرکت های دانش بنیان 

 .می باشد

میلیارد تومان  81مبلغ 

قرارداد همکاری منعقد 

 گردیده است

 نفر 8813 نفر 3111

 هایمهمترین شرکت

 دانش بنیان 

ههای دانهش بنیهان مههم و بهزرگ      با توجه به حجم سرمایه گذاری در شرکت

پیشرفته، نیان الکترونیهک،   درماناستان از قبیل: سامان داروی هشتم، احیای 

طاها قالب توس، همگر توس، کیان ترانسفو، کهاوش   راهداری شهاب، گلریز،

های دانش بنیان کوچکتر عضهو پهارک و سهایر مراکهز     صنعت توس و شرکت

ههزار میلیهارد   سرمایه گذاری در پنج سال گذشته بالغ بر  حجمرشد، 

 باشد.میتومان 

 میلیهون دالر و بهه مقصهد    81مجموع صادرات شرکت های دانش بنیان معادل  8831در سال 

 کشورهای اتریش، اسپانیا، عراق، افغانستان، تاجیکستان و حوزه خلیج فارس بوده است.

 

 

 عنوان پروژه هزینه ارزی هزینه ریالی صرفه جویی ارزی

 میلیون یورو 83 میلیارد ریال 811 میلیون دالر 11
 فاکتور هشت

 )سامان داروی هشتم(
  

 

 شرکتهای دانش بنیان
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و اهداف فعالیت های عمرانی استان در زمان تحویتل گیتری   با عنایت به اهمیت تنظیم سیاستها 

کار از دولت قبل و مقتضیات زمانی مربوطه که مواجه با کمبود منابع مالی، طوالنی شتدن زمتان   

اجرای تعداد قابل توجهی از پروژه ها و وجود برخی از بحرانهای موجود اجتماعی و اقتصادی کته  

اشند و از طرفی قوت دادن به نگاه توسعه و آینده نگری الزم بعضاً با اقدامات عمرانی مرتبط می ب

برای بخشهای اقتصادی در شروع کار دولت یازدهم در استان خراستان رضتوی بتا جمتع بنتدی      

مجموعه اطالعات مرتبط پنج سیاست محوری همراه با هدف گذاری مشخص به شرح ذیل تعیین 

 شده است:

)بیرای   5678شهای زیربنایی استان با افق سیال  ساله بخ 71تنظیم برنامه های بلند مدت  -5

 اولین بار در کشور(

های گذاریسریعتر سرمایهبرداری رساندن هرچهتمام استان و به بهرههای نیمهاتمام پروژه -7

 انجام شده کشور

 تعیین پروژه های کالن اولویت دار استان که آثار جدی در توسعه استان دارد. -9

رانی که با برخی از مباحث بحرانی استان مرتبط می باشید از  اولویت دادن به بخشهای عم -6

 تصادفات و تلفات جاده ای و .... –حاشیه نشینی  –جمله: کمبود شدید منابع آبی 

جذب مشارکت بخش خصوصی و استفاده از منابع و سرمایه گذاری های آنیان در اجیرای    -1

 پروژه های عمرانی 

ن مهمترین بخش در ارتباط بیا توسیعه آینیده    در این راستا بخش برنامه ریزی به عنوا

ساله استان در  56و لذا برنامه های استراتژیک بلند مدت  استان مورد توجه ویژه قرار گرفت

، « گتاز » ،« بترق »، « آب»که تا بحال برنامه های بخشهای  9054بخشهای زیربنایی با افق سال 

 .یتل و بته تصتوی  رستیده استت     تکم« هواشناستی » ،« هتوایی  -ریلتی  -حمل و نقل جتاده ای »

مراحل بررستی نهتایی و تصتوی  را    « مخابرات»، « محیط زیست»همچنین برنامه های بخشهای 

طی می نماید که چکیده نتایج مطالعات فوق در قال  اطالعات خالصته جتدول ذیتل ارائته و بته      

ج ستاله ششتم   برنامه پن 6استحضار می رساند با توجه به ضرورت تدوین برنامه های میان مدت )

 تا دهم( تدقیق اطالعات بصورت مستمر متعاقباً اعمال خواهد گردید.
 

 مهمترین اقدامات در حوزه عمرانی

 برنامه ریزی
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 واحد عنوان بخش
 8831سال  8831سال 

 منابع مورد نیاز مصارف منابع مصارف

 574 0   6773 5   6572 3311 میلیون متر مکعب آب 

 6732 3202 7  0612 0322 مگا وات برق 

 4  52 55 56 55 میلیارد متر مکعب گاز 

 

 

 

عنوان 

 بخش

 8831برای سال  8831سال 
جابجایی 
 سالیانه

 

 ظرفیت موجود
جابجایی 
 سالیانه

 

 جدید مورد نیاز ظرفیت

 میلیون تردد 381 جاده ای
کیلومتر طول  8181

 شبکه راه
 میلیون تردد 811

کیلومتر ارتقاء و  8918

 احداث راه جدید

 ریلی
میلیون  9/88

 مسافر

کیلومتر طول  8111

 شبکه ریلی
 کیلومتر ریل جدید 8111 میلیون مسافر 88

 میلیون مسافر 1/38 پرواز 19111 میلیون مسافر 3 هوایی
ظرفیت پرواز  811.111

 جدید

 
 

 

 

                                                           
بیشترین کسری مخازن را بین استان های  ، سالمیلیون مترمکعب در  5571استان خراسان رضوی با کسری مخازن  -9

 کشور دارا می باشد.
ساله مصارف کل را کاهش داده و از  71% کاهش مصرف بخش آب کشاورزی برای افق 71الزم به توضیح می باشد  - 5

 طرفی برای پایداری آبخوانهای استان بهره برداری مربوطه در حد مصارف قید شده نیز باید تعدیل گردد .
مدیریت مصرف برق در کشور توسط مرکز دیسپاچینگ شبکه سراسری به صورت متمرکز انجام می شود و اختالف  -3

بین منابع و مصارف برق در خراسان رضوی بدلیل این ایجاد شده که سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی دارای 

 منابعو  مصارفیکن در جدول فوق سهم یک شرکت برق منطره ای هستند و بصورت یکپارچه مدیریت می شوند ل

 استان بیشتر است 9خراسان رضوی جدا شده است. مع الوصف مجموع برق تولیدی خراسان بزرگ از مصرف 
 58بخشی از تولید مخازن فعلی کاهش پیدا خواهد کرد که مجموع نیاز منابع جدید را به رقم  5678در افق سال  - 0

 میلیارد مترمکعب می رساند.

 حمل و نقل

 منابع و مصارف انرژی 
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 جمع کل جمهوریحضور ریاست دهه فجر هفته دولت

 اعتبار 
 اعتبار  تعداد )میلیارد تومان(

 رد تومان()میلیا
 اعتبار  تعداد

 اعتبار  تعداد )میلیارد تومان(
 )میلیارد تومان(

 تعداد

5737 5758 115 5849 5606 - - 7719 7791 

5734 113 115 7188 5711 
 کل 

پروژه های 
 دهه فجر

 کل
پروژه های  

 دهه فجر
7304 7870 

5731 5506 5511 5139 5776 100 51 9141 7930 

 4445 3876 51 100 9301 1849 7413 9519 جمع

 
پروژه های فوق در سه سال دولت یازدهم در مراطع زمانی هفته دولت، دهه فجر و سفر ریاست 

 .افتتاح گردیده است )از محل اعتبارات ملی، استانی ، سایر منابع ، تسهیالت و ....(محترم جمهوری 

 

 

 واحد عنوان فعالیت
وضعیت در 
 ابتدای دولت

 عملکرد
وضعیت 

 یفعل

توضیحات 
 ضروری

 %51رشد  5833 548 393 کیلومتر احداث بزرگراه

راه احداث 
 روستایی

 %58.1رشد  1761 401 4148 کیلومتر

 %95.4رشد  5666 961 5831 کیلومتر احداث راه اصلی

توجه به تأمین قیر رایگان عالوه بر احداثات جدید که کمبود درآمدهای دولت باعلیرغم 
 های استان ترمیم، لکه گیری و روکش شده است.از جاده هزار کیلومتر 9 شده، بیش ازاشاره

 

 

 

 واحد عنوان فعالیت
وضعیت در 
 ابتدای دولت

 عملکرد
وضعیت 

 فعلی

درصد 
 تغییرات

 %1 5111 11 5188 کیلومتر طول خطوط راه آهن

ظرفیت پذیرش ایستگاه راه 
 آهن مشهد

 %16 78 1 59 میلیون نفر

سافر در ظرفیت جابجایی م
 تهران -مسیر مشهد 

میلیون 
 نفر

59 1 78 16% 

مهمترین اقدام راه آهن در این سه سال عالوه بر افزایش ظرفیت خطوط فعلی و سرعت حرکت قطارها، راه اندازی 

قطارهای حومه ای به سرخس و نیشابور، اتمام پروژه خط آهن خواف به غوریان در بخش داخلی خاک ایران بود که 

 کیلومتر هم در حال حاضر در خاک افغانستان ریل گذاری انجام شده است. 78متیغ رسیده و حدود به مرز ش

 

 راه

 راه آهن

 پروژه های افتتاحی دولت تدبیر و امید  در استان 
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 واحد عنوان فعالیت
وضعیت در 
 ابتدای دولت

 عملکرد
وضعیت 

 فعلی

درصد 
 تغییرات

 % 90.4 7831.1 106.1 5159 کیلومتر آوری فاضالب جمع شبکه طول

 های خانه تصفیه تعداد
 برداری بهره درمدار فاضالب 

 %15  57 1 1 واحد

برداری  بهره دست در ظرفیت
 استان فاضالب های خانه تصفیه

هزار متر 
 مکعب

593 507 975 595 % 

سال و با بهره  9متر مکعب ظرفیت تصفیه فاضالب مشهد بوده که ظرف در این  588.888فرط  31قبل از سال 
مکعب رسیده است. الزم به ذکر است این دو پروژه در شروع  متر 749.888تصفیه خانه فوق به  7برداری کامل از 

 % در مدت سه سال قبل داشتند.78دولت پیشرفتی حدود 

 

 
 واحد عنوان فعالیت

وضعیت در 
 ابتدای دولت

 عملکرد
وضعیت 

 فعلی

درصد 
 تغییرات

 %578 7836888 5569888 315888 مکعب متر حجم مخازن ذخیره آب شهری

 %6 5117.6 48 5157.6 مکعب متر *ظرفیت سدهای استان

 %79 3969 5170 1451 کیلومتر آب شهری توزیع شبکه طول

 %75 7860.1 914.1 5437 کیلومتر آب شهری انترال خطوط طول

 نصب کنتور هوشمند بر روی
 چاه های کشاورزی 

 % 648 0505 4177 5613 تعداد

 سازی بستر حریم رودخانهآزاد 
 **کشف رود در مشهد

 %588  06 06 8 ومترکیل

 

 که آبگیری زنگالنلو سد و گردیده درج فقط تیکان قره و بار ، چهچهه سد 3 احداث استان سدهای ظرفیت فوق،در جدول 
 .است نشده لحاظو اکنون سرریز شده 

 هکتار از اراضی حریم رودخانه کشف رود جهت فضای سبز و ... . 9564**آزاد سازی 
 

 
 

 عنوان پروژه 8833 8831 گذاری هحجم قرارداد و سرمای

 (37)سال    میلیارد ریال 5788

 (31)سال  میلیارد ریال  4498

 پوشش گاز شهری 33.1% 33.3%

 پوشش گاز روستایی 19%  % 81

 تا کنون 36از سال  میلیارد ریال 1688

 34میلیارد ریال در برنامه سال  9488
 روستاهای گازدار 398  8181

% و تا پایان خترداد  36به  9316تا پایان  حمایتهای وزارت نفتبا % بوده که 65یی در شروع دولت پوشش گاز روستا

روستتا و در   9694بته   9316و در پایتان ستال    159% خواهد رسید. تعداد روستاهای تحت پوشش گتاز  30به  9315

 روستا خواهد رسید. 9544به  15خرداد ماه

 آب

 البشبکه های فاض

 گاز
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 واحد عنوان فعالیت

وضعیت در 
ای ابتد

 دولت

 عملکرد
وضعیت 

 فعلی
 توضیحات ضروری

 7418 مگاوات احداث نیروگاه

شروع پروژه 
بخش بخار 
نیروگاه 
 فردوسی

پیشرفت 
78% 

بخش بخار نیروگاه 
 188فردوسی به میزان 

آغاز و  36مگاوات از سال 
% پیشرفت  78هم اکنون 
% از برنامه 9داشته و 

 زمانبندی جلوتر می باشد.

فشار   شبکه
 ط احداثیمتوس

 % 9.96 74475.4 043.7 71117.6 کیلومتر

شبکه فشار 
 ضعیف احداثی

 % 58.7 59441.0 5744.5 57685.1 کیلومتر

های  تعداد پست
 توزیع

 %51.6 76168 9716 75744 دستگاه

 57.36 درصد تلفات توزیع برق
 

58.00 

شاخص تلفات توزیع برق 
  -51.3با کاهش به میزان 

از  درصد در شرایط فعلی
متوسط تلفات کشور 

 % کمتر می باشد.7حدود 

ظرفیت نصب شده 
نیروگاههای 
)بادی تجدید پذیر 

 و خورشیدی(

 مگاوات
70 

 )بادی(
3.5 

 )خورشیدی(
91.5 

 %97.1رشد 
)دو نیروگاه بادی در 

نشتیفان و فریمان در حال 
مطالعه و سرمایه گذاری 

 است(

نصب کنتورهای 
AMI  در راستای

 * هوشمندسازی
 -- 4888 4888 8 ستگاهد

*در سال های اخیر اهمیت کاهش مصرف انرژی و مصرف بهینه و بروز پدیده گازهای گلخانه ای و از 

سوی دیگر استفاده از انرژی های تجدید پذیر بعنوان یک الزام بین المللی تحت عنوان شبکه های 

( و  AMIری هوشمند) ( مطرح گردیده که مباحث سیستم های اندازه گیSmart Gridهوشمند )

( بعنوان اساسی ترین عنصر در شبکه هوشمند مورد توجه بوده Smart meterکنتور هوشمند )

است.این سیستم با ایجاد بستر مخابراتی دو طرفه قرائت ، پیکره بندی ، نظارت و کنترل از راه دور 

ا داشته و گرافها و کنتور ها ، جمع آوری ، مدیریت پردازش و تحلیل اطالعات جمع آوری شده ر

و از طرفی  مدیریت تراضا  و مصرف و کاهش تلفات غیر فنی شبکه از  گزارشهای الزم را تولید می کند.

 طریق قابلیت تشخیص موارد استفاده غیر مجاز از جمله قابلیتهای این سیستم است.
 

 برق
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 واحد عنوان فعالیت

وضعیت در 
ابتدای 
 دولت

 عملکرد
وضعیت 

 فعلی

درصد 
 یراتتغی

  احداث ، تخریب وبازسازی،
تکمیل و توسعه مدارس  ،مراوم سازی

 در سطح استان روستایی

 %57 54814 5170 56960 کالس

 احداث ، تخریب وبازسازی،
تکمیل و توسعه مدارس  مراوم سازی ،
 در سطح استان شهری

 %58 70909 7171 71010 کالس

از متوسط هر کالس ر از سه شیفت به دو شیفت و در نتیجه اقدامات فوق برخی مدارس در حاشیه شه
 نفر کاهش یافته است. 91نفر دانش آموز به  61

 
 

 

 

 

با توجه به حجم اعتبارات مورد نیاز پروژه های کالن و محرک توسعه استان در بخشهای مختلف 

مرانی بیا  امور زیربنایی برنامه ریزی الزم برای اجرای طرح ای مشارکتی و واگذاری پروژه های ع

استفاده از روشهای تامین منابع مالی با لطف الهی نتایج مثبتی حاصل گردید که نتیایج آنهیا در   

 جدول ذیل به صورت خالصه ارائه می گردد:
 

 مشخصات پروژه نام پروژه نام بخش

 مگاوات 188ظرفیت  نیروگاه راشد تربت حیدریه برق

 اتمگاو 188ظرفیت  نیروگاه ابن یمین سبزوار برق

 نیروگاه بادی نشتیفان خواف برق
مگاوات سرمایه گذار جذب  71/9تاکنون 

 شده است.

 میلیارد تومان 18با سرمایه گذاری  تصفیه خانه فاضالب گلبهار آب و فاضالب

 میلیارد تومان 41با سرمایه گذاری  تصفیه خانه فاضالب سبزوار آب و فاضالب

 میلیارد تومان 580با سرمایه گذاری  ب کاشمرشبکه و تصفیه خانه فاضال آب و فاضالب

 % دولت و شرکت ایمیدرو18با مشارکت  باند دوم تربت حیدریه به خواف راه

 خط انترال گاز به معادن سنگان گاز
از طریق شرکت های سرمایه گذار معادن 
 سنگان خواف از طریق تهاتر گاز بهاء

 

پروژه به بختش خصوصتی در    699با واگذاری  16ر سال *الزم به توضیح است که استان خراسان رضوی د

و  00و  03متاده   -5قانون الحتاق   53)ماده  قال  مصوبات دولت و با استفاده از ظرفیت های مختلف قانونی

 حائز رتبه دوم کشوری گردیده است. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( 00

 فضای آموزشی

 مشارکت بخش خصوصی
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کل مسکن مهر در حال 

 احداث 
 8833تا سال 

  8833از سال 

 8831تا پایان سال 

افتتاح جمع 

 شده

 هزار واحد 88 هزار واحد مسکن مهر 831
 هزار واحد 18

 %( عملکرد دولت یازدهم93)
 هزار واحد 31

ره برداری رسیده به سال اخیر به 7در شهر جدید گلبهار که طی  صرفاً آمار خدمات روبنایی
پاسگاه  5ایستگاه آتش نشانی،  5ین ورزشی، زم 1مسجد،  3مدرسه، 55است عبارتند از: 

 .یادمان شهید گمنام، کالنتری
 5مجتمع تجاری و  3مسجد،  52مدرسه،  55 سایر طرح های مسکن مهر استانهمچنین در 

 واحد انتظامی ساخته شده و به بهره برداری رسیده است.
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

دن پروژه هتای نیمته تمتام فرسایشتی در     ا توجه به هدف گذاری انجام شده برای به حداقل رسان

استان خوشبختانه با لطف الهی نتایج اقدامات دستگاههای اجرایی استان در بخشهای مختلف در 

 درصدی در قال  جداول ذیل قابل ارائه می باشد: 14حد قابل قبول و متوسط تحقق 

 
 

 جدول پروژه های نیمه تمام

تعداد پروژه های نیمه 
 33تمام سال 

پروژه های مذکور  تکمیل
 38و  38طی سالهای 

تکمیل طی سال 
31 

باقیمانده برای سال 
39 

 پروژه 618 پروژه 608 پروژه 018 پروژه 5088

با توجه به حجم مالی مورد نیاز پروژه های نیمه کاره مانده از دولت قبل، حجم زیادی از ظرفیت 

پروژه مانده از دولت  5998ام شده عمرانی استان را به خودش اختصاص داد و لیکن با همت انج

 قبل تکمیل و به پایان رسید.
 

 

 مسکن مهر

 اتمام پروژه های نیمه تمام و سرعت دادن به اجرای پروژه های احداثی

 



 

  24 
 

 

 
 

 

 نتایج حاصله اقدامات انجام شده

تشکیل ستاد عالی 

برنامه ریزی تامین و 

توزیع آب استان با 

حضور قائم مرام محترم 

 وزیر نیرو

تهیه برنامه های مدیریت بحران تامین آب شرب شههرها و روسهتاهای اسهتان بهرای      -5
و اجرای برنامه ها به نحویکه به فضل الهی در ههی  یهک    36و  31، 34، 37الهای س

تربت حیدریه، مه والت، بجستان، سرخس  .است از مناطق استان دچار تنش نگردیده
 و مشهد جزو شهرهای پرتنش بوده اند که مدیریت شده اند.

کهه   36و  31 ،34، 37تهیه برنامه ویژه تامین آب شرب کالنشهر مشهد در سهالهای   -0
الحمدهلل به نحو کامالً مطلوب تامین و بدون مشکل از مراحل پیک مصرف تابستانی 

  .است به صورت ایمن عبور نموده

انجام مطالعات و شروع عملیات انتقال آب هزار مسجد جهت تأمین بخشی از کمبهود   -7
 آب شرب شهر مشهد به عنوان یک اقدام میان مدت.

ساله تامین و مصهرف آب اسهتان در بخشههای     01ند مدت تهیه برنامه استراتژیک بل -4
و تصویب این برنامه در کارگروه ههای   5402شرب، کشاورزی و صنعت در افق سال 

 استانی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان و تایید مراجع محترم وزارت نیرو

-یاستان شرقی خراسهان رضهو   7تصویب انجام مطالعات انتقال آب دریای عمان به  -1
 خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان توسط شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

 انتخاب مشاور ذیصالح برای مطالعات و شروع مطالعات مربوطه -6

 تصویب پروژه های مورد نیاز اضطراری عبور از بحران -3

اعمال مدیریت مصرف و 

 اجرای پروژه های ویژه

% کهه حسهب   33استان در حد نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای کشاورزی  -5
میلیون متر مکعب کاهش مصرف قطعهی در   732حدود  31برآوردهای اولیه در سال 

 دشتهای استان صورت گرفته است.

حلقهه چهاه در    1122برخورد با تخلفات مربوطه به چاههای غیر مجاز و انسداد تعداد  -0
 31تا  37طول سالهای 

ر مقدس مشهد که میهزان تلفهات   نوسازی شبکه توزیع آب شرب شهری به ویژه شه -7
% از میانگین کشوری پایین تر و شرایط 53/1% رسیده که حدود 5/02شبکه به رقم 

 مناسبت تری را دارا می باشد.

ارتراء ظرفیت استفاده 

از پساب برای 

جایگزینی چاههای آب 

 کشاورزی برای شرب

مور و خین عهرب  خوشبختانه با ظرفیت سازی اعمال شده جدید تصفیه خانه های التی -5
میلیون مترمکعب پسهاب و اسهتفاده از چاهههای کشهاورزی      12امکان جایگزینی حدود 

 برای شرب و یا ذخیره سازی مخازن زیرزمینی انجام گردیده است.

 شروع پروژه های مذکور در سایر شهرهای استان با مشارکت بخش خصوصی -0

افزایش ذخائر و مخازن 

توزیع با هدف پایین 

ریسک و  آوردن درجه

 بحران قطع آب

خوشبختانه در این خصوص مخازن ذخیره آب شهری به ویژه در مشهد مقدس بهه صهورت   
 30هزار متر مکعب در سال  315قابل مالحظه ای افزایش داشته به نحویکه این ظرفیت از 

 افزایش یافته است. 31هزار متر مکعب در سال  0234به 

تهیه برنامه مصرف 

 دشتهای آبی

توافق الزم بین شرکت آب منطقه ای استان و سازمان جهاد کشاورزی بهرای کهاهش   ایجاد 
 ساله 0میلیون متر مکعب آب در بخش کشاورزی در قالب برنامه  322

 تلفات جاده ای( آب، حاشیه نشینی، تصادفات و)  مهمترین اقدامات عمرانی مرتبط با مباحث بحرانی 

 

 آب
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 نتایج حاصله اقدامات انجام شده

 شناسایی نراط حادثه خیز استان 

نقطه حادثه خیز در استان و برنامه ریزی الزم  941شناسایی 

بته   10نقطه از نقاط مذکور طتی ستال    33رفع آنها که  برای

انجام رسید و با تغییر تعریف نقاط حادثه خیتز توستط وزارت   

نقطته شناستایی کته برنامته      965راه و شهرسازی هم اکنون 

 ساله انجام شده است. 3ریزی الزم برای رفع آنها طی برنامه 

 

 احداث باند دوم محورهای پر حادثه 

 3سال اخیر پتروژه بانتد دوم    3ار تصادفات طی با توجه به آم

 –محور پر تردد استان )باند دوم سه راهی شادمهر به کاشتمر  

باند دوم تربت حیدریه به خواف و باند دوم تربت حیدریته بته   

 دولت آباد شروع شده است.

 

تهیه برنامه کاهش تلفات جیاده ای و  

هدف گذاری الزم از جملیه اقیدامات   

ه کیاهش تصیادفات   عمرانی مربوط ب

جیاده ای و اعمیال میدیریت برنامیه     

ریزی شده منسجم بین دستگاههای 

مسئول توسیط کمیسییون ایمنیی و    

 حمل و نرل استان

 10نستبت بته ستال     16 تلفات جاده ای در استان طی سال 

 % می باشد.90مواجه با کاهش 

 

 -ایینوبنیایی مثیل روشی   ( اقدامات ر7( اقدامات اصالحات عمرانی و مهندسی 5اقدامات شامل: 

( اقدامات ایمنی و امدادی : استررار راهداری، پلییس راه، اورژانیس و   9هشدار دهنده، ...  عالئم

 هالل احمر و ...

 

 تصادفات جاده ای
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 نتایج حاصله اقدامات انجام شده

تهیه بسته برنامه های 
اجرایی حاشیه شهر 

مشهد در ابعاد عمرانی، 
اقتصادی، امنیتی، 

 7548 فرهنگی با اعتبار
 میلیارد تومان

و تثبیت آن در بودجه  16تعیین ردیف اعتباری مصوب در قوانین بودجه سال 
 15سال 

به مبلت    16تامین مالی اعتباری مضاعف در کمک ویژه دولت در انتهای سال 
 .میلیارد تومان از محل اسناد خزانه اسالمی 936

انعراد تفاهم نامه سه 
جانبه مطالعات حاشیه 

ن شهرداری نشینی بی
دانشگاه آزاد  –مشهد 

اسالمی و استانداری 
 خراسان رضوی

استفاده از ظرفیت علمی اعضا  هیئت علمی دانشگاه های استان برای آستی   
شناسی وضعیت اجتماعی اقتصادی ساکنین حاشیه شتهر و ارائته راهکارهتای    

 توانمند نمودن آنان

اجرای عملیات وسیع 
ساماندهی حاشیه شهر 

دستگاههای  مشهد توسط
 سال اخیر 9اجرایی طی 

   احداث شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضالب )خین عرب و التیمتور( و
ارتقا  کمی و کیفی تامین آب و اصالح و توسعه شبکه آب جمعا با اعتبتار  

 میلیارد تومان 500

  کتالس و   901مدرسه در پهنه های مختلف حاشتیه شتهر بتا     59احداث
 میلیتارد تومتان   56مربع و با اعتباری حتدود   متر 50001زیربنای حدود 

در راستای اجرای عدالت آموزشی  و تامین فضای آموزشی  متورد نیتاز و   )
 کاهش حجم کالسها(

  کیلو ولت و تعتوی  شتبکه هتوایی مستی بتا       044و  935پست  6اجرای
 میلیارد تومان 9/64کابل خودنگهدار و روشنایی معابر با اعتبار حدود 

 ص  انشعابات و تقویت شبکه در پهنه های مختلتف حاشتیه   گازرسانی و ن
 میلیارد تومان 03شهر با اعتبار 

  راه اندازی تلفن ثابت وADSL  0ستایت   95، و همراه اولG  ستایت   96و
3G  میلیارد تومان 03050توسط شرکت مخابرات با اعتبار حدود 

 و  نه دی توستط ستپاه و بستیج    اجرای سوله های چند منظوره صالحین و
اقدامات متعدد از قبیل مرمت مستاجد و منتازل معسترین و حتوزه هتای      

 میلیارد تومان 03علمیه با هزینه کرد حدود 

  پایگتاه در دستت    35فعتال و   پایگاه 991مرکزجامع سالمت و  05احداث
 میلیارد تومان . 904 با هزینه ای  بال  بر خدمات درمانیاجرای 

  ایستگاه پمپاژ لولته گتذاری آب در   خدمات اجرای شبکه توزیع و مخزن و
 0روستاهای واقع در حاشیه توسط آبفای روستایی با هزینته کترد حتدود    

 میلیارد تومان

 اقتصتادی و  ت متعدد دیگر در حوزه هتای عمرانتی، فرهنگتی   سایر اقداما ،
سال اخیر انجام گردیده که در این گتزارش   3امنیتی انتظامی که در طول 

 اشد.خالصه قابل ارائه نمی ب

 

 حاشیه شهر مشهد
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 واحد عنوان فعالیت
ابتدای 
 دولت

 تغییرات 8831 عملکرد

 %03رشد  050 333 069 روستا اجرای طرح هادی روستایی

تعداد روستاهای آسفالت 
 شده از محل قیر رایگان

 %944رشد  509 509 4 روستا

 3503 503 5654 کیلومتر راه روستایی

تن  35444% )9406رشد 

ر هزا 540آسفالت در سطح 

 متر مربع انجام شده است.(

دار شده باالی  روستاهای برق
 خانوار 58

--- --- --- --- 

 94کل روستاهای باالی 

رسانی شده  خانوار استان برق

 .است

 روستاهای بهره مند از گاز

 9،004 031 159 عدد
رشد 

64% 

درصد 

برخورداری گاز 

روستایی در 

ابتدای دولت 

% بوده که 65

% 36تاکنون به 

یده و تا آخر رس

 یازدهمدولت 

% خواهد 30به 

 رسید.

 355931 31396 505050 خانوار
رشد 

50% 

تعداد خانه های بهداشت 
 روستایی

 %005رشد  9453 09 105 واحد

 طرحهای اشتغالزای روستایی
 میلیارد

 تومان
4 

49 

 طرح

 میلیارد تومان 60با اعتباری بالغ بر 

 78.1میلیارد بانک سینا،  78)

 پست بانک( 1.1فرینی امید، کارآ

 کمک مالی به دهیاریها
 میلیارد

 تومان

میلیارد  935  مبل بیش از از ابتدای آغاز کار دولت تدبیر و امید 
این مبل   به دهیاریهای استان کمک دولتی صورت گرفته است. تومان

شامل ماشین آالت، طرح های عمرانی و اقتصادی نهاد دهیاری ها، قیر 
 ایم رانندگی و حقوق دهیاران می باشد.رایگان، جر

 تشکیل دهیاریهای جدید
 

 %95رشد  5363 565 5413

احداث ، تخریب و بازسازی، 
 مراوم سازی، تکمیل و 
 توسعه مدارس روستایی

 در سطح استان

 %95رشد  95435 9350 90300 کالس

 
 
 
 
 
 

 مهمترین اقدامات در حوزه عمران روستایی
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 واحد عنوان فعالیت
وضعیت در 

ابتدای 
 دولت

 عملکرد
وضعیت 

 لیفع

درصد 
 تغییرات

تسهیالت ابالغ شده جهت 

 ساخت مسکن روستایی
 %3603 969090 31659 999013 فقره وام

 %50 940136 59444 03136 واحد ساخت مسکن روستایی

 %35 5035 549 9036 روستا تهیه طرح هادی روستایی

  

 صادرات و واردات تعاونی های  مرزنشینان

تعاونی مرزنشینان و 

ات توسعه صادر

 غیرنفتی  و سوخت

تراز مثبت صادرات غیرنفتی تعاونی های مرز نشین در چند سال اخیر با توجه به 
میلیار د ریال حق السهم سود حاصل از فروش سوخت توسط دهیاران به  98پرداخت 

 خانوار روستایی 8111تعاونیها و مهاجرت معکوس بیش از 

میلیون دالر  13.3، معادل  8831ال صادرات غیرنفتی تعاونی های مرزنشینان در س
 رشد داشته است. %88 حدود 8838 بوده که نسبت به سال 

%  11، حدود 8838میلیون دالر بوده که نسبت به سال  88.8، معادل 8831در سال 
 کاهش داشته است.

 تعاونی واردات 

 مرز نشینیان
 

 

 

 تعاونی فعال 311

 تعاون

 فروشگاه مصرف  881

مرکز جمع آوری شیر بدون  811 –شیر با پروانه جمع آوری مرکز  91
 (مرکز جمع آوری شیر 891پروانه )مجموعاً 

 روستا راه اندازی صندوق توسعه روستا 811
 

 

فناوری  راه اندازی شده است. سامانه 8.138دولت الکترونیک:     
  ست اقدام روستا در د  111روستا اقدام و  8111  اینترنت پرسرعت: اطالعات

 

 مخابرات  ثابتتلفن خط  3988واگذاری 
 همراه تلفن خط  3888واگذاری  (روستایی) 

 
 

خانوار  888188روستا با  118خانوار به اتمام رسیده و  381881روستا با  883گازرسانی 

% رسیده و تا آخر 81به  8831% تا آخر سال 19در حال انجام است که پوشش گازرسانی از 

 % خواهد رسید.81ها به یازدهم با توجه به پیمان سپاری دولت

 مهمترین اقدامات انجام یافته با هدف ارتقاء شرایط زندگی و ماندگاری روستاییان در روستا 
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پروژه عمرانی با  818پروژه زیرساخت شهری و  81پروژه فرهنگی و اجتماعی،  889انتخاب 
 میلیارد ریال 83388.31اعتبار مورد نیاز 

ی کشوری میالدی متشکل از برنامه ها 3188هفته فرهنگی برای طول سال  13تدوین تقویم 
 جشنواره سینمای دینی -هفته مشهد در کشورهای اسالمی( 1)  و بین المللی

تجهیهز و   –پهروژه(   88در قالب )میلیارد تومان 81عقدتفاهم نامه با وزارت ارتباطات با اعتبار
هزار قطعه تاریخی به مهوزه بهزرگ    11موزه جدید در مشهد و انتقال حدود  81بهره برداری 

 اسالمی -وزه هنر و تمدن ایرانی م -خراسان رضوی

خانه تهاریخی در   88عقدتفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی و میراث فرهنگی برای تملک 
بافت پیرامون حرم مطهر و انجام مرمت آنها توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری کشور

بها   ق و سهوریه در سهال جهاری   برگزاری اجالس تولیت های عتبه های سه کشور ایران، عرا
 سال آینده در سطح کشورهای اسالمیان شاء ا... و  محوریت آستان قدس رضوی 

بها حضهور تعهدادی از وزرا، سهفرا و مسه ولین       8831بهمهن   8برگزاری مراسهم افتتاحیهه   
 میهمان خارجی 811با  کشورهای خارجی و شخصیت های فرهنگی جهان اسالم

 -)زیدیه امامیهو با سایر نحله های  جهان اسالماسالمی در مشهد با  ایجاد منطقه آزاد گفتگو
 علویها و ...( -اسماعیلیه

دعوت از شهرداران کالن شهرهای کشورهای مسلمان بهرای برگهزاری نشسهت در مشههد     
 مقدس

 –اجهالس دارالتقریهب    ،اجالس جوانان کشورهای اسالمی در آبان ماه سال جهاری برگزاری 
 مکتب حقوق اسالمی - ابریشم جاده کنگره – بیت لاه جهانی مجمع

اختتامیهه همهایش بهین المللهی      :ت فرهنگی جهان اسهالم از قبیهل  های پایتخ اجرای برنامه
اختتامیه پنجاه و پنجمین دوره جشنواره منطقه ای -گفتگوی های فرهنگی ایران وجهان عرب

 افتتاحیهه هفتمهین   -پایتخهت فرهنگهی جههان اسهالم    فیلم و عکس سینمای جوان مشههد  
بازگشایی نگارخانه پایتخت فرهنگی جهان اسالم و  -دوره آموزشی بین المللی شجره طوبی 

 و انتخاب کتاب سال پایتخت فرهنگهی جههان اسهالم    -آثار خوشنویسان برگزاری نمایشگاه
راه اندازی سایت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسالم و پیگیری برنامه های مصوب سال با  

ماندگاری عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم برای مشههد بها توجهه بهه ظرفیتههای      هدف 
 علمی، تاریخی و فرهنگی و زیرساخت های مشهد مقدس

 

 مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسالم 

 زیارت و گردشگری حوزه در اقدامات مهمترین
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در راستای ترویج و تثبیت فرهنگ رضوی و زیارت و بترای اعمتال متدیریت یکپارچته در حتوزه      
ونت همیاهنگی و میدیریت   معا قم و فتارس  ،هنگی زائر، استانهای خراسان رضویرفاهی و فر

را تشکیل که در دولت تدبیر و امید ایتن معاونتت بتیش از گذشتته فعتال و کلیته       امور زائرین 
 می گردد.  ، سازماندهی، هدایت و کنترلریزیهماهنگ و مدیریت شده برنامهخدمات به صورت 

 ایتن ستند     :تهیه، تدوین و تصویب طیرح جیامع توسیعه کمیی و کیفیی زییارت       .9
ستال   6بترای   پیروژه  071و  برنامه 565، سیاست اجرایی 91، اهبرد کالنر 58شامل 

بسیته   59که به تصتوی  مراجتع قتانونی رستیده و دارای      باشد می (9310آتی )  از سال 
در حوزه های فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی ، زیر بنایی و روبنایی، امنیتی ، مبدا به  اجرایی

تنها سند رسمی و موثق   عملیاتی آن آغاز شده است و مبدا ، آموزش و رسانه میباشد و کار
 باالدستی توسعه استان از منظر زیارت محسوب می شود.

ستاد اجرایی خدمات سفر استان خراسان رضوی ) تسهیالت زائر ( با هدف  اجرای مصوبات  .5
ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سطح کشور  و به منظور برنامه ریزی و ایجتاد هتم   

یی و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی جهت ارائه خدمات مناس  بته زائترین از ستال    افزا
تشتکیل و   گانیه  57کمیته های و در قالت    جلسه 18تا کنون  با برگزاری بال  بر  9315
بوطته اجرایتی شتده    زائرین در حوزه های مرمصوب و برای خدمت به  برنامه اجرایی 088

 است. 

ور بهره گیری از ظرفیت های خالی اماکن اقتامتی  و سیستتم   به منظ طرح مبدا به مبدا : .3

حمل و نقل استان و رونق اقتصادی شهر مشهد در ایام غیر پیک سفرهای زیارتی، در قالت   

طرح مبدا به مبدا امکان سفر آسان و ارزان بترای زائترین  ) بته ویتژه جانبتازان، معلتولین،       

درصتد    34-64( همراه بتا تخفیفتات ویتژه )    های جوان و  ... بازنشستگان، دانشجویان، زوج

که در قال  تقاضا با وزارت علوم و صندوق بازنشستگی  تخفیف در همه خدمات ( فراهم شد

هایی با بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت برای ارائته   تفاهم نامه در حال اقدام است.

راد تحت پوشش کمیته امداد هزار تومان ( و اف 544وام جهت هزینه سفر زوج های جوان ) 

در قالت  ایتن طترح بته      زائیر  58.888تا کنون  9316و بهزیستی منعقد شد. از مرداد سال 

درصد از کتل   54 تا در قال  این طرح شود مشهد مقدس مشرف شده اند. و پیش بینی می

ضتمنا ایتن    به مشهد مقدس مشرف گردند. میلیون نفر( 53ایرانی و خارجی )حدود  زائرین

شرکت خدمات مسافرتی و ایجاد اشتغال برای مباحث خدماتی آن  364ح باعث رونق در طر

 شده است.

در قال  این طرح امکتان ستفر زیتارتی رایگتان بترای اقشتار        طرح مهر درخشان رضوی: .0

بستیج  قدس رضوی و ستازمان   مختلف بسیجی زیارت اولی سراسر کشور با همکاری آستان

 اهم شتد. از زمتان اجرایتی شتدن ایتن طترح در مترداد        فتر مستضعفین کشور و استانداری 

 اند.  به مشهد مقدس مشرف شده نفر 988.888  تاکنون 9316سال 

 زیارت 
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در مشهد بتا اهتدای زمتین و پروانته       استان 98برای   احداث زائرسراهای ارزان قیمت .6

 از دو سالدرصد آن زمین های دولتی و مابقی متعلق به شهرداری می باشد  64که یگان  ار

 هیزار نفیر   54با ظرفیت اقامتی حتدود   سرا زائر 91گذشته آغاز شده و هم اکنون تعداد 

بترداری   بته بهتره   نفیر  388به ظرفیت  سرا زائر 7تعداد  باشد که از این  درحال احداث می

 برداری خواهند رسید.   به بهره 9315نیز تا پایان سال  زائر سرا 4رسیده و 

توستط آستتان قتدس رضتوی و     نفر   68.888با ظرفیت در مشهد مقدس   دو شهرک زائر .5

در مبادی ورودی استتان و مستیرهای منتهتی بته مشتهد       کمپ زائر 1بخش خصوصی  و 

داورزن، سبزوار، نیشابور، قوچان، تربتت حیدریته، گنابتاد و     مقدس با همکاری شهرداریهای

ر دستت احتداث   نفر  برای اسکان زائرین د360444نفر، مجموعا  360444کاشمر با ظرفیت 

 باشد. می

مجموع اعتبارات مصوب معاونت هماهنگی و متدیریت امتور زائترین از     15-10طی سالهای  .3

کمک بته اشتخاص حقیقتی و     93قانون برنامه پنجم توسعه و ماده  95محل اعتبارات ماده 

بوده که بته منظتور ارتقتا تستهیالت رفتاهی       میلیارد تومان 11حقوقی غیر دولتی بال  بر 

 پروژه هزینه شده است: 953در حوزه های ذیل در قال   زائرین

  : میلیون ریال ( 508.888ایجاد و توسعه اماکن و تسهیالت اقامتی ویژه زائرین ( 

  : میلیون ریال ( 553.388بهسازی و تکمیل بقاع متبرکه استان ( 

  : میلیون ریال 51.188تقویت زیرساختهای امنیتی و انتظامی مرتبط با زائرین ( ) 

  : میلیون ریال ( 15.888تجهیز مراکز اورژانب و بهداشت و درمان استان ( 

  : میلیون ریال ( 506.008توسعه و تقویت زیر ساختهای حوزه حمل و نقل ( 

  : میلیون ریال ( 5960618توسعه و تعمیق فرهنگ گردشگری (  

  : میلیون ریال ( 40.978سایر موارد ( 

از زائترین    هیزار نفیر   68و بیش از  10در سال  زار نفره 78بیش از  اسکان و پذیرایی .0

میلیتون بستته    9تن کاال و  5444در کشور عراق و ارسال   16اربعین حسینی )ع( در سال 

 فرهنگی

) در حتال   کیلیومتر  69مشهد  بته طتول    -ردر محور نیشابو احداث جاده زائرین پیاده .1

بهسازی مسیر پیتاده روی خروجتی     . آن به بهره برداری رسیده است( کیلومتر 97 حاضر 

 انجام خواهد شد. 9315که مابقی آن در سال کیلومتر  57مشهد به طول -قوچان 

مدیریت، برنامه ریزی و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی  و نظتارت پیرامتون راهپیمتایی     .94

 زائرین دهه پایانی ماه صفر . 
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 (نفر ) اده زائرین پی ( نفرماه صفر )  زائرین دهه پایانی سال

5730 5.123.574 560.217 

5737 7.146.254 026.525 

5734 7.006.222 065.103 

5731 7.105.555 035.555 

 
قانون برنامه پنجم توسعه کشور کارگروه ملتی زیتارت در    95به منظور اجرایی نمودن ماده  .99

ریاست معاون طبق مصوبه دولت تشکیل گردید. در دولت یازدهم این کارگروه به   13سال 

محترم اجرایی رئیب جمهور تشکیل و استاندار خراسان رضتوی بته عنتوان دبیتر کتارگروه      

کارگروه برگزار شده و تصتمیمات   جلسه 4 تعداد 9316 تا  9313انتخاب شدند.  از سال 

 الزم برای امور زیر بنایی و رفاهی و فرهنگی زائر گرفته شده است. 

ریزی دقیق به منظور افتزایش ستهم تولیتد     گذاری و برنامهحوزه سوغات زائر نیازمند سیاست .95

 گتردش متالی دارد.    میلیارد تومان 5188ساالنه کته  .باشد داخلی در بازار سوغات زائر می

استان تعیین شده است . برای لذا تدوین مدل اقتصادی سوغات زائر به عنوان یکی از اهداف 

 :بارتند ازدر نظر گرفته شده که ع مرحلهتحقق این هدف سه 

 بررسی وضعیت فعلی سوغات زیارتی در شهر مشهد اول: مرحله

 تجزیه و تحلیل مباحث مرتبط با تولید و عرضه سوغات زیارتی  دوم: مرحله

 برنامه ریزی استراتژیک در خصوص ساماندهی سوغات زیارتی  سوم: مرحله

 بته  و نمایشیگاه سیوغات  داندازی دبیرخانه سوغات زیارت در مشهد و برگتزاری   که تاکنون راه

  اندازی خواهد شد. زیارت در مشهد راهسوغات دائمیدو نمایشگاهرسیده و در آینده  انجام

زائتر در قالت      590134تعتداد   ، 10تا پایان ستال   15مدیریت حج و زیارت استان از سال  .93

و   عمتره کاروان به  حتج   9036زائر در قال    5430999و تعداد   کاروان به حج تمتع 956

 اعزام گردیدند.   کاروان به عتبات عالیات عراق 0540996زائر در قال   9160503تعداد 

 فرهنگی زائرین  مهمترین اقدامات در حوزه

        برنامه های مناسبتی طول سال نظیر دهه کرامت ودهته آخرصتفر اعتم از اربعتین ،رحلتت

امام هشتم حضرت علی  رسول اکرم)ص( وشهادت امام حسن مجتبی علیه السالم  وشهادت

بن موسی الرضا علیه السالم  وبه ویژه برای زائرین پیاده در این ایام ، و اغتنتام فرصتت هتا    

 برای ارتقا  فرهنگ میزبانی ازفعالیت های موثر دراین بخش محسوب می گردد . 
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      توجه به سازمانهای مردم نهاد و هرچه بیشتر مردمی کردن فعالیت هتای حتوزه زیتارت بتا

سایی تشکل های فعال این حوزه ، برقراری ارتباط وایجاد هم افزایی میان آنها وحرکتت  شنا

 به سمت تشکیل بنیادخادمین زیارت رضوی ، 

    مکتان متذهبی    53960استفاده از ظرفیت اماکن مذهبی وبقاع متبرکه با عنایت بته وجتود

 وبقعه متبرکه در استان خراسان رضوی 

 ی بضاعت امام رئوف )ع( وایجادهمتاهنگی بته منظتورفراهم    توجه ویژه به عاشقان محروم وب

شدن شرایط زیارت برای این عزیزان در قال  اجرای طرح زیتارت ستالمندان وتتوان یابتان     

درسطح استان خراسان رضوی و تالش درجهت توسعه اجرای طرح های زیارت اولتی هتای   

 دانش آموز، دانشجو و کم بضاعت یا توان یاب سراسر کشور، 

 ه شیوه نامه ها وپیوست های فرهنگی برای طرح ها وپروژه های حوزه زیارت نظیر طرح تهی

 مبدا  به مبدا ، پیوست فرهنگی حوزه حمل ونقل ریلی، هوایی وجاده ای و...

    احصا  مسائل ومشکالت بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا علیه السالم  وتشتکیل کمیتته

قامتی و تجاری پیرامتون حترم مطهتر ماننتد     ماکن اشاخص های فرهنگی ونظارت برا ارتقا 

تعطیلی مغازه ها هنگام نماز، گسترش حریم فرهنگی حرم به ختارج از حتوزه ورودی هتای    

 حرم مطهر خصوصاً در بحث حجاب و عفاف )خیابان ها، اقامتگاه ها و پاساژها(

     اد همتاهنگی  توجه ویژه به ارتقا  فرهنگ میزبانی وتشکیل کمیته ای بته ایتن منظتور وایجت

میان ادارات ونهادهای مرتبط با عنایت به اهمیت وتاثیر این امر در زندگی فردی واجتماعی 

، به ویتژه همکتاری و فعالیتت هتای معاونتت      9310مجاورین وتکریم بیشتر زائرین  از سال 

د سامانه ثبت نام خادمان افتخاری ) ثبت نام ها از فرهنگی واجتماعی شهرداری مشهد وایجا

 هزار نفر رسید.( 34به بیش از  9316زار نفر در سال قبل و در سال ه 3

 بته منظتور راه انتدازی    بودجته زیتارت     ریال میلیارد 91 بال  براخذ مجوز وتخصیص اعتبار

 رشتته  5پژوهشکده زیارت دردانشگاه فردوسی مشهد با چهار گروه علمی وهمچنتین ایجتاد  

 مقطتع  در رشتته  5 و  مشتهد  فردوسی گاهدانش در تکمیلی تحصیالت مقطع در  دانشگاهی

   .وکاربردی علمی دردانشگاه کارشناسی و کاردانی

      تشکیل کارگروه زائرین غیرایرانی با توجه به نیازهای فرهنگی و رفتاهی ایتن زائترین وتهیته

توسعه وتعمیتق زیتارت وفرهنتگ    شیوه نامه ارتقا  ارائه خدمات به زائرین خارجی وبا هدف 

 .زائرین عربستانی در فرودگاه مشهدور ویزای خارج از پاسپورت برای از جمله صد رضوی
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در حال ساخت در حتوزه گردشتگری و    تعداد واحدهای اقامتیاستان خراسان رضوی از حیث 

در  حجیم کیل سیرمایه گیذاری    را دارا متی باشتد.    رتبه اولدرصد کل کشتور(   54زیارت ) 

میلیارد ریال برآورد  60545 ،واحد می باشد 519تاسیسات گردشگری در حال ساخت استان که 

 36میلیارد تومان تسهیالت دریافتت کترده انتد و بتیش از      533شده که سرمایه گذاران تا کنون 

در این حوزه حتداقل   میزان اشتغال ایجاد شدهدرصد توسط بخش خصوصی تامین می گردد. 

 .نفر اشتغال غیر مستقیم می باشد 3564اشتغال مستقیم و  3403

 
 توسعه زیرساختهای گردشگری و واحدهای اقامتی و اشتغال مستریم ایجاد شده 

 

 اقدامات اجرایی
وضعیت 

 ابتدای دولت

پایان سال 

8831 

عملکرد 

 دولت
 صدور مجوز تاسیس موافقت اصولی تاسیس  

 )تعداد ( 
03 615 907 

ایجاد زیرساخت گردشگری و رفاهی گردشگران 

 45 764 501 )پروژه (

 اد واحدهای اقامتی رسمی استان *تعد

 ) هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر و خانه مسافر(
5710 5657 596 

 سایر تاسیسات گردشگری

) دفاتر خدمکات مسافرتی، اقامتگاه بوم گردی،  

 پذیرایی بین راهی و....(
677 613 11 

 57148 14446 66586 شاغلین حوزه گردشگری  )نفر(

 

مهمانپذیر واقع در  11این نکته حائز اهمیت است که : طی این مدت تعداد  به رغم افزایش فوق

 اطراف حرم مطهر تخریب و از ارائه خدمت به زائرین خارج گردیده است
 

 

 

 گردشگری
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 )ورودی و خروجی( به تفکیک نوع وسیله سفر در دولت یازدهممسافرین و زائرین 

وسیله 

 سفر

 تفکیک 

 مسافر و زائر
8833 8838 8838 8831 

 ریلی

 55،055،140 50،454،546 57،074،442 57،167،254 مسافر

 زائر
 7.674.315 4.262.233 7.130.361 7.155.205 ورودی

 7.674.315 4.262.233 7.130.361 7.155.205 خروجی

 هوایی

 52،562،150 5،613،143 5،053،755 3،703،717 مسافر

 زائر
 0.630.131 0.706.533 5.323.445 0.063.603 ورودی

 0.321.507 0.655.156 0.433.243 0.025.314 خروجی

جاده ای 

 عمومی

 44،573،337 47،505،133 44،550،025 13.713.205 مسافر

 زائر
 6.540.701 6.155.312 6.565.113 3.563.052 ورودی

 1.153.640 1.451.033 1.635.513 3.533.337 خروجی

جاده ای 

 شخصی

 مسافر
574،337،22
2 

513،752،222 513،530،222 565،506،222 

 زائر
 51.037.310 54.651.162 54.433.540 52.360.002 ورودی

 51.406.552 51.043.502 51.253.540 52.235.322 خروجی

به  ینجمع زائر

تفکیک ورودی و 

 خروجی

 05.410.405 03.132.626 06.545.623 01.351.511 ورودی

 03.031.736 03.424.520 06.365.623 07.266.431 خروجی

 جمع کل زائرین 

 ورودی و خروجی
43.215.672 .25.695.35 14.334.325 11.343.553 

در جدول فوق الذکر آمار ارائه شده مسافر شامل جمع کل مسافرین ورودی و خروجی به استان 

سافرین اعم از مجاورین و زائرین می باشد که آمار زائرین ورودی و خروجی از جمع کل م

 برمبنای ضرایب کارشناسی استخراج و به تفکیک ارائه شده است.
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 توضیحات :

  مسافر تردد ظرفیت  9316 سال پایان تا گردید مقرر زیارت کیفی و کمی سند اهداف اساس بر

 و زائر تردد ظرفیت همچمنین و  نفر  90069530554  به(  خروجی و ورودی)   استان سطح در

 با ظرفیت این مکتسبه آمار اساس بر که برسد نفر 6303430145 به خروجی( گردشگر )ورودی و

 شخصی و ای جاده ریلی، هوایی، نقل و حمل های حوزه در ذیل مشروحه گرفته صورت اقدامات

 درصد 0/59 ، نفر 53003330193 به استان سطح در )ورودی و خروجی( مسافر تردد حوزه در

 درصد 5/0 ، نفر 6603030093 به )ورودی و خروجی( دشگرگر و زائر تردد همچنین و افزایش

 .است یافته افزایش

 کل راهداری و حمل و نرل جاده ای اداره 

 دلیل به)  گردیده مهاجرت افزایش به منجر که امروز دنیای در زندگی سبک تغییر تردید بدون 

 که کشور طقمنا به  خدمات توسعه و افزایش ، متخصصین استخدام و مناطق گرایی تخصص

...  و خدماتی دستگاههای بیمارستانها، مثل شوند می اعزام مناطق این به متخصصین طبیعتا

 و المللی بین و ای منطقه تعامالت توسعه و تجارت افزایش این بر عالوه... (  و دانشجو پذیرش

 محسوب تقاضا افزایش دالیل جمله از تفریحی  و زیارتی خدماتی، درمانی، های ظرفیت توسعه

 نیز جامعه در سفر تقاضای تا گردیده منجر مردم نسبی رفاه افزایش دیگر سوی از. گردد می

 حمل قال  در چه نقل و حمل عرصه سفر، تقاضای رشد با متناس  راستا همین در. یابد افزایش

)   سفر آمارهای رشد که است یافته افزایش عمومی نقل و حمل قال  در چه و شخصی نقل و

 .مدعاست این مؤید(  عمومی و خصوصی

 اداره کل فرودگاه های استان 
 با سفر باالی ایمنی ، روز 3 یا 5 معموال مردم مسافرت وقت بودن کم و هواپیما با سفر سرعت

 نقلیه وسایط از استفاده بودن صرفه به مقرون ای، جاده تلفات و تصادفات آمار افزایش ، هواپیما

 قطار و اتوبوس با مقایسه در هواپیما بلیط قیمت بودن ارزان مسافرت، در شخصی

 اداره کل راه آهن استان 

نسبت به  9316درصدی تعداد رام ورود و خروج به مشهد مقدس در سال  3علی رغم افزایش 

 9315نسبت به سال  9316، تعداد مسافر ورود و خروج به مشهد مقدس در سال 9315سال 

 06ت آن خروج از مسیر واگن های مسافری با عمر درصد کاهش داشته است که عل 93حدود 

نفر صندلی( بوده است  15سال به باالست که عمدتاً واگن های اتوبوسی با ظرفیت باال ) هر واگن 

نفر ( شده است.  35لوکب با ظرفیت ) هر واگن  5تخته درجه  0و جایگزینی آنها واگن های 

در مسیرهای ریلی کشور منتهی به  9316تا  9315نوسازی واگن های مسافری طی سالهای 

 مشهد مقدس صورت گرفته است. 
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 واحدهای اقامتیظرفیت 
 

واحد نوع 

 اقامتی
 8831 8838 8838 8833 واحد شمارش

 هتل
 759 538 508 549 واحد تعداد

 91530 99434 97153 98718 تخت ظرفیت

هتل 

 آپارتمان

 951 959 989 731 واحد تعداد

 74105 74736 79179 77385 تخت ظرفیت

 مهمانپذیر
 681 914 917 181 واحد تعداد

 79405 77438 77656 98151 تخت ظرفیت

 خانه مسافر
 611 963 908 686 واحد تعداد

 75317 54811 51189 50438 تخت ظرفیت

 جمع 
 5657 5770 5791 5943 واحد تعداد

 581497 30111 34913 587114 تخت ظرفیت
 

 مهمانپذیرها به علت تخریب واحدهای مذکور در اطراف حرم مطهر و تبدیل آنها به خانه مسافر می باشد.کاهش تعداد 

گرچه در برخی سالها آمارها حاکی از کاهش تعداد واحدهای اقامتی است ولی از طرفی با سرمایه گذاری و بهره برداری 

 از هتلهای جدید تعداد تختها در مجموع اضافه شده است.
 

گردشگران داخلی  تعداد

 و خارجی

 شروع کار دولت
 ) میلیون نفر( 8831

 گردشگری خارجی گردشگر داخلی

 8.1 31 میلیون نفر 31
 عراقی که از مرز زمینی غرب وارد و در مراکز اقامتی رسمی اقامت نمی کنند در این آمار محاسبه نشده  ینزائر

 

 تاسیسات گردشگری در استان

 8831یان سال پا شروع کار دولت
هتل، هتل آپارتمان و سایر تاسیسات  8811

 گردشگری
) شامل دفاتر خدمات مسافرتی، واحدهای پذیرایی 

بین راهی، سفره خانه های سنتی، اقامتگاه های 

 بوم گردی و... ( 

هتل ، هتل آپارتمان و سایر  8138

 تاسیسات گردشگری
) شامل دفاتر خدمات مسافرتی، واحدهای 

ین راهی، سفره خانه های سنتی، پذیرایی ب

 اقامتگاه های بوم گردی و... (
 

حجم سرمایه گذاری در 
تاسیسات گردشگری 

 استان

در حال 
 ساخت 

در طی  8831اشتغال تاپایان سال  83191با توجه به ایجاد 
چهار سال دولت تدبیر و امید و پیش بینی حداقل ایجاد 

مجموعا  که انجام شدهشغل از محل سرمایه گذاری  8118
شغل ایجاد گردد که این  31111پیش بینی می شود حدود 

 را به نسبت  اشتغال حوزه گردشگریرشد درصد  81میزان
  نشان میدهد.ابتدای دولت 

10784 

 میلیارد ریال 
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 فرهنگی  ،اجتماعی الف : حوزه  
 
 
 
 

شتورای اجتمتاعی کشتور،      56/5/16با عنایت به  تصوی  طرح تقسیم کار ملی  در جلسه  مورخ 
. در قالت   ایتن   در استان خراسان رضوی نیز عملیاتی گردیتد  9316این طرح در نیمه دوم سال 

هتا،  هتا در جامعته و دستتگاه   گیری گفتمان توجه به آستی  با هدف کمک به شکل طرح ملی، که
ها شدن فعالیتتر کاری و تخصصیها و پرهیز از موازیتعامل دستگاه های مجری در حوزه آسی 

ها عملیتاتی شتده   ها و فعالیتها و ارتقا  اثر بخشی برنامهی اجرای برنامهتر بر  نحوهنظارت جدی
، قوه قضائیه، وزارت علوم تظامیاست؛ با ده دستگاه اجرایی بهزیستی، آموزش و پرورش، نیروی ان

فاه اجتماعی و دانشگاه علوم ها، تعاون کار و رسازمان زندانورزش و جوانان، تحقیقات و فناوری، 
 هایی منعقد شد. نامهتفاهم هاپزشکی و استانداری

 "مفاسد اخالقی "و  "طالق "،  "اعتیاد "در چهار محور برنامه و  00در این راستا اعتباراتی برای 
 در قال  چهار محور تدوین و در حال اجراست. "سایر موارد "و 

  :مورد  74حوزه طالق 
  :مورد  76حوزه اعتیاد 
  :مورد  98حوزه مفاسد اخالقی 
  :مورد 6سایر برنامه های دستگاه ها 

  :مورد  06کل برنامه ها 

هتای اجتمتاعی در استتان، رونتد بستیاری از      در نتیجه این برنامه و سایر اقدامات در حوزه آسی 
انه و هتای مستلح  هتا، سترقت  ها و جرایم یا کنترل و یا کاهش یافته است. از جمله شترارت آسی 

 خصوصاً طالق . 
 9310به رتبه سوم در ستال   9313و  9315های به طور کلی رتبه طالق استان از رتبه اول سال

های . روند کاهش این شاخص مهم در نتیجه طرحکاهش یافته است 9316هشتم در سال و رتبه 
نمندستازی  مهمی است که در استان تدوین و اجرایی شده است. طرح مهرانه، طرح مداخالت توا

اجتماعی زوجین سازش یافته، تأسیب مرکز توسعه سالمت زنان، اجرای طرح ارتقا  کمی  -روانی
ورز خانواده، اجرای طترح افتزایش   و کیفی آموزش پیش از ازدواج، تشکیل اتاق فکر هیأت اندیشه

ایش ریستک، افتز  آوری در مساجد حاشیه شهر، اجرای طرح میانجیگری خانواده در مناطق پُرتاب
 09بته طوریکته   ( 9310ستال   9600بته   9315سال  9905) از نرخ اشتغال زنان و نرخ مشارکت زنان 

 درصد اشتغال ایجاد شده استان در دولت تدبیر و امید در حوزه زنان بوده است.
 

 5931به رتبه هشتم در سال  5939کاهش رتبه طالق استان در کشور از رتبه اول در سال 

5939 5936 5931 

 مرتبه هشت رتبه سوم رتبه اول

 ،امنیتی سیاسی ،گیفرهن و اجتماعی حوزه در اقدامات مهمترین

  طرح تقسیم کار ملی در حوزه آسیبهای اجتماعی
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در استان با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه بویژه در محیط های چهارگانه خانواده، تحصیل، محالت 

میلیون نفر با رویکرد توانمندسازی و تاب آوری تحت  چهارو آموزش های جامعه محور بیش از 

درصد برنامه های  06سمن  04پوشش آموزش قرار گرفته اند. نکته مهمتر اینکه با همکاری 

سمن های فعال در این حوزه  توسط بخش مردمی محقق گردیده،در حوزه اعتیاد قاضا کاهش ت

 .رشد داشته است% در دولت تدبیر و امید 990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 64،  95%، تعداد مراکز ماده 33% و تعداد مراجعین 95،  96در سطح درمان تعداد مراکز ماده 

 را نشان می دهد. 9315% رشد نسبت به سال 034این مراکز  ارجاعو تعداد 

 

 

 
 
 

دستگاه فعالیت در دو سطح عرضه و  90شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در قال  همکاری 

 تقاضا برای مبارزه با این پدیده شوم را مورد نظر قرار داده است، در سطوح مبارزه با عرضه با ....

 ز بودن با افغانستان در مباحث مواد مخدربهبود شرایط امنیتی علیرغم هم مر

 (9316تاپایان  سال  9313تن کشف مواد مخدر از ابتدای سال 09)

 

 8831سال کشفیات در  8833کشفیات در سال  تغییرات درصد

 تن 31 تن 83 % افزایش88
 
 

 عنوان 8833سال  8831سال  درصد تغییرات

 81تعداد مراکز درمان ماده  981 881 % افزایش89

 81تعداد مراجعین به مراکز ماده  نفر 81111 81111 % افزایش88

 89ماده  تعداد مراکز درمان 8 9 افزایش% 11

 89مراکز ماده  به ارجاعتعداد  نفر 811 نفر 8911 % افزایش881

 درمان معتادین

 رویکردهای پیشگیرانه اجتماعی

 مواد مخدر
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نیت، بهبود و آموزش و پرورش استان با بهره گیری از جوهره تدبیر و امید یعنی ) اعتدال، عقال

آموزش تمام را برای نیل به اهداف سه گانه )  طرح و اقدام 33اصالح( توانسته بیش از 
 ( بشرح زیر عملیاتی کند.ساحتی، کیفیت آموزشی و عدالت آموزشی

 

 طرح شاخص تعداد طرح موضوع

 طراحی و اجرای نظام جامع برنامه ریزی 81 مدیریتی و راهبردی

 و اولیاء و دانش آموزان و مدیران پارلمان معلمانتشکیل  38 مشارکت محور

 طراحی و اجرای جشنواره نوجوان خوارزمی 33 علمی و آموزشی

 منشور منزلت و رفاه معلمان 38 رفاهی -ی تمنزل

 طرح های اجتماع محور پیشگیری از آسیب های اجتماعی 81 اجتماع محور

 همیاران سبز 81 بدنی –زیستی 
 

 
 

 
 

 6.07-6.04امه تحول نظام سالمت در بخش بهداشت از سال اجرای برن

 واحد
اندازی راه

 تجهیز تعمیر احداثحالدر احداث جدید

 388 31 881 99 -- خانه بهداشت

 313 98 319 83 888 پایگاه سالمت

 311 881 883 89 88 مرکز خدمات جامع سالمت

 898 819 818 -- -- زیست پزشک

 -- -- 38 8 -- تانستاد مرکز بهداشت شهرس

 1 1 8 1 1 تسهیالت زایمانی

 1 1 8 1 1 آموزشگاه بهورزی

 313 888 911 833 813 تعداد کل

 8118تعداد کل راه اندازی جدید، احداث، در حال احداث، تعمیر و تجهیز = 
 

  تعداد تخت های بیمارستانی 
 درصد تغییرات 8831 8833
8111 9318 31.8% 

تخهت   8383تخهت بیمارسهتانی مشهتمل بهر      8818امید  تعهداد   در دولت تدبیر و -
 اضافه شده است. NICU 88تخت اورژانس و  ICU  ،811 11 بستری،

در اجرای تحول سالمت در مجموع ساخت، تأمین و تجهیز بخش های بیمارسهتانی   -
 میلیارد تومان هزینه شده است. 881رقمی بالغ بر 

آموزش و  پرورش    

  

  حوزه بهداشت و درمان 
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 مشارکتهای  نظام مند مردمی ءارتقاعه سرمایه های اجتماعی با توس

های های مردم نهاد و مشارکتافزون و بهینه سازمان یافتگی نقش روزهای توسعهیکی از شاخص

یابی به . دست، کشور و استان می باشدمنطقه ایهای مختلف و سطوح جهانی،  در عرصه مردمی

های می و غیردولتی در برنامهنهادهای عمو، های دولتیآفرینی سازمانتوسعه پایدار با نقش

البته تحقق این امر مستلزم تقویت تعامل و  .( محقق خواهد شد)کوتاه، میان و بلند مدت

-و قابلیت هامندی از ظرفیت توانمندسازی و بهرهبین بخش دولتی و مردمی و همچنین همکاری 

یر و امید در حمایت با توجه به رویکرد دولت محترم تدبمند مردمی است. های نظام های تشکل

های فرهنگی و اجتماعی و همچنین همه جانبه از جامعه مدنی و تشویق و ترغی  فعالین عرصه

های راهبردی و عملیاتی در این حوزه اقدامات شاخصی را به همراه داشته که به برخی از  برنامه

 . ن موارد به اختصار اشاره می گرددای
 

 

 31انتهای  33ی ابتدا عناوین شاخص عنوان برنامه

 553 142 تعداد سمن ها گسترش کمی سمن ها

 گسترش کیفی سمن ها
فراوانی تنوع سمن هاو تخصصی نمودن 

 محور53 محور1 موضوع فعالیت سمن ها

 توانمندسازی و آموزش
آموزش مدیران سمن ها و کارشناسان 

 ذیربط سازمانهای دولتی
 نفرساعت302

 52222بیش از 
 نفر ساعت

نه تشکّلها  و خانه جوان ایجاد خا
 مشهددر 

 5  - خانه تشکّلها

 5  - خانه جوان

 گسترش جغرافیایی و اقلیمی
شکل گیری سمن ها در توابع و 

 روستاها
 
- 

سمن در 72بیش از 
روستاها و توابع 
شهرستانها تاسیس 
 شده است

تقویت تعامل و همکاری 
سازمانهای دولتی و عمومی با 

 سمن ها

و همکاری کلیه  ابالغ منشور تعامل
دستگاههای اجرایی استان با سمن ها و 

 تدوین نظام نامه
 ابالغیه  -

 

 ی سمن هاگسترش کمّ
تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوز از ،تشویق و ترغی  فعالین عرصه های فرهنگی اجتماعی 

 درصدی افزایش کمی سمن ها را بهمراه داشته است. 04طریق سیستم مکانیزه رشد 

  یفی سمن هاگسترش ک
محور و تخصصی شدن فعالیت ستمن هتا    93محور به  6گسترش تنوع محور فعالیت سمن ها از 

  (در کشور  ردر همین راستا تاسیب سمن های تخصصی برای اولین با)در استان

 سازمان های مردم نهاد )سمن(
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 محور قبلی: خیریه و امور نیکوکاری، امور اجتماعی، زیست محیطی، حمایتی و امور زنان 6 
داشت و سالمت، تحکیم بنیاد خانواده، امور کشاورزی، علمی و فناوری، توسعه محور فعلی: به 93

 و آبادانی، امور فرهنگی، امور ورزشی و ...

 سازمان مردم نهاد شاخص برای اولین بار در کشور 6تأسیس 
 صدور مجوز برای سازمان مردم نهاد شاخص کشوری از جمله در حوزه خدمات حقوقی بترای   (9

)  نفر از وکال دادگستری در این سمن 954کم برخوردار و محروم با عضویت بیش از خانواده های 
 کانون زنان حقوق دان سورا(

بترای احیتا    تعلیتق مراقبتی تعویتق و   ،صدور مجوز و تاسیب سمنی بنام موسسه میانجیگری (5
ین نتدان)مثل مجترم  قانون میانجیگیری و جایگزینی مجازات و تنبیه اجتماعی بجتای حتبب و ز  

دستگیر شده چهارشنبه سوری که خیابان محل حادثه را جارو زدند( برای مجرمین با جرم هتای  
 .در استان از این خدمات بهره مند شده اند مورد 35که در حال حاضر سبک 

اجتماعی با تشویق و تاسیب سازمان مردم نهادی که برای اجرای طرح سالمت  صدور مجوز و( 3
صناف و غذاخوری های برجسته برای محرومیت زدایی در مناطق حاشیه ا ترغی  فعالین، خیرین،

 .نشین و توزیع غذای گرم فعال شده است
صدور مجوز و تاسیب سازمان مردم نهادی که جهت ارائه خدمات به زائرین پیاده امام رضتاع   (0

رائی و پتذی  ،هزار نفر زائر پیتاده  ختدمات استکان    344فعال شده است و در یک سال به بیش از 
 درمانی ارائه نموده است.

 توانمندسازی و آموزش

 نفر ساعت در حوزه قوانین و مقررات جامع سازمان های متردم نهتاد    940444بیش از  آموزش
  برای مدیران سمن ها و کارشناسان ذیربط

 (گسترش جغرافیایی و اقلیمی)شکل گیری سمن ها در توابع و روستاها
 شهرستتان  مورد( در روستای ازغتد از توابتع    34بع ) بیش از تشکیل سمن های روستایی و توا

 توابع نیشابور و...طرقبه و شاندیز، توابع سبزوار، توابع چناران، 
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 در کنار اقدامات وسیع عمرانی برخی از اقتدامات در حتوزه اجتمتاعی کته بته کتاهش و کنتترل       

قلمرو به شرح ذیتل بته    91در های اجتماعی و کاهش رنجهای حاشیه نشینان می انجامد آسی  

 انجام رسیده است.

تشکل مردم نهاد ) سمن( در امر خدمت رسانی به قشر محروم حاشیه شهر  954فعال شدن  -9

میلیارد تومان کمک در حوزه سالمت، تجهیز  0سری جهیزیه، تأمین  1644مشهد ) اهدای 

هزار  96پوشش قرار دادن هزار سبد ارزاق و کاال، تحت  544مرکز درمانی، توزیع بیش از  96

نفر جهت بازتوانی معتادین و اقشار آسی  دیده، ارایه خدمات اردویی فرهنگی و آموزشی به 

روستای حاشیه شهر ، جذب زنان  39هزار خانواده ، ایجاد باشگاه کشاورزان در  5بیش از 

یجاد تیم سرپرست خانوار در صنایع دستی، برگزاری نمایشگاه نیکوکاری، نقاشی کودکان، ا

های امدادرسان سیار در مراکز پاتوق آسی  های اجتماعی، ایجاد مراکز سرپناه زنان، حمایت 

 از بهبود یافتگان(

مرکز جامع پیشگیری از معلولیت ها و آسی  های اجتماعی در حاشیه شهر  3راه اندازی  -5

 مشهد ) کوی امام علی)ع(، شهرک شهید رجایی و بلوار توس(

مداخله در طالق و دو مرکز بین راهی کارتن خواب ها برای معتادین در راه اندازی مرکز  -3

 گلشهر و خواجه ربیع

مدرسه و  64اجرای طرح قاضی مدرسه به منظور پیشگیری از جرم در حاشیه شهر مشهد در  -0

( و مدرسه در حاشیه شهر فعال می باشند 903که  مدرسه 600ایجاد مدارس عاری از خطر )

)نظام مراقبت اجتماعی  مدرسه( اجرای طرح نماد 9644وج سالمت )اجرای طرح مدارس مر

 مدرسه( 50)  دانش آموزان(

 مرکز کاریابی با مشارکت بخش خصوصی 34راه اندازی  -6

 بهداشت:خدمات  -5

پهنه و  0در  ، واکسیناسیون کودکان، مراقبت های زنان باردار و ...غربالگری دیابت، چربی و فشار خون -

 ه را شامل می شود.محله که کل حاشی 55

 پایگاه سالمت دیگر در حاشیه شهر مشهد 64مرکز جامع سالمت و  54پیگیری ایجاد  -

تختخوابی(،  9444تختخوابی( جنوب مشهد ) 594پیگیری و ایجاد احداث بیمارستان شرق مشهد ) -

 تختخوابی غرب. 644تختخوابی(، بیمارستان  354بیمارستان جدید هاشمی نژاد )

 ه ارتقا  سالمت سکونتگاه های غیررسمیبرنام 3تدوین  -

 هزار نیرو در حوزه سالمت در حاشیه شهرهای استان 91جذب  -

حاشیه شهر  در اقدامات اجتماعی

 مشهد
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درصدی کمیته امداد حضرت امام  04درصدی پوشش حمایتی بهزیستی و  09اختصاص  -3

 به حاشیه شهر مشهد 

 هنری مساجد در حاشیه شهر مشهد -کانون فرهنگی 544تجهیز و راه اندازی  -0

گروه به حاشیه شهر  54ی طرح چهره به چهره و اعزام مربیان در قال  ایجاد هسته ها -1

 مشهد

 نفر  90644اجرای طرح قرآن آموزی با پوشش  -94

 هزار نفر ساعت 34برگزاری دوره های آموزشی تخصصی حرفه آموزی  -99

پشتیبان حقیقی و حقوقی فرش دستباف و اعمال بیمه  93مجوز مستقل،  959صدور  -95

 % یارانه توسط دولت54نفر قالیبافان خانگی با  9544تأمین اجتماعی برای 

حزوه  54مسجد، تکمیل و مرمت  30مسجد، زیباسازی  905مسجد و مرمت  5احداث  -93

 قرائت خانه 96علمیه، 

 نفر زن سرپرست خانوار یا بد سرپرست 9444پرداخت تسهیالت اشتغال به  -90

 لیب نیروی انتظامیایستگاه سیار پ 95کالنتری و راه اندازی  0احداث و توسعه  -96

 پارک کوچک و متوسط بوسیله شهرداری. 64و راه اندازی بیش از  بوستان 3احداث  -95

 احداث واحد مسکونی : -93

 واحدی ابرار توسط خیرین مسکن ساز 9444واحد مسکونی از مجموعه  695ساخت  -

 واحد مسکونی در محله پنج تن توسط خیرین جهت استفاده معلولین بهزیستی  564ساخت  -

 واحد( 944مت خانه نیازمندان در حاشیه شهر مشهد )مر -

واحد در حال ساخت و انجام می باشد و نیز دو طرح بزر  هزار واحد مسکونی با همکاری  9593 -

هزار مسکن با همکاری راه و شهرسازی و بنیاد مسکن و  0راه و شهرسازی و بانک مسکن و طرح 

 .بافت مسکن نیز در حال پیگیری و انجام می باشد

 (فرهنگی -سالن ورزشی 33مراکز ورزشی )احداث و ساخت  -90

 سیاسی: حوزه  ب

 
53-  

02-  

05-  

00-  
 -اصالح طلب 03 -حزب اصولگرا54)  تشکیل خانه احزاب در مشهد و افتتاح در هفته دولت با حضور سه جناح

 اعتدالگرا و مستقل( 57

-ها و جریانست، گروهمهمترین کارکردهای خانه احزاب خراسان رویکرد کثرت در عین وحدت ایکی از

کنند این تشکل )خانه احزاب( باعث شد که این فعالیت می رضوی خراسانهای سیاسی مختلفی در استان
ها کنار یکدیگر قرار گیرند و در عین داشتن سالیق مختلف با هم اندیشی، مسایل اساسی استان را گروه

های اجرایی استان نیز برقرار شده د با دستگاهمورد توجه و بررسی قرار دهند و از این طریق تعامل نظامن
ها های مجوز دار سیاسی و هم در عرصه گروهها و تشکلاین رویکرد همگرایانه هم در عرصه گروه است.

 سی سیا
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های و اقوام با نگاه تقریبی مبنای عمل مدیریت استان بوده است. در نتیجه این راهبرد در نظر سنجی
 .% از میانگین کشوری باالتر می باشد53رضوی خراساناقوام در استان انجام شده رضایتمندی تعامل با

  

 ج: حوزه امنیتی 
 

 

 
 

استان خراسان رضوی مهمترین و اصلی ترین کانون زیستی شرق و از مراکز ثقل فعالیت های 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور محسوب می شود. تبعات، رویدادها و وقایع امنیتی استان به 

ه از حیث وجود بارگاه ملکوتی هشتمین امام شیعیان جهان به عنوان پایتخت معنوی کشور ویژ
 بازتاب گسترده ملی و جهانی دارد. 

برخوداری خراسان رضوی از مرزهای طوالنی و مشترک با دو کشور افغانستان و ترکمنستان 
هزار اتباع خارجی  350میلیون زائر داخلی و خارجی، اسکان  53کیلومتر(، حضور ساالنه  004)

مجاز و غیرمجاز، کثرت سفر و حضور شخصیت های طراز اول کشور و حضور مستمر مسئولین و 
میهمانان جمهوری اسالمی ایران از سایر کشورهای جهان اسالم به مشهد مقدس و وجود دفاتر 

 های خارجی از ویژگی های انحصاری این استان و مرکزیت آن است. کنسولی و نمایندگی
های جاده 9315ای که نسبت به سال گونهتقویت و ارتقا  ضری  امنیتی در مرزهای استان به

رسانی به درصدی برق 56درصد، افزایش  90درصد افزایش، انسداد با سیم تیغه دار 54مرزی 
ایم. های مرزی شاهد بودهها و برجکدرصدی آبرسانی به پاسگاه 54های مرزی و افزایش پاسگاه
بر آن رویکرد استان در پیوند طرح های اقتصادی و معیشت مرزنشینان نیز مورد توجه بوده   عالوه

 که در مجموع استقرار، حفظ و گسترش شرایط امنیتی در استان را موج  گردیده است.
و ممتازی  10و  13کس  رتبه اول کشوری شورای تامین استان به لحاظ عملکردی در سالهای 

 .9316ت شورای مذکور در سال کیفیت برگزاری جلسا
 
 

 

 
 

 ،جمهوری اسالمی ایران پب از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی بنا بر اقتضائات انسان دوستانه
میزبان خیل عظیمی از اتباع خارجی می باشد که از حیث کثرت اسکان و حضور تعداد اتباع 

 شور رتبه دوم را دارد. خارجی به ویژه اتباع افغانستانی استان خراسان رضوی در سطح ک
اهداف نظام مقدس  ،ترینتکریم اتباع خارجی به  عنوان یکی از راهبردی ،رعایت شأن انسانی ودینی

 های مسئول در این استان می باشد. جمهوری اسامی ایران است که مورد اهتمام جدی دستگاه
رسیدگی به امور اتباع اداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی خراسان رضوی به عنوان مسئول 

قانونمند نمودن حضور و اقامت آنها و همچنین فراهم  ،خارجی در استان مسئولیت ساماندهی
رسانی در کلیه بخش ها از قبیل آموزش، بهداشت، خدمات حقوقی، آوردن بسترهای الزم خدمات

کثری دستگاه های اداری، فرهنگی و اشتغال ... را بر عهده دارد که در سایه تعامل و همکاری حدا
اریای عالی سازمان ملل متحد در های بین المللی خصوصاً دفتر کمیسمسئول و همچنین نهاد

 گردد.امور پناهندگان در دولت تدبیر وامید، اقدامات شایسته و متمایزی به اتباع مذکور ارائه می

 یتی و انتظامی مهم ترین اقدامات امن

 اتباع خارجی
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 عنوان توضیحات

 اتباع بیگانه غیرمجاز(نفر  81111)هزار نفر 831

 (نفر غیرمجاز 88111فر )ن 88111
 هزار به ثبت نام اتباع اضافه شده است( 51)در دولت تدبیر و امید 

 آموز دانش

 دانشجو نفر 9111

مجوز اشتغال در مشاغل کارگری، تولیدی، 81111صدور 
 خدماتی و توزیعی بر اساس خود اظهاری

 هزار شغل در این دولت ایجاد شده است.( 01)

 شغلی فرصت

 % افزایش381ا تشکل ب 81
 در حال راه اندازی است( 5736تشکل دیگر هم در سال  52) 

تشکل های حمایتی اتباع 
 افغانستانی

 بیمه سالمت (اجرا گردیده است 38از سال )نفر  88111

 باب مدرسه سهساخت  میلیارد ریال 81با هزینه 

 
 

 
 

ی رسمی و جاده های قاچاق وارده به استان خراسان رضوی از مباددرصد کاالهای  01

درصد از طریق گمرکات و  95مواصالتی مسیرهای غرب، تهران، جنوب و جنوب شرق کشور، 

 درصد از طریق مرزهای استان می باشد. 3حدود  
کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان با تأسّی از اسناد 

با قاچاق کاال و ارز، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه باال دستی شامل قانون مبارزه 
تا کنون با  9315جامع پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان خراسان رضوی از سال 

)مشروبات الکلی، آثار تاریخی، آثار سمعی و بصری مبتذل و تجهیزات اولویت قراردادن کاالهای ممنوعه 
و  )لوازم آرایشی و بهداشتی، موادغذایی، البسه مستعمل، پوشاک و ...(المت محور، سدریافت از ماهواره(

)پتو، پوشاک، طال و نقره، چینی و ...( کاالهای دارای ارجحیت تولید داخلی بخصوص در استان 
اقدامات گسترده ای در زمینه های فرهنگی و مبارزه ای انجام داده است که مهمترین اقدامات 

 شرح جدول ذیل می باشد. صورت گرفته به
 

 درصد تغییرات 8831کشفیات سال  8833کشفیات سال 

 % افزایش88 میلیارد ریال 8118 میلیارد ریال 8181
 

 
 

 قاچاق کاال

% قاچاق 48ده های نفتی از استان و خرده فروشی در مرز دوغارون، به میزان وردر اجرای طرحهای صادرات فرآ

 فرآورده های مذکور )به ویژه نفت و گاز(  از استان به افغانستان کاهش داشته است.
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 معدن و تجارت، کشاورزی وگردشگریای صنعت،حوزه ه در دست اقدام درطرح های مهم 

 حوزه فعالیت
تعداد 

 پروژه

مبلغ سرمایه گذاری 

 ()میلیارد تومان

اشتغال پیش بینی 

 شده صرفاً مستقیم

 00001 94644 96 صنعت و معدن

 3445 6044 519 گردشگری و زیرساخت مرتبط

 6564 113 99 کشاورزی

 ICT 55 354 0444طرحهای 

 39444 -- حوزه 0 طرح تکاپو

 48561 51191 969 جمع کل

 

 برخی از  پروژه های در دست اجرا

 اجرا حوزه زیر بنایی رت، کشاورزی وگردشگریحوزه های صنعت،معدن و تجا
 : از عبارتند پروزه که برخی 81شامل   صنعت :

 گندله و کنستانتره در سنگان خواف 

 دو واحد بیلت و گندله فوالد خراسان نیشابور 

 یک فاز از فوالد جوین 

 دو کارخانه شیشه فلوت در تربت جام و فریمان 

 کارخانه کاغذ بینالود 

 رک صنعتی چنارانواحد نساجی شه 

 ....کارخانه فاکتور هشت در حوزه دانش بنیان و 

 گردشگری

ستاره در این حوزه که به ظرفیت  1و  8هتل  33% و 81پروژه با پیشرفت  838بیش از 

 واحدهای اقامتی اضافه خواهد شد.

 کشاورزی

  میلیارد تومان اعتبار 811انتقال آب به مزارع با حدود 

  فشارپروژه های آبیاری تحت 

 پروژه های کشت گلخانه ای 

 مکانیزاسیون کشاورزی 

 ....اصالح بذر و 

ICT 
 فعالیت با ظرفیت  38شرکت  و سرمایه گذاری در  33داد با رقرا 38شامل

 نفر 1111حدود  اشتغالزایی

 ) درچهار حوزه( طرح تکاپو

 :  با شرکت ترکیه ای  دالری ساالر پوش  میلیون 1/3انعقاد قرارداد   پوشاک 

 تولید و صادرات به ترکیه و ترکمنستان ش :کف 

 : تولید  و صادرات محصوالت جدید با پایه زعفران زعفران 

 :کشت ، داشت و برداشت، فرابری، بسته بندی و صادرات به  گیاهان دارویی

 بازارهای هدف

 گردشگری

  با محوریت نیشابور و ظرفیتهای بالقوه  در سایر شهرستانها 

 راه

   حرم تا حرم  

مشهد تا سبزوار که در مرحله اول راه ) 

 نیشابور در در دست اجرا است( -مشهد

 راه آهن

  تهران –برقی کردن قطار مشهد    

 نیشابور( -مشهد  اول ) مرحله

 چناران که  -قطار برقی مشهد

به اتمام  39قطعه سوم آن در سال 

)فاینانس خرید ریل و می رسد  

 تجهیزات روبنایی در حال انجام است(

 طعه اول راه آهن کال شور به ق

گناباد در چارچوب راه آهن 

 چابهار -سرخس

 بهداشت و درمان

   تخت بیمارستانی در  311بیش از

 نآتخت 811حال ساخت که حدود 

 اکبر( آماده افتتاح است )بیمارستان

  پایگاه  سالمت. 83احداث 

 

 لفتای مخمهمترین پروژه های در دست اقدام در حوزه ه
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 راهبردها و چشم انداز

 توسعه استان
 "ت آمایش استان خراسان رضویاز مطالعابرگرفته "

 

 استان توسعه چشم انداز 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )بر اساس چشم انداز(: 5686یژگیهای استان خراسان رضوی  در افق و
 در مدیریت منابع طبیعی و برخوردار از محیط زیست سالم و مطلوب موفق  -
 توزیع متعادل جمعیت و فعالیت در پهنه جغرافیایی استان دارای  -
 از کشاورزی مبتنی بر دانایی و مزیتت رقتابتی پایتدار، متناست  بتا منتابع آبتی و         برخوردار -

 های محیطی توان
 وری در مقیاس ملی  های بهرهمند از مدیریت اقتصادی برتر در شاخصبهره -
 آموزش عالی و تولید دانش و فن آوری برتر در سطح کشور و منطقه قط   -
 در منطقه معنوی جهان تشیع و قط  فرهنگی پایگاه  -
 در بخش گردشگری، به ویژه گردشگری مذهبی و زیارتی برتر  -
 در ارائه خدمات برتر در مقیاس بین المللی پیشرو  -
گسترده، سازنده و پایدار به ویژه با کشتورهای منطقته و   المللی تعامالت داخلی و بیندارای  -

 های مجاور استان
 جهان  سطح منطقه ودر  از توان رقابتی پایداربرخوردار  -
بته  هتدف صتادرات    بتا  و مزیت رقابتی پایتدار مبتنی بر دانایی  های صنعتیتوسعه فعالیتبا  -

 کشورهای منطقه و جهان 
 با شهروندانی برخوردار از کیفیت زندگی مطلوب. در نهایت استانی امنو  -

 
 استان توسعه راهبردهای تریناصلی 

 استتان  جغرافیتایی  موقعیتت  و ریخیتتا  نقتش  بته  توجته  بتا  کشور، فراملی نقش تقویت جهت در -
 و الزم ختدمات  و امکانتات  تقویت و فرهنگی توسعه استان، مدت دراز نظریه محوری گیریجهت
 همجتوار  کشتورهای  و مرکتزی  آستیای  حتوزه  در ایرانتی  فرهنگ از متأثر جوامع تقاضای به پاسخ

 .انددانسته بزر  خراسان فرهنگی نشر پایگاه و مرکز را استان این همواره که. باشدمی 
 شیمیایی معدنی مواد و غیرآهنی و آهنی فلزات بخش در معدنی هایفعالیت توسعه -

ر، مبتنی رب اقتصاد داانیی محور، پيشرو رد بخش خدمات » خراسان رضوی استانی با توسعه متوازن و پايدا

 ، گاه کشاورزی صنعت و معدن و حفاظت منابع طبیعی و محیط  ربرت و گردشگری مذهبی با ارتقاء جاي

 «زنده با ساریاستانها،کشوراهی منطقه و جهانزیست سالم و مطلوب رد تعامل سا
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 از الزم پشتیبانی بر عالوه بتواند که حدی در سطح باالترین تا برتر خدمات وگسترش توسعه -
 درحتوز   منطقه نیازکشورهای برتر مورد خدمات طیف پاسخگوی استان، همه جانبه توسعه
 .استان باشد شمالی و یشرق نفوذ

  درجهتت  انترژی  و مستافر  کتاال،  ترانزیتت  بترای  بازرگتانی  تستهیالت  و تجهیتزات  و امکانات افزایش -
شترقی   کریتدورهای  مستیر  در استتان  قرارگترفتن  به توجه با کشور ایمنطقه موقعیت از برداری بهره

 جنوبی - شمالی ی  وخسرو  دوغارون سرخب و بازرگان  دوغارون سرخب ارتباطی )محورهایغربی 
 و بازرگتانی  هتای فعالیت طیف وسرخب دوغارون بندرعباس( و چابهار دوغارون سرخب )محورهای

 .کاال تخلیه ملی مراکز از یکی عنوان به مشهد انتخاب و سرخب ویژه منطقه وجود همچنین و صنعتی
 روزافتزون  جتذابیت  بته  توجه با و زیارت سیاحت توسعه نیاز مورد وخدمات امکانات تقویت -

 منطقه کشورهای از زائران افزایش و رضوی قدس آستان
 آمایش مرزهای استان -
 المللی مشهد جهت تبدیل به هاب هواییارتقا  تجهیزات و توسعه فرودگاه بین -
های معتبتر ختارجی بته    تقویت مراکز آموزشی و تحقیقاتی مشهد همراه با تعامل با دانشگاه -

 دانش و فنمنظور دستیابی به مرزهای جدید 
هتا در  هتای تخصصتی فعالیتت   ای با توجه به الزامات توسعه و گرایشهای فنی و حرفهتوسعه آموزش -

 استان
 

 محورها تفکیک به پابرجا راهبردهای
 

 راهبردهای پابرجا محور

 محور تولید

و معدن )بر مبنای ظرفیتت، استتعداد، مزیتت هتای نستبی و       توسعه بخش صنعت .5
 للی(عملکرد ملی و بین الم

 ارتقا بهره وری تولید.0
 تسهیل تجارت با کشورهای همجوار و ایجاد بازارهای هدف جدید.7
 توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی با رویکرد سهولت دسترسی به بازارهای هدف.4
 تشویق سرمایه گذاری خارجی.1
 های کشاورزی ایجاد و توسعه خوشه.6
 ید منطقهتعیین الگوی کشت متناس  با مزیت نسبی و قابلیت های تول.3
 انتقال فعالیت های کشاورزی به خدمات و صنعت در مناطق بحرانی آب.5
 جهت گیری به سمت کشت یکپارچه.3

محور 
 ارتباطات

بستر سازی برای توسعه فناوری اطالعات جهت کارآمتد کتردن ختدمات دولتتی و     .9
 سایر بنگاهها در راستای توسعه نقش های جدید استان درتعامالت ملی و بین المللی 

در راستتای ایجتاد    I.C.Tوسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبتردی توستعه   ت.5
 اشتغال ارزش افزا

  مناس  باند پهنای با پایدار و امن داخلی مراکز داده و اطالعات ملی شبکه توسعه و ایجاد .3

 افتزایش  بتا  متناست   استتان   در پستی و مختابراتی  ظرفیت های توزیع و تقویت.0

  فعالیت و جمعیت

فزایش ارائه خدمات مخابراتی استان در هر سه بخش موبایل، دیتا و ثابت از طریق ا.6
  بخش خصوصی و استفاده از تکنولوژی های جدید دیجیتالی 

توسعه کاربری های اطالعتات و ارتباطتات و توستعه منطقته ای و روستتایی بترای       .5
 اری بترای  حصول به توسعه دانایی محتور و استتفاده از ایتن فنتاوری بته عنتوان ابتز       

  تمرکز زدایی از کالنشهر مشهد و شهرهای بزر  استان

کاهش امواج مخاطره آمیز در جهت کاهش کتانون هتای بیمتاری هتای ختاص از      .3
 طریق دکل های مخابراتی
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 راهبردهای پابرجا محور

 محور
 حمل و نرل 

 رقابتت  تتوان  افزایش جهت کشور( از )عبور المللی بین کریدورهای کارآیی ارتقا .9

 رقی  های با شبکه پذیری

ستهم   افتزایش  راستتای  در مستافر  و بار ترانزیت میزان افزایش برای ظرفیت ایجاد.5
 استان جغرافیایی ممتاز موقعیت از استفاده و المللی تجارت بین از استان 

 افزایش سهم آزادراه ها و بزرگراههای استان.3

ست خارج کتردن منتاطق   افزایش تراکم راه ها در مناطق شرقی در راستای از بن ب.0
 حاشیه ای

 برقی آهن راه شبکه اولویت با ناوگان افزایش با همگام ریلی شبکه هماهنگ توسعه.6

 زمان سفر کاهش با توام

پیگیری توسعه همه جانبه ایستگاه راه آهتن سترخب بعنتوان بزرگتترین ایستتگاه      .5
 مرزی ریلی راه آهن کشور

 رعایت توسعه مبتنی بر دانایی.3

 ه بخش حمل و نقلمدیریت یکپارچ.0

 مصترف  در صترفه جتویی   ایمنی، افزایش راستای در نوین های فناوری از استفاده.1

 کتاهش  نهایتت  در و جابجتایی  سرعت افزایش و زیست با محیط سازگاری سوخت،

 سفر هزینه و زمان

زنجیتره   در نستبی  مزیتهتای  بته  توجه با نقل و حمل فعالیتهای کردن پذیر رقابت تجارت، تسهیل.94
 المللی بین و ای منطقه ترابری خدمات و عرضه

 ایجاد و توسعه حمل و نقل سریع و ارزان.99

 احداث، بهره برداری و نگهداری بهینه راهها و تاسیسات حمل و نقل.95

 بهبود جایگاه حمل و نقل هوایی در سطح استان، کشور، منطقه و بین الملل.93

 ریلی مسافر و بار نقل و حمل تقویت.90

 محور انرژی

 اف گاز و شناخت کامل منابع استان به عنوان پشتوانه تولیدگسترش اکتش.9

افزایش ظرفیت تولید گاز متناس  با حجم ذخایر استان به منظتور تتامین مصترف    .5
 های نفتی و حداکثر جایگزینی با فرآوردهداخلی و صادرات 

 گازی منابع و توزیع بهینه بردارى بهره توسعه، فرآیند پایدارسازى.3

های صتنعتی مبتنتی بتر تقویتت     گازی در راستای توسعه فعالیت استفاده از  منابع.0
صنایع باال دستی و پایین دستی گاز و تکمیل زنجیره های تولید، با تأکید بر اولویتت  

 بهره برداری از میادین مشترک 

 کاهش انتشار گازهای کربنی.6

انترژی در دو حتوزه عرضته و تقاضتای      مصترف  سازیبهینه و مصرف الگوی اصالح.5
 یانرژ

 توسعه انرژی های تجدید پذیر در استان.3

محور نظام 
 سکونتگاهی

 ستازمان  بندی استخوان تقویت راستای در استانی درون ارتباطی های شبکه تقویت.9
 استان فعالیتی و جمعیتی مراکز و فضایی

  مشهد شهر المللی بین جایگاه تقویت.5

   روستایی و شهری نقاط کالبدی محیط کیفی و کمی ارتقای.3

  نشین حاشیه جمعیت کاهش.0

 روستایی و شهری جامع مدیریت.6

 روستایی و شهری سکونتگاههای در IT و نوین فناوریهای رونق.5
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 راهبردهای پابرجا محور

محور نظام 
 سکونتگاهی

 استان مراتبی سلسله نظام در مشهد نقش کاهش.3

 نیجها و ملی بازار شبکه با تحکیم و محلی بازاریابی و بازار شبکه به توجه.0

 جمعیت حفظ خصوص در طبیعی محیط ظرفیتهای از برداری بهره.1

 گذاری سرمایه و سازی خصوصی.94

 روستایی و شهری شبکه تعامالت تقویت.99

 یافته توسعه کمتر نواحی بیشتر شدن ای حاشیه از جلوگیری.95

 بستتر  عنتوان  بته  هتم  بته  نزدیک و مجتمع فشرده، کانونی روستایی مراکز تجهیز.93
 محلی توسعه

ابع ور منحم
طبیعی و 
محیط 
 زیست

 آب بهینه مصرف سازی فرهنگ.9
 وری بهره ارتقا  جهت شده تنظیم های سیاست اعمال برای مناس  بسترسازی.5

 آب مصارف در
  ها برداشت کنترل و منابع پایش طریق از آب منابع کمی پایداری از حفاظت.3
 آن کنترل و آلودگی بار پایش طریق از آب منابع کیفی پایداری از حفاظت.0
 استان آب نامناس  کیفیت و منفی بیالن با دشتهای بخشی تعادل.6
 استان زیرزمینی و سطحی آبهای از پایدار و مطلوب برداری بهره.5
 آب عرضه مدیریت جای به تقاضا مدیریت جایگزینی و اصالح.3
 خصوصتی  بختش  بیشتتر  مشارکت جل  و مالی اتکایی خود و خودکفایی تحقق.0

 فاضالب و آب واحدهای در
 بته  متدیریت  انتقتال  طریتق  از آب منتابع  از بترداری  بهتره  نظامهتای  ماندهیسا.1

  گروداران
 دستتگاه  بین تعامل و هماهنگی ایجاد و آب مدیریت در فرابخشی نگرش اتخاذ.94

 اجرایی های
 مؤسستات  بتا  همتاهنگی  و ارتبتاط  و انستانی  نیتروی  تربیتت  و سازی ظرفیت.99

  غیردولتی نهایسازما و المللی بین/ ملی تحقیقاتی و دانشگاهی

   طبیعی منابع احیا  و حفاظت.95

 زیستی تنوع احیا  و حفاظت.93

  محیطی زیست های آالینده کنترل و کاهش.90

 بتا  متناست   زیستتی  محتیط  و طبیعتی  منابع مدیریت ساختار سازی توانمند.96
   زیستی شاخصهای ارتقای و محوله وظایف

 زیستی محیط اخالق و فرهنگ اشاعه.95

 ضتوابط  و مقتررات  و قتوانین  و زیستت  محتیط  و یعتی طب منتابع  جایگاه ارتقا .93
 المللی بین و ملی محیطی زیست

 محور نظام 
 تصمیم گیری

 استان در نوآوری ای منطقه سیستم کیفیت ارتقا.9
 الکترونیک دولت ساختهای زیر ارتقا و سازی پیاده.5
 معنوی مالکیت حقوق کارایی ارتقا.3
 ستانا در سازمانها یکپارچه  انسانی منابع مدیریت.0
 ملی سطح و مناطق آمایش استانی سطح مدیریت بین  هماهنگی ارتقا.6
 در گیتری  تصتمیم  متتولی  ستازمانهای  در گرایانه کل و  سیستمی نگرش ترویج.5

 استان
 تصتمیم  هتای  مجموعته  کارکنتان  در ای حرفه اخالق کارو مثبت فرهنگ تقویت.3

 استان در گیرنده
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 راهبردهای پابرجا محور

 محور نظام
 م گیریتصمی

 استان در نوآوری ای منطقه سیستم کیفیت ارتقا.0
 الکترونیک دولت ساختهای زیر ارتقا و سازی پیاده.1

 معنوی مالکیت حقوق کارایی ارتقا.94
 استان در سازمانها یکپارچه  انسانی منابع مدیریت.99
 ملی سطح و مناطق آمایش استانی سطح مدیریت بین  هماهنگی ارتقا.95
 در گیتری  تصتمیم  متتولی  ستازمانهای  در گرایانته  کل و  سیستمی نگرش ترویج.93

 استان
 تصتمیم  هتای  مجموعته  کارکنتان  در ای حرفه اخالق کارو مثبت فرهنگ تقویت.90

 استان در گیرنده
 گیری تصمیم نظام در زائد و کننده محدود قوانین تسهیل یا و رفع.96
 اداری فساد با مقابله.95
 (   WTO) جهانی رتتجا سازمان به پیوستن جهت الزم های زیرساخت ارتقا.93
 کتتاهش و ستتازی خصوصتتی راستتتای در 00 اصتتل ثرمتتؤ قتتوانین ستتازی پیتتاده.90

 انحصارات
 سازمانی وری بهره ارتقا.91
 گذاران سرمایه و کارکنان در انگیزه ایجاد.54
 ساکنین  زندگی کیفیت و اجتماعی رفاه ارتقا.59
 نزاکتت  فرهنتگ  ایجتاد  همچنتین  و کشتور  در قتانون  حاکمیتت  فرهنتگ  ترویج.55

 و انتصتتابات از جلتتوگیری و مختلتتف گرایشتتات بتتا متتدیران ن میتتا در سیاستتی
 مکرر های  جابجایی

محور 
 گردشگری

توستتعه انتتواع تستتهیالت و ختتدمات عمتتومی گردشتتگری )زیتتارتی و غیرزیتتارتی( .9
 متناس  با استانداردها

هماهنگ سازی اقدامات اجرایی بخش هتای دخیتل در زنجیتره تتامین و عرضته      .5
 خدمات گردشگری

 بهبود انواع زیرساختهای گردشگری ایجاد و.3
 توجه به گردشگری غیرزیارتی همگام با گردشگری زیارتی.0

محور 
اجتماعی 
 و فرهنگی

 افزایش سرمایه اجتماعی.9
 فرهنگی یها پیام از زدایی تعارض.5
 همبستگی اجتماعی و هویت ملی  عدالت، تقویت احساس افزایش.3

 افزایش احساس امنیت.0

 شاورهارائه حمایت های حقوقی و م.6

 پیشگیری از آسی  های اجتماعی.5
 کار مثبت فرهنگ تقویت.3
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 نظام اداری استان
 

 

 های اجرایی استان  مجوز استخدام ویژه ایثارگران محترم و توزیع آن بین دستگاه 340اخذ  -

نفتتر( دارنتتدگان کارنامتته 9544جمتتع آوری اطالعتتات افتتراد واجتتد شتترایط تبتتدیل وضتتعیت)بیش از  -
دامی کشتتتور آزمتتتون ادواری از دستتتتگاههای اجرایتتتی و ارستتتال آن بتتته ستتتازمان اداری و استتتتخ

 ز استخدامیمجو 015اخذ و جهت اخذ مجوز استخدام 

هتتای اجرایتتی استتتان،  بررستتی پیگیتتری مشتتمولین تبتتدیل وضتتعیت استتتخدامی کارکنتتان دستتتگاه -
 و تایید مستندات و مدارک الزم

دستتتگاه اجرایتتی استتان بتتر استتاس جتتداول   65اختذ اطالعتتات نیتتروی انستتانی و ستاختار ستتازمانی    -
 سانی و ساختار سازمانی  شناسنامه نیروی ان

شترکت کننتتده  03444متورد بتتا  0هتای استتتخدامی متمرکتز بتته تعتداد   نظتارت بتر برگتتزاری آزمتون    -
نفتتر بتتوده استتت و 9044هتتای استتتان تعتتدادهتتای امتحتتانی استتتان کتته ستتهمیه دستتتگاه درحتتوزه
 نفر  544مورد برای حدود  5های اجرایی استان به تعداد های استخدامی دستگاهمصاحبه

هتتای اداری و استتتخدامی و حضتتور در   هتتای اجرایتتی در زمینتته  ت بتتر عملکتترد دستتتگاه  نظتتار -
 دستگاه در صورت نیاز  

هتتای اجرایتتی مبنتتی بتتر جتتذب و استتتخدام  نظتتر در خصتتوص درخواستتت دستتتگاهبررستتی و اعتتالم -
 نیروی جدید اعم از قراردادی به رسمی و پیمانی  

 های اجرایی  آوری نیاز سنجی نیرو در دستگاهجمع -

 های اجرایی استان  پیگیری تحقق اهداف نقشه راه اصالح نظام اداری در دستگاه -

نظتتارتی  "هتتای دولتتت تتتدبیر و امیتتد بتتا تغییتتر رویکتترد ارزیتتابی عملکتترد ازدیتتدگاه در طتتول ستتال -
هتتای اجرایتتی )بتته  ، انجتتام ارزیتتابی حضتتوری دردستتتگاه  "راهنمتتایی وارشتتادی "بتته  "وکنترلتتی

هتتا بتته ستتایر  گیتتری از تجتتارب موفتتق وتتتالش در معرفتتی آن هبتتا هتتدف بهتتر  دستتتگاه( 65تعتتداد
هتتای اجرایتتی استتتان صتتورت گرفتتته ونتتتایج آن بتته مراجتتع  ارزیتتابی عملکتترد دستتتگاه هتتادستتتگاه

هتتای اجرایتتی در جشتتنواره شتتهید  ملتتی واستتتانی متتنعکب و همچنتتین از متتدیران برتتتر دستتتگاه  
 آمده است.عملتقدیر به ،ستانهای اجرایی ادستگاه مدیران رجایی با حضور استاندار و

تتتوان لتتذا نمتتینیتتز نحتتوه فراینتتد آن یکستتان نبتتوده،  هتتای ارزیتتابی شتتده واز آنجتتا کتته تعتتداد دستتتگاه
 ها در جدول زیر درج گردیده است.  مقایسه درستی ارائه نمود ولی نتایج کلی دراین سال

 

 های اخیرنتایج ارزیابی عملکرد در طول سال
ارزیابی های اجرایی دستگاه

 شده
 سال ارزیابی میانگین امتیاز مکتسبه کتسبهمامتیاز  درصد

 8833 ارزیابی انجام نشده است

13 50 5675 8838 

15 33 5153 8838 
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 نظام فنی و اجرایی استان
 
 

هتای عمرانتی    هتای مربتوط بته تهیته، تتدوین و اجترای برنامته        گستردگی ابعاد و ماهیت فعالیت

تتوجهی از منتابع متالی و غیتر       ونگی انجام آنهتا و نیتز مصترف حجتم قابتل     و اثرات ناشی از چگ

هتای متذکور در قالت  یتک نظتم ستنجیده        نمایتد کته فعالیتت    مالی کشور برای آن ایجتاب متی  

 برداری قرار گیرد.  مبنای اصول فنی مورد بهره  هماهنگ تنظیم و اجرا  گردیده و بر

ل و ضتتوابط فنتتی در تنظتتیم و بتته ثمتتر  نظتتام فنتتی و اجرایتتی کتته بتتا هتتدف بکتتارگیری اصتتو 

ای از گتذاری وفتق قتانون شتکل گرفتته استت، مجموعته        هتای سترمایه   ها و پتروژه طرح  رساندن

بترداری و  بهتره  ،ها، مقررات و ضوابط فنتی، حقتوقی و متالی حتاکم بتر تهیته، اجترا       اصول، روش

ارگیری گتتذاری کشتتور و چگتتونگی انتختتاب و بکتت   هتتای ستترمایه  ارزشتتیابی طرحهتتا و پتتروژه 

انتتدرکار اجتترای آن و نیتتز تبیتتین بافتتت درونتتی و نحتتوه ارتبتتاط برونتتی عوامتتل   عوامتتل دستتت

 باشد.مذکور می

هتا، مؤسستات و   هتای اجرایتی، وزارتخانته   گتذاری تمتامی دستتگاه   هتای سترمایه  ها و پروژهطرح

هتای  هتا و پتروژه  قتانون محاستبات عمتومی کشتور و طترح      0های دولتی موضتوع متاده   شرکت

 باشند.رکتی آنان با بخش خصوصی مشمول ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور میمشا
 

 اهم فعالیت ها 

هتا از  ها  به منظور ارتقا  کیفی و فنتی پتروژه  تهیه نرم افزارهای نظارتی به منظور تحلیل داده -

طریق تحلیل وضتعیت پتروژه؛ اعتم از مصتالح مصترفی؛ نیروهتای اجرایتی )شتامل مشتاوران          

نحتوه اعمتال    ؛ایتی( بررستی کیفیتت و فرآینتد ارجتا      هتای اجر و ناظرین دستگاهپیمانکاران 

 و ... 596مهندسی ارزش؛ تاثیر اعمال ماده 

های تخصصی کارشناسی و تهیه گزارشات مربوطه و طرح موضوع در شتورای فنتی   اعزام گروه -

 گذار در سطح استان. های بزر  و تاثیراستان درخصوص پروژه

مصوبه مربوطه از شورای فنی رزیابی کیفی و ارائه گزارش و اخذ های اخصبررسی و تدوین شا -

گیری از جداول مربوطه به منظتور  های اجرایی در خصوص لزوم بهرهاستان و ابالغ به دستگاه

ها و تدوین الگوهای ها و نظرات  تخصصی ناظرین در هنگام بررسی پروژهکاهش اعمال دیدگاه

 رت.جامع و واحد برای امر نظا

 هتا بته منظتور عملکترد     هتای عمرانتی استتان و تحلیتل داده    احصا  مشکالت اجرایتی پتروژه   -

 های عمرانی های اجرایی در پروژهدستگاه

های اجرایی و تدوین برنامه ارزشیابی و عوامتل  بررسی عملکرد پیمانکاران، مشاوران و دستگاه -

 ها براساس عملکرداجرایی پروژه
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 مشخصات کلی مشاورین
 

 تعداد موضوع ردیف
 536 تعداد کل مشاورین تشخیص صالحیت شده  .9

 966 تعداد مشاورین تشخیص صالحیت شده ساجات  .5

 006 های تشخیص صالحیت شدهتعداد کل تخصص  .3

 355 های مشاورین تشخیص صالحیت شده در ساجاتتعداد تخصص  .0

 9405 های مشاور استانتعداد کل مهندسین شاغل در شرکت  .6

 5 گروه های تشخیص صالحیت شده تعداد  .5

معماری و  بیشترین گروه تشخیص صالحیت شده  .3
 شهرسازی

 33 درصد بیشترین گروه تشخیص صالحیت شده  .0
 

 تعداد پیمانکاران، مهندسین شاغل و رشته های پیمانکاری

 6414 تعداد کل پیمانکاران استان

 9016 ساجار تعداد پیمانکاران تشخیص صالحیت شده در سامانه )کشوری(

 9453 تعداد مهندسین شاغل در شرکت های پیمانکاری تشخیص صالحیت شده

تعتداد مهندستین شتاغل در شترکت هتای پیمانکتاری تشتخیص صتالحیت شتتده در         
 سامانه)کشوری( ساجار

3444 

 3364 تعداد رشته کارهای پیمانکاری غیر ساجاتی

 5050 تعداد رشته کارهای پیمانکاری ساجاتی

 

 د شورای فنی استان و کارگروههای ذیل آنعملکر

 5931 5936 5939 5937 واحد عنوان/ سال

 100 130 305 504 پروژه بازدید از پروژه های به بهره برداری رسیده
 55550 59934 54449 91399 پروژه بازدید از پروژه های عمرانی

بررسی و پاسخگوئی به استعالمات و داوری و 
 حل اختالف

 546 606 535 905 نامه

بررسی تغییر نحوه اجرای پروژه ها )پیمتانی،  
 امانی(

 33 910 03 59 پروژه

واحدهای تولید مصالح ستاختمانی شتناخته   
 شده در استان

 5319 5305 5554 5566 واحد

واحدهای تولید مصالح ساختمانی استتاندارد  
 شده در استان

 9031 9055 9305 9163 واحد

یدکننتتده مصتتالح  بازدیتتد از واحتتدهای تول 
 ساختمانی

 0196 0016 0945 3151 واحد

 آموزش
نفر 
 ساعت

903365 544004 559950 105060 

 305 346 96 5 نشریه انتشار جزوه ها و نشریه های آموزشی
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 نرخ رشد مشاوران تشخیص صالحیت شده نرخ رشد پیمانکاران تشخیص صالحیت شده

 تعداد بازدید از پروژه های عمرانی

 تعداد بازدید از پروژه های به بهره برداری رسیده
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 بخش اول         

مات خاص استان  اقدا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اولفصل 

 

 اقتصاد مقاومتی
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 مقاومتی اقتصاد
 

 
 

 اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط 
                    باشد.  ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده ی رشد و شکوفایی کشوردشمنی

 

 مرام معظم رهبری مد ظله العالی 

 

یتک جانبته و غیرانستانی غترب علیته جمهتوری       های در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم 

اقتصتاد  » ، واژه ی جدیتد  ای دن برنامه های صتلح آمیتز هستته   اسالمی ایران با هدف متوقف کر
در اکثر دیدارهای ایشان با مسووالن نظام  مقام معظم رهبری  بیت کالم  به عنوان شاه« مقاومتی 

وان راهکار نجات اقتصاد کشور از سوی ایشان و اقشار مختلف مردم مورد تاکید قرار گرفته و به عن
به ادبیات اقتصادی کشور اضتافه و بته فراختور حتال و روز اقتصتاد      و از آن پب  تبیین شده است

در  معظتم لته  کشورمان مورد بحث قرار گرفته است. این واژه اولین بتار در دیتدار کارآفرینتان بتا     
را معنا و مفهومی « اقتصاد مقاومتی »  انایشمطرح گردید. در همین دیدار،  9301شهریور سال 

ی فشتار اقتصتاد  » از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساستی کشتور بته کتارآفرینی نیتز دو دلیتل       
 نمودند.را معرفی « جهش  آمادگی کشور برای» و « دشمنان 

تاکید مجتدد بتر عملیتاتی     ودر حرم مطهر رضوی معظم له  9316 سخنرانی آغازین سالپی در 
دستتورالعمل ابالغتی مقتام عتالی      پیروو اقداماتی در دولت شکل گرفت  مهم، دن این راهکارنمو

، ستتاد فرمانتدهی اقتصتاد    «اقدام و عمل در اقتصتاد مقتاومتی  »وزارت کشور به استانداران برای 
 .تشکیل گردید نهاو شهرستا استاندر مقاومتی 

ی استان از طرف مقام عالی وزارت کشور الزم به ذکر است عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومت
 کشتور های برتر استان  جز  استان این مورد تقدیر قرار گرفته و 6/6/9316در جلسه ستاد مورخ 

 معرفی شده است. 
 9316فرورودین سال  90دستورالعمل ابالغی مقام عالی وزارت کشور، از  0و  9براساس بندهای 

، دبیرخانته ستتاد استتانی در    آن  5براستاس بنتد   و گتزار  جلسه ستاد استتانی بر  64 تاپایان سال
 سازمان برنامه و بودجه استان تشکیل گردیده است.

نمایندگان بخش خصوصی و دانشگاهیان استتان    دستورالعمل ابالغی، از مدیران دولتی، 3براساس بند 
دعتوت  ستتاد  در  متذکور هتای  عضو حقوقی به عنوان نمایندگانی از بختش  03شامل در جلسات ستاد 

 5هتای دولتتی،   متدیرعامل شترکت   6متدیرکل ادارات دولتتی،    53: )معتاونین استتاندار،   آیدبعمل می
های  مدیر بخش دانشگاهی و علم و فناوری و نماینده شبکه دانشگاه 0مدیرعامل مناطق ویژه اقتصادی، 

رضتوی/ شتهردار    استان، رئیب اتاق بازرگانی، صنایع، معتادن و کشتاورزی/ رئتیب ستازمان اقتصتادی     
مشهد/ رئیب نمایندگی وزارت امور خارجه/ دبیر شورای هماهنگی بانک ها/ دبیر ائمه جماعات استتان/  

 رئیب دفتر نماینده معزز ولی فقیه/ رئیب سازمان بسیج سازندگی استان(



 
 

61 
 

جلسه با حضور مقامات عالی  94جلسه برگزار شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان  64از 
 به کشوری برگزار شده است.رت

)جلسه با حضور معاون اول محترم رئیب جمهور و رئیب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور،  
وزیتر   نایع دستتی و گردشتگری،  معاون محترم رئیب جمهور و رئیب سازمان میراث فرهنگی، ص

 ت کشور ، وزیرمحترم صنعت، معدن و تجارت، وزیر محترم کشور و معاونت محترم اقتصادی وزار

، رئیب و اعضا  محتترم کمیستیون    مرکزی بانک  محترم کل ، رئیب دارایی  و  اقتصادی  امور  محترم
اقتصادی و مجمع نمایندگان استان در مجلب شورای اسالمی ، معتاون اجرایتی محتترم رئتیب     

ه ریاستت  جمهور و جانشین رئیب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در استان و دستیار ویژ
 محترم جمهور (

هتای  های مصوب اقتصاد مقاومتی استتان بته دستتگاه   فرم پایش و رصد پیشرفت پروژههمچنین 
 ابالغ شده است. دستورالعمل ابالغی(  0اجرایی )براساس بند 

برنامه عملیاتی اقتصاد مقتاومتی دستتگاه هتای اقتصتادی استتان در راستتای تستریع در تحقتق         
عملکرد و  9316های مذکور در سال ومتی و پروژه های مرتبط با دستگاههای اقتصاد مقاسیاست

 تهیه و تنظیم گردیده است. 9316های زمانی چهار ماهه ابتدای سال الذکر در بازهبرنامه فوق

هتای  های ملی اقتصاد مقاومتی، پتروژه در استان خراسان رضوی عالوه بر تهیه برش استانی پروژه
های اقتصادی، تولیتدی و  های مختلف از جمله حوزهاد مقاومتی در حوزهمحوری و راهبردی اقتص

هتای اجرایتی استتان ارستال     های شهرستانی شناسایی و به دستگاهنیز عمرانی و همچنین پروژه
 گردیده تا درصورت تایید، فرم نیپای آن را به ستاد ارسال نمایند. 

 های اجرایی استان ارسال گردیده است(گاهها در سه گروه مجزا به شرح زیر به دست)این پروژه
هتای مختلتف اقتصتادی و    پروژه محوری و راهبردی اقتصاد مقاومتی استتان در حتوزه   54 -

 تولیدی 
 .پروژه اقتصاد مقاومتی در حوزه عمرانی  31 -

پروژه اقتصاد مقاومتی که توسط فرمانداران به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان  940 -
اقتصتتاد  )نظتتام یکپارچتته پیشتتبرد و پتتایشهایاطالعتتات فتترم اکنونده تتتپیشتتنهاد گردیتت
 مقاومتی)نیپا( 

فترم مترتبط بتا بترش      60دستگاه اجرایی استان )شتامل:   04پروژه اقتصاد مقاومتی توسط  300
فرم مرتبط با پروژه های محوری و راهبردی ستتاد اقتصتاد مقتاومتی     56 -های ملیاستانی پروژه

بته  تکمیتل و   هتای اجرایتی استتان(   هتای پیشتنهادی دستتگاه   تبط با پروژهفرم مر 341 -استان
 ارسال گردیده است. دبیرخانه ستاد

با عنایت به مجموعه اقدامات صورت گرفتته در ستتاد فرمانتدهی اقتصتادی مقتاومتی استتان در       
راستای تحقق سیاست های ابالغی مقتام معظتم رهبری)مدظلته العتالی( بته اهتم دستتاوردهای        

 گردد:در استان به شرح زیر اشاره میشاخص 
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تدوین سند و منشور اقتصاد 
 مقاومتی استان  

برنامههه اجرایههی اقتصههاد اسههتان بهها شاخصهههای قابههل انههدازه گیههری سههاالنه تنظههیم و 
 بصورت مستمر کنترل و نظارت می شود   

واحد به  8398پرداخت مستقیم 
میلیارد ریال و پرداخت  8331 مبلغ

 8838واحد به مبلغ  181سامانه 
 8831میلیارد ریال تا پایان سال 

میلیارد ریال  88889جمعا به مبلغ )
 واحد ( 8838به 

افههزایش تولیههد و حفههط وضههعیت موجههود  در واحههدهای  صههنعتی و کشههاورزی      
 استان

برنامه ریزی و پیگیری طرحهای 
 فوالدی در استان

میلیههون تههن  53.1رح بههزرف فههوالدی ، کنسههانتره و گندلههه بهها ظرفیههت طهه 3ایجههاد 
هههزار میلیههارد تومههان   3میلیههون تههن گندلههه کههه تههاکنون بههالغ بههر    51کنسههانتره و 

درصهد   52سرمایه گهذاری شهده کهه برخهی از طرحهها بها پیشهرفت فیزیکهی بهاالی          
) رسههیده انههد و دو طههرح بههزرف فههوالدی اسههتان آمههاده بهههره بههرداری مههی باشههد    

 طرح توسعه فوالد نیشابور (  –فوالد سنگان 

دستاوردهای مهم بخش کشاورزی 
 در سال جاری استان

هههزارتن شههیر  322کشههور ( ، تولیههد هههزار تههن گوشههت قرمههز ) مقههام اول  11تولیههد 
ههزار تههن تخهم مههرغ ) مقهام دوم کشههور ( و تولیههد     62مقهام سههوم کشهور ( ، تولیههد   )

 وم کشور (هزارتن مرغ صنعتی ) مقام س 521
 02 از بههیش ارزش بههه تههازه سههیب تههن هههزار 64 از بههیش 31سههال  ماهههه 52در

 میلیههون 07 ارزش بههه  تههن هههزار 574 از بههیش تههازه زمینههی سههیب  دالر، میلیههون
 75.3 از بههیش ارزش بههه تههن هههزار 7.6 میههزان بههه خشههک و تههازه پسههته دالر،
 و دالر میلیههون 535 ارزش بههه تههن 577 از بههیش میههزان بههه زعفههران و دالر میلیههون
 از..... و دالر میلیههون 73.7 ارزش بههه تههن هههزار 03 میههزان بههه فرنگههی گوجههه رب

 از تههازه انگههور تههن هههزار 02 از بههیش و شههده صههادر هههدف کشههورهای بههه اسههتان
 شهده  صهادر  روسهیه و اوکهراین و انهار بهه کشهور کهره جنهوبی        کشور ههای   به استان
 .است

خود کفایی در تولید گندم وقطع 
 ستگی به واردات واب

ههزار تهن گنهدم مهازاد از      623ههزار تهن گنهدم در اسهتان و خریهد       522تولید بیش از 
مههاه میههزان   53درصههدی را داشههته و  بههیش از   03کشههاورزان  اسههتان کههه رشههد  
 ذخیره گندم در استان است .

 سرمایه گذاری خارجی در استان

 استان شده .میلیون دالر سرمایه خارجی وارد  725مبلغ  31طی سال 
نسهبت بهه مهدت مشهابه سههال      5731سهال  سهرمایه خهارجی مصهوب اسهتان طهی       

میلیههون دالر و در سههه  320ورود  30تهها  55سههال  55برابههر شههده اسههت در  5قبههل 
 میلیون دالر . 522ورود بیش از  31تا  30سال 

 مرکز پیشنهاد شده است مورد از این قوانین شناسایی و جهت اصالح به 36 شناسایی قوانین مخل کسب و کار

ورود ماشین آالت خط تولید و 
 تغییر تکنولوژی

میلیههون یههورو ماشههین آالت خههارجی مههدرن خههط تولیههد بههه اسههتان در     730ورورد 
 شده است . که در داخل تولید نمی 31سال 

اجرای طرح های اشتغالزایی خرد 
 در سطح استان 

میلیههارد  551اعتبارحههدود طههرح اشههتغالزایی در اسههتان بهها    3422اجههرای حههدود   
 .31تومان  در سال 

ایجاد نیروگاههای خورشیدی  با 
مشارکت شرکت برق منطقه ای و 
کمیته امداد امام خمینی )ره ( با 

 هدف مشارکت مردم

نیروگاه خورشهیدی کهه مقهرر اسهت در سهطا اسهتان توسهط شهرکت بهر            0222از 
انوار تحهت پوشهش کمیتهه    منطقه ای و کمیته امهداد امهام خمینهی بهه سرپرسهتان خه      
  501نیروگههاه امضههاء و   152امههداد  تسهههیالت پرداخههت گههردد تههاکنون قههرارداد     

 نیروگاه تکمیل و به شبکه بر  متصل شده است.
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اعزام و پذیرش هیاتهای 
تجاری به استان و برگزاری 

 نمایشگاه

مهورد،  7کنه  ، هنه   ر ههای عهرا   کشهو ) هیئهت تجهاری  بهه خهار  از کشهور       52اعزام 
هلنههد ، اتههریش ،روسههیه ، آلمههان ،     مههورد، تاجیکسههتان، قزاقسههتان، ترکیههه،  0افغانسههتان

درصهد رشهد داشهته     01(  کهه نسهبت بهه مهدت مشهابه سهال قبهل        ارمنسهتان و گرجسهتان  
 است.  

 مهههورد، 0 پاکسهههتان کنههه ، هنههه  کشهههورهای از تجهههاری هیئهههت 57پهههذیرش 
ترکمنسهتان کهه    چهک،  مکزیهک،  لبنهان،  عهرا ،  آلمهان،  کیهه، تر سهوییس،  مورد،0افغانستان

 درصد رشد داشته است.   44نسبت به مدت مشابه سال قبل 
   31نمایشگاه خارجی توسط استان در سال  5برگزاری 

ستاد تسهیل و رفع موانع 
 تولید استان 

جلسههه سههتاد تسهههیل)گروه کههاری وکههارگروه تسهههیل و رفههع  550مجموعهها   31در سههال 
تولیهد(با حضهور اسهتاندار محتهرم ومسهئولین اسهتانداری  تشهکیل شهده اسهت در ایهن            موانع

مصههوبه  426مصههوبه صههادر گردیههده اسههت   325پرونههده رسههیدگی شههده   653جلسههات 
 اقدام و مابقی در دست اقدام میباشد.  

واحهد بهه بانکههای     5571واحهد اسهتان  در سهامانه بههین یهاب  ثبهت نهام  ،          0632تعداد   
معرفههی شههده اسههت. در واحههدهای کوچههک و   میلیههارد تومههان   5656ه مبلههغ بههاسههتان 

میلیههارد  443.5واحههد بههه مبلههغ   172متوسههط بخههش صههنعت و کشههاورزی جمعهها تعههداد   
میلیهارد تومهان    736واحهد بهه مبلهغ     067تومان پرداخت شده کهه در بخهش صهنعت تعهداد     

 ن می باشد.  میلیارد توما 37.5واحد به مبلغ  063و در بخش کشاورزی تعداد 

 افزایش روند تولید در استان 

در اجههرای طههرح رونههق تولیههد و سیاسههتهای دولههت میههزان تولیههد اسههتان در بخشهههای     
الیههاف مصههنوعی )    31 صههنعتی رونههدی در حههال افههزایش داشههته بگونههه ای کههه در سههال

درصههد (  47درصههد ( ، خههودرو )  5.7درصههد ( ، روغههن نبههاتی )  027المهه) ) ، (درصههد 46
   درصد( رشد تولید داشته اند . 01درصد ( ، سیمان )  56موتورسیکلت ) ، 

 صادرات و واردات استان 

 0534، معههادل  5731میههزان صههادرات کههاال از گمرکههات خراسههان رضههوی طههی سههال   
میلیههههون دالر مههی باشههد کههه نسههبت بههه مههدت مشههابه سههال  5366هههزارتن و بههه ارزش 
درصههد رشههد داشههته اسههت. الزم بههه     1.4ری درصههد و در ارزش دال 5.5قبههههل در وزن 

ههههههزار 0255ذکههر اسههت وزن و ارزش صههادرات کاالههها در سههال گذشههته بههه ترتیههب     
 میلیون دالر بوده است.   5636هن و   تهه

میلیههون دالر و صههادرات  16)همچنههین بهها احتسههاب صههادرات خههدمات فنههی و مهندسههی  
میلیههون  0257صههادرات اسههتان  ،میلیههون دالر 535مبههادی گمههر  سههایر  اظهههار شههده در

 دالر برآورد می شود . (
میلیههون  736هههزار تههن و بهههه ارزش  475بههر  ، میهههزان واردات اسههتان بههالغ 5731در سههال

درصههد کههاهش و از  55دالر بهوده کههه در مقایسههه بها مههدت مشههابه سههال قبهل ازنظههر وزن    
  103ان بههه میههز 5734درصههد رشههد داشههته اسههت . ضههمناً واردات سههال    3لحههاا ارزش 

 باشد .    میلیون دالر می 735هزار تن به ارزش  
بهها توجههه بههه مقایسههه ارقههام صههادرات و واردات تههراز بازرگههانی خههارجی گمرکههات خراسههان  

 میلیون دالر می باشد .5732مثبت و معادل  5731رضوی طی سال
صههادرات اسههتان بههه کشههورهای اروپههایی و هنهه  کنهه  رشههد قابههل تههوجهی داشههته کههه  

 ده نتایج برجام است .نشان دهن
میلیههون دالر  16، ارزش طههالی صههادره شههده از اسههتان   5731و  5734طههی سههالهای  

 که در سطا کشور منحصر به فرد می باشد بوده

ایجاد دفتر های نمایندگی  
گمرک در شهرستان های  

 نیشابور و گناباد

ز نماینههدگی هههزار دالر ا 532میلیههون دالر کههاال از نماینههدگی نیشههابور و     40صههادرات 
گنابههاد در سههالجاری و جلههوگیری از سههفرهای غیههر ضههرور واحههدهای صههادراتی بههه مرکههز   

 استان و سرعت عمل در صادرات محصول

 نظارت و کنترل بازار
منجههر بههه کههاهش نههرر تههورم در اسههتان گردیههده بههه صههورتیکه در ابتههدای دولههت تههدبیر و  

درصههد  1.5ایههن نههرر بههه  5731اواخههر سههال درصههد بههوده و در  73.1امیههد تههورم اسههتان 
 کاهش یافته است که از متوسط کشوری یک درصد کمتر است .
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 فاینانس -یوزانس 

 ی صههنعتی اسههتاندیههتول یبههه واحههد هها  31در سهال   وزانسیهه التیدالر تسههه ونیه لیم 11
 دهیههگردمبادلههه  یخههارج یبانههک ههها قیههاز طر یخههارج هیههواردات مههواد اول نیجهههت تههام
 . است

میلیههون دالر فاینههانس در بخههش بههر  و فههوالد اختصههاص یافتههه   022حههدود  31در سههال 
 است .

 اشتغال

 0علیههرغم افههزایش   34نسههبت بههه سههال   31کههاهش نههرر بیکههاری اسههتان در سههال    
ههزار نفهری    64درصدی نرر مشهارکت اقتصهادی اسهتان یها بهه عبهارتی افهزایش بهالغ بهر          

 متقاضیان کار جدید .
 

 

 
 واگذاری پروژه های تملک دارائیهای

 به بخش غیردولتی  ای استانسرمایه
 
 

های تملک های اجرائی مرتبط در واگذاری پروژهبا همکاری دستگاه سازمان برنامه و بودجه استان
های قانونی منجر بته کست    ای  به بخش غیردولتی با استفاده از کلیه ظرفیتهای سرمایهدارایی

و رتبته ستوم در    "هتای جدیتد و نیمته تمتام    پروژه"های کشور در واگذاری استان رتبه دوم بین
 شده است . "برداری رسیدههای تکمیل شده و به بهرهپروژه "واگذاری 

هتای استتانی   های انجام شده پروژههای قانونی مورد استفاده در واگذاریشناسائی تمامی ظرفیت
( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشتی  53اده )عالوه بر ظرفیت مورد تاکید استان در م

 ( 5از مقررات مالی دولت)
ظرفیت قانونی مورد استفاده در سطح کشتور و   56های اجرائی استان و معرفی مکاتبه با دستگاه

های های قانونی واگذاری طی سالدرخواست اعالم عملکرد استان خراسان رضوی در این ظرفیت
 9316و  9310

 699های اجرائی استان  فهرستتی از  دستگاهعات موجود و اطالعات دریافتی از استفاده از اطال با
هتا در  های قانونی متفاوت تنظیم و اطالعتات کامتل پتروژه   پروژه واگذار شده با استفاده ازظرفیت

راها و شتو  ،هتا ها تهیه و به دفتر امور بنگتاه های ماهانه واگذاریقال  چارچوب مرجع ارائه گزارش
 . دی ماه ارسال شده است 56های مردمی سازمان برنامه و بودجه کشور در مشارکت
های مردمی ستازمان برنامته   شوراها و مشارکت ،هاهای انجام شده توسط دفتر امور بنگاهواگذاری

هتای  بودجه کشور در برخی موارد تجمیع شده و آمار واگذاری استان خراسان رضوی در گتزارش 
 940اعالم شده است که نسبت به سهمیه تعیین شده استان خراسان رضوی ) مورد030دفتراین 

 . برابر سهمیه خود محقق نموده است 0بیش از  (پروژه هدف کشوری 5644پروژه از مجموع 
قتانون   53ای از محل ظرفیت قانونی ماده های سرمایههای تملک داراییدر زمینه واگذاری پروژه

پروژه استانی بصورت بالقوه با قابلیت واگذاری شناستایی و احصتا     961موع ( نیزدر مج5الحاق )
هتای ذیتربط نیتز از طریتق     ها در پورتال سازمان قرار گرفته و توستط دستتگاه  این پروژه. اندشده

 اند.شار آگهی اطالع رسانی شدهپورتال و انت
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 مشهد پایتخت فرهنگی 
 جهان اسالم
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 د ــهشـم
 پایتخت فرهنگی جهان اسالم

 

 علمتی و فرهنگتی استالمی(    ،آموزشتی  سازمان) آیسسکو سوی از میالدی 5493 سال در مشهد
 و فرهنگتی  هتای برنامته  مناستبت  همتین  بته  و شتده  معرفتی  اسالمی فرهنگ پایتخت عنوانبه 

 هماهنگی شورای دبیرخانه. شد خواهد برگزار شهر این در سال طول در متنوع هنری رویدادهای
  هتا، ستازمان  ستازی هماهنتگ  بتر  عتالوه  م،5493مشتهد  استالمی  فرهنگ تختپای ریزیبرنامه و

 و عمتومی  دولتی، گوناگون هایبخش در فرهنگ، و توسعه متولی نهادهای و اجرایی هایدستگاه
 توستعه  دسته: چهار در ساز،یکپارچه هایبرنامه اجرای و مدارک و اسناد تولید طریق از خصوصی
 رویتدادهای  اجرای و درنهایت آموزش و ترویج نشر و ها،ظرفیت از یوربهره ارتقای ها،زیرساخت
 آتتی  هایسال در آن از مهمی هایبخش تداومِ قابلیت با سالهیک برنامه تدوین به اقدام فرهنگی،

 است. کرده
 فرصتتی  را 5493 سال  مختلف، هایبخش در مشهد شهری و استانی و ملی مدیران و شهروندان

 جهانیتان  بته  هتا ارزش ایتن  پیام انتقال و شهر، این تاریخی تجربه در جاری ایهارزش بیان برای
 بتا  را استالمی  جوامتع  و ملتل  مستلمانان  ویژهبه و جهان مردم کنندمی تالش و آورندمی شماربه

 هتای پایتختت  برای پایدار الگویی و کنند میزبانی شایستگی به فرهنگی، غنی و متنوع رویدادهای
 شهر نشی  و فراز پر تاریخ رضوی، سیره از برگرفته بنیادی هایارزش بر مبتنی اسالمی، فرهنگ

 .بگذارند فراروی  آن، معاصر هایمندیتوان و
 هتای ستال  در استتمرار  و سال این در اجرا برای پارچهیک ایبرنامه قال  در مختلف هایفعالیت

  نبتوی  سنت قرآن، پرتو در اسالمی ملل و اقوام تقری  رویکرد با و آیسسکو اهداف اساس بر آتی،
  و تمتدنی  هتای پایته  تحکتیم  بترای  فرهنگی مندسازیتوان ،(ص) اکرم پیامبر بیت اهل دوستی و

 عناصتر  از گیتری بهره با و مسلمان، جوامع در اسالمی فرهنگی غنای و استقالل حفظ برای تالش
 و هتا ظرفیتت  و مشتهد  دسمقت  شهر مدنی حیات و تاریخ از برگرفته مفاهیم رضوی، سیره اصلی
 .است شده تدوین آن کنونی هایمندیتوان

 پایتختت  ریتزی برنامته  و همتاهنگی  شورای دبیرخانه برای رویداد، این گرامی مهمانان از میزبانی
 متا  ستر  بتر  دیگتر  بار را محمد آل عالم خادمی تاج که است بزر  بب افتخاری اسالمی، فرهنگ

 .سازدمی ایشان عنایات و الطاف مرهون را ما و گذاردمی
سازمان تخصصی و مؤسسات وابسته بته   990ها و ارتباطات خود،  با آیسسکو برای توسعه فعالیت

هتای غیردولتتی و مؤسستات دانشتگاهی،      ای، سازمان المللی منطقه های بینسازمان ملل، سازمان
داف ختود،  یتابی بته اهت   قرارداد همکاری و تفتاهم مشتارکت منعقتد کترده استت و بترای دستت       

تشتکیل   -هتای ختود  ها و نهادهای مرتبط با فعالیتآوری سازمانبا گردهم –هایی را زیرمجموعه
هتای جهتان استالم     عنتوان نمونته اتحادیته دانشتگاه    کنتد؛ بته  ها فعالیتت متی  داده و از طریق آن

برنامته و رویتداد    644شود. آیسسکو در هر ستال، بتیش از    زیرمجموعه این سازمان محسوب می
چون کنفترانب، کارگتاه،   های مختلف همهای علوم، آموزش و فرهنگ، در قال گوناگون در زمینه

سمینار و پژوهش در کشورهای مختلف اسالمی و و برای جوامع اقلیت مسلمان در سایر کشورها 
دهتی بته امتت استالمی و تقویتت      شکل»ها به منظور تحقق هدف کلی کند؛ این فعالیتاجرا می

بختش مهمتی از ایتن     5493اجرا می شود. الزم استت در ستال   « مسلمان در جهان جایگاه ملل
 های برنامه پایتخت فرهنگ اسالمی به مشهد منتقل گردد.  ها توسط مدیریتبرنامه
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 یسسکواهداف هفت گانه آ
 
 

  های آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات و تحکیم آن در زمینههمکاری میان کشورهای عضو  تقویت -

 های جاودان و بلندمرتبه اسالمی ها و ارزش در چارچوب آرمانوری پیشرفته آتوسعه علوم کاربردی و فن -
 یابی به صلح و امنیت جهانی  های مسلمان، مشارکت در امور و دست تحکیم درک و تفاهم میان ملت -

در زمینته   حمایت از تکامل و ایجاد همتاهنگی میتان مؤسستات تخصصتی ستازمان کنفترانب استالمی        -
بستتگی یکپارچته استالمی در میتان کشتورهای عضتو ستازمان        آموزش، فرهنگ و ارتباطات و تحکیم هم

  کنفرانب اسالمی
  ریزی آموزشی در کلیة سطوح کردن فرهنگ اسالمی به عنوان پایه و اساس برنامهمطرح -

قاللِ اندیشه استالمی در  ، حفظ استحکیم فرهنگ اسالمیت اسالمی با تمدن بارز خصوصیات از پاسداری -
 برابر تهاجم فرهنگی، عوامل انحراف، تخری .

 پاسداری از هویت اسالمی مسلمانان در کشورهای غیر اسالمی -
 

 
 اقدامات آیسسکو

 
 گسترش فرهنگ اسالمی و زبان قرآن کریم در سطح جهان  -
زمینته مطالعتات   ها و مؤسسات دولتی و خصوصی متخصتص در   ها، دانشکدهحمایت از دانشگاه -

 قرآنی، زبان عربی و فرهنگ اسالمی
هتای علمتی و آموزشتی در تترویج      تقویت مراکز و نهادهای تخصصی بترای حمایتت از فعالیتت    -

 فرهنگ اسالمی و قرآن کریم و زبان عربی
  ن مسلماناو مبتکر عانتشویق مختر -
لعتات و فرهنتگ استالمی و    های مطاها، مؤسسات و گروه ایجاد کرسیبرای  هاکمک به دانشگاه -

  هار میان آنبرقراری همکاری مؤثّ
آمتوزش در کشتورهای استالمی و القتای ویژگتی       یترویج کارهای تحقیقی برای توسعه و ارتقا -

 اسالمی به تمامی ابعاد تمدن، هنر و فرهنگ
 می ها و سمینارها و تشویق به تأسیب نهادهای آموزشی و علسمپوزیوم ،ها برگزاری کنفرانب -
 

 شود:به طور کلی، محور فعالیت های آیسسکو در موارد ذیل خالصه می
 «شدن میراث، هویت فرهنگی اسالمی و الزامات جهانی »

 «تنوع فرهنگی برای ترویج خالقیت و رسیدن به توسعه پایدار  »

 «المللی ای و بینها در روابط منطقهگفتگو و اتحاد تمدن »

 «اطات در خدمت توسعه پایدار در جهان اسالم وری اطالعات و ارتبآفن» 
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 پایتخت فرهنگ اسالمی
 

 

-جغرافیایی یا آیینی برای شهرهای خاص و مطرح -ایانگاره تعیین عنوان پایتخت فرهنگ حوزه

هتا، بتا هتدف یتادآوری یتا      های عمل و تأثیر ملتت کردن آن فراتر از مرز کشورها و فراتر از حوزه

ای ول فرهنگی و هنری شهرهای هدف، مطرح شده است؛ بنابراین انگیزههای مغفبازشناخت جنبه

هتا و  های هنری، آیینی و مردمی، برای شناستاندن ظرفیتت  ریزی و برگزاری جشنوارهبرای برنامه

تر و گردآوری مشتریان و گردشگران شد  فرهنگی، به سطحی وسیعهای کمترشناختهمندیتوان

ایدارسازی آن برای آینده است. هرگونه تلقی دیگری از این عنتوان و  ای زمانی در شهر و پدر بازه

برداری از آن منجر خواهد رفتن فرصت بهرهمشابه این عنوان، خطایی است راهبردی که به ازمیان

های مشتترک  شد. اساسا این انگاره با هدف باالبردن سطح آگاهی جهانی نسبت به تاریخ و ارزش

هتای گردشتگری،   موضوعات فرهنگی و عمومی، چون تنوع جاذبته  کردنخویش با کمک برجسته

 پوشاک و خوراک و... مطرح شتده و بنتابراین توجته بته اشتتراکات و گتذر از افتراقتات از جملته        

 های آن است. بنیان 

ستازمان   5499به عنوان پایتخت فرهنگ اسالمی، یکی از مصوبات اجتالس ستال    انتخاب مشهد

از  "امتان  "از کشور سودان و شهر  "سنار"است. در همین اجالس شهر آیسسکو در الجزایر بوده 

در میتان کشتورهای آفریقتایی نیتز بته      ر مشترک، پایتخت فرهنگ استالمی و  طوکشور اردن، به

 در اوگاندا رسید. "کاپاال"
 

 

 مشهد راهبردهای اصلی 
 اسالم ی جهانپایتخت فرهنگ

 

 جع شریف حضترت  یان با محوریت مضبازآرایی سیمای ذهنی و معرفی مشهد به جهان
 )ع(علی ابن موسی الرضا

 محیطی،کالبدی هایظرفیت از گیریبهره ارتقایبا  شهری هایظرفیت سازیبرجسته 
 مشهد مردمی و

 دیتداری و   هتای نشتانه  طریتق  از هویتی سازیپارچهبا یک سازینشانه و پردازیهویت
 هابرنامه و شعارها  هماهنگی طریق از هویتی سازیپارچهیک

 بیتان  بترای  المللتی بتین  هتای رستانه  هتای ظرفیتت  از گیتری شهری با بهتره  بازنمایی  
 مشهد شهر در جانبههمه و پایدار توسعه هایظرفیت و هاتوانمندی

 و استالمی  فرهنتگ  پایتختت  مفهتوم  برای پایدار الگویی عرضه مفهومی با پایدارسازی 
 شایستگی تداوم
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 ریزی اهم اقدامات شورای برنامه                                  
 ی و هماهنگی پایتخت فرهنگ

 اسالم جهان
 

پایتخت فرهنگ اسالمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  سیاستگزاریتشکیل جلسات شورای  -
ریزی استانی پایتخت فرهنگ اسالمی با حضتور استتاندار   و تشکیل جلسات شورای هماهنگی و برنامه

های تخصصی ها و کارگروهنشست در ستاد ها، کمیته 144چنین برگزاری حدود ن رضوی و همخراسا
م در سطح 5493های مرتبط با موضوع پایتخت فرهنگ اسالمی مشهد ها و سازماندبیرخانه، دستگاه

 ملی و استانی. 

م 5493هد م  و دفتر مطالعات راهبردی مش5493تشکیل دبیرخانه پایتخت فرهنگ اسالمی مشهد   -
ای و بصتری و انتشتار   تدوین فراگردهای رستانه  ،م5493و تشکیل هسته علمی، تدوین منشور مشهد 

 نشریه فرهنگ شهر اسالمی
تدوین برنامه جامع عملیاتی پایتخت فرهنتگ استالمی مشتهد، در محورهتای مختلتف رویتدادها و        -

 ،الملتل های ستاد ارتباطتات بتین  لیتفعا ،رسانیای و اطالعهای دبیرخانهفعالیت ،رخدادهای فرهنگی
و همچنتین فعالیتت ستتاد شتهری      رضتوی  قتدس  آستان ویژه هایفعالیت ،های ستاد عمرانیفعالیت

 های فرهنگیرسانی و رویدادحمل و نقل، اطالع ،شهرداری مشهد در حوزه عمرانی

رکت وزارت راه و بامشا ،م5493برگزاری مسابقه طراحی لگو )نشان( پایتخت فرهنگ اسالمی مشهد -
نشان "ها و انتشار کتاب ها، ستادها و رسانهها، سازمانشهرسازی و انتخاب و ابالغ آن به کلیه دستگاه

 "م5493پایتخت فرهنگ اسالمی مشهد 

زندگی امام  م، شامل بخشهای:5493طراحی و فعالیت سایت رسمی پایتخت فرهنگ اسالمی مشهد -
با قرآن، تاریخ، شهر علم، اندیشته هتا، میتراث جتاودان، خراستان       انب ،پروریادب ،)ع(، هنروریرضا

ارائه آخرین اخبار رویدادها و نشریات و تولیتدات فرهنگتی پایتختت فرهنتگ      و نیزبزر ، زیارت و ... 
 انگلیسی و عربی جهت بازدید از سرتاسر جهان  ،م  به سه زبان فارسی5493اسالمی مشهد 

هیتأت محتترم وزیتران و     3/6/9316م در جلسه 5493می مشهدپایتخت فرهنگ اسالطرح موضوع  -
ریتزی و همتاهنگی تعیتین    ستتاد برنامته   ،ستاد ملی شهرسازی ،سیاستگزاریتصوی  ساختار شورای 

هتای  وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان برنامته و بودجته و دستتگاه   
 م و تامین منابع مالی  5493های مشهد رنامهاجرایی ملی و استانداران، درخصوص مشارکت ب

هفتته بتا    65شتامل   ،م5493های پایتخت فرهنگ اسالمی مشهد نگار رویداد و فعالیتتدوین هفته -
حمتل   ،معماری و شهرسازی ،فعالیت عمرانی 954فعالیت رویدادی و فرهنگی و بیش از  964بیش از 

های دولتی استان، آستان قدس رضوی، و سازمان هاهوشمندسازی و زیرساختی توسط دستگاه ،و نقل
 شهرداری مشهد و بخش خصوصی.

چنین دبیرخانه پایتخت فرهنگ استالمی بتا   ارسال مکاتبات مستمر استانداری خراسان رضوی و هم -
المللی های ویژه بینهای مختلف اجرایی؛ نظیر: انتقال برنامههای ملی و استانی برای هماهنگیسازمان
گیتری مصتوبات   های ملی و استتانی، پتی  م، حمایت و جذب مشارکت5493ان به مشهد درسالاز تهر

 ای و ....الملل و اقدامات رسانههماهنگی بخش بین ،هیات محترم وزیران 3/6/9316جلسه مورخ 

اعزام نمایندگان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به دفتر آیسسکو )مراکش( و دعتوت رستمی از    -
بهمتن متاه    5تتا 0)م 5493حترم آیسسکو برای حضور ایشان برای مراسم افتتاحیه مشتهد  مدیرکل م

9316) 
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 53تشکیل ستاد برگزاری مراسم رسمی افتتاحیه مشهد پایتخت فرهنگی جهان استالم بتا تشتکیل     -
 کمیته عملیاتی شامل:

تته مهمانتان   کمی -3کمیته امنیتی انتظتامی مشتهد مقتدس؛     -5کمیته امنیتی انتظامی استان؛  -9 
کمیته مهمانتان   -5کمیته مهمانان داخلی؛   – 6کمیته سفرا و مهمانان رسمی خارجی؛  -0خارجی؛ 

 -94کمیتته تبلیغتات شتهری؛     -1کمیته تشتریفات؛   -0کمیته اسکان و پذیرایی مهمانان؛  -3ویژه؛  
کمیته اجرایتی؛   -95های ویژه هنری و سینمایی؛ کمیته برنامه -99کمیته افتتاحیه )مراسم سالنی(؛ 

هتای ویتژه   کمیتته برنامته   -96های متترجم؛  کمیته ترجمه و دستگاه -90رسانی؛ کمیته اطالع -93
کمیتته همتاهنگی و تبلیغتات و     -90کمیتته حراستت؛     -93کمیته مالی و پشتتیبانی؛   -95هنری؛  

کمیتته   -55قرآنی؛ کمیته هدایای  -59؛ قرآنی کمیته افتتاحیه -54کمیته جانمایی؛  -91انتشارات؛ 
نفتر از   644کمیته همتایش شتجره طتوبی؛ کته بامیزبتانی بتیش از        -53کنگره ایران و جهان عرب؛  

  0تتا   3برنامه در روزهتای   90هنری کشورهای مسلمان با اجرای -های فرهنگیمیهمانان و شخصیت
 برگزار گردید. 9316بهمن 

روابتط عمتومی    ،مدیران صدا و سیما ،دبیرخانه ایرسانی با حضور مشاور رسانهتشکیل شوری اطالع -
شهرداری مشتهد و متدیران  چهتار روزنامته مشتهد       ،استانداری خراسان رضوی ،آستان قدس رضوی

چنین نمایندگی خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران؛ به و هم (شهرآرا و اتفاقیه ،قدس ،خراسان)مقدس 
ملّتی و   ،ای استتانی و استفاده کامل از ظرفیت رستانه ای ریزی امور رسانهو برنامه سیاستگزاریمنظور 

 المللی .بین
های افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان اسالم شامل آیین افتتاحیه در تاالر قدس حرم ارائه ویژه برنامه -

قرن هنر و تمدن اسالمی در موزه بزر  خراسان رضوی، ضیافت  90مطهر رضوی، افتتاحیه نمایشگاه 
ر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی و استاندار محترم خراسان رضوی، برگزاری مراستم  شام با حضور وزی

 ،افتتاح نگارخانه دائمی پایتخت فرهنگی جهان اسالم ،محفل نورانی انب با قرآن در حرم مطهر رضوی
هتای  وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب و نشست مسئوالن و مدیران رستانه برگزاری اختتامیه گفت

 نوزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در محل هتل آرما کشور با
 ، لتوح فشترده، تابلوهتای هنتری بته      ، نشتریه انتشار آثار و تولیدات فرهنگی و هنری در قال  کتاب -

، 5493نگار مشهد ، هفته، انگلیسی و عربی شامل: قرآن نفیب به خط مرحوم نیریزیهای فارسیزبان
 باشد.های جهان اسالم، پوسترهای موضوعی نفیب و ... میکتاب فرهنگ شهر اسالمی، کتاب کشور

 

 تعداد پروژه ها عنوان پروژه  ردیف
 اعتبار مورد نیاز

 )میلیارد ریال( 

 811/813 889 ها و رویدادهای فرهنگیفعالیت  .9

 3/88888 818 شهرسازی، میراث فرهنگی و ...  .5

 3838 81 های شهری و ...زیرساخت  .3

 9/81 - نه با ماهیت جاری های  دبیرخاهزینه  .0

 31/83388 381 جمع کل
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 حاشیه شهر مشهد

 حاشیه نشینی پدیده ای است اجتماعی که اکثر شهرهای بزر  کشورهای جهان را درگیر ختود 

ریتزی ستعی بتر حتل ایتن معضتل       نموده، به نحوی که هر کشوری به تناس  امکانتات و برنامته  

حل  لذا ؛نیستاعی نموده است. مشهد نیز به عنوان کالن شهر مذهبی مصون از این معضل اجتم

ریزی همه جانبه و یک عزم ملی است. خشکستالی، فقتر،   معضالت پیچیده آن نیازمند یک برنامه

از عمده عوامل ایجاد حاشتیه نشتینی در   و به طور خاص در مشهد موضوع زیارت  بیکاری و تورم

های اجتماعی و مشتکالت امنیتتی و   که همین موضوع باعث آسی  ؛باشدها میشهرحاشیه کالن

  گردد.اخالقی و ... می

کمبود توان و منابع سازمانهای دولتی و غیردولتی جهت توسعه، ارائه خدمات و تسهیالت شهری 

برای جمعیت شهری درحال رشد و برآورده نشدن نیاز مسکن و سرپناه اقشار کم درآمد در فضای 

سابقه گسترش ای بینشینی و اسکان غیررسمی را به گونهریزی شده شهر، حاشیهرسمی و برنامه

دهد که حدود یک ششم المللی نشان میهای بینداده است، آمارهای ارائه شده از جان  سازمان

کنند و فاقد تستهیالت کتافی شتهری    ای زندگی میای و حاشیهاز جمعیت جهان در مناطق زاغه

ای از فقر، کمبود امکانات بهداشتی، شرایط نامطلوب زندگی، . قشر فقیر شهری، در چرخههستند

ای با نام شهری شدن فقر یا فقر شهری( که در این اند)چرخهسوادی گرفتار شدهبد مسکنی و بی

 چرخه دالیل این نابسامانیها کامالً مشخص نیست. 

و رشتد ستریع شهرنشتینی را در چنتد دهته      مشهد پب از تهران بزرگترین کالنشهر کشور بتوده  

گذشته تجربه کرده است. در مشهد بخش عمده این رشد به حاشیه شهر اختصاص دارد کته هتم   

هزار نفر را در خود جتای داده استت کته ایتن افتراد        564اکنون جمعیتی بیش از یک میلیون و 

هر کتانون بحرانهتا،   نشین این شت مناطق حاشیه شود.درصد  جمعیت شهر مشهد را شامل  می35

های اجتماعی، روانی و فرهنگی و مسائل ضد امنیتی شده استت  ها، ناهنجاریکمبودها، نارضایتی

تر شتدن شتهر   توجهی به آن سب  ناامنای نه چندان دور و در صورت بیو بدیهی است در آینده

 مشهد خواهد شد.

مختلتف حاشتیه شتهر کمبتود      هتای رویه وغیرمتوازن شهری موج  گردیده، که در پهنهرشد بی

به شتدت محستوس بتوده و    . .. فرهنگی و های ضروری شامل خدماتی، بهداشتی، ورزشی،کاربری

 ریزی مناس  را در این مناطق با مشکل مواجه نموده است.این معضل هرگونه برنامه

شایان ذکر است هدف، جلوگیری از رشد بی رویه و کنترل محتدوده کنتونی حاشتیه نشتینی در     

هر و تثبیت وضعیت موجود بوده که نیازمند  اقداماتی عاجل شامل ایجاد کمربند سبز، اجترای  ش

 گتذاری محتدوده ختدماتی شتهر، اجترای بتاکب و       هتای ختاص، میلته   اجرای ابنیته  حائل، دیوار

بایست در راستای منویتات مقتام معظتم رهبتری و     می باشد و همزمان می. .. های بتونی ودیواره

اشتغال و افتزایش   ،ریاست محترم جمهور، نسبت به رسیدگی به وضعیت معیشتی دستورات اکید
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بدیهی است شترط   وارتقا  سرانه های خدماتی  برای ساکنین این مناطق اقدام نمود.رفاه عمومی 

 ها با یکدیگر است. همزمانی و همپوشانی این فعالیت ،اصلی تحقق این هدف

برخوردار اطراف شهرهای بزر  و شهرهای میتانی و   پرواضح است که رسیدگی به روستاهای کم

مطروحته   کوچک و ارائه رفاه نسبی وایجاد اشتغال به منظور جلوگیری از مهاجرت، قبل از متوارد 

فوق در اولویت ویژه قرار داشته که باید به عنوان یک راهکار اساستی متد نظتر متدیران و برنامته      

 ریزان شهری استان قرار گیرد.

 
 

 

 یه نشینجمعیت حاش

 )نفر(
 تعداد پهنه تراکم جمعیتی مساحت

تعداد محله 

  شناسایی شده

 هکتار 8138 8،311،111
881  

 نفر در هکتار
1 99 

 

 
 

 نقشه محدوده های سکونتگاههای غیررسمی
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 مشخصات کلی سکونتگاههای غیررسمی شهر مشهد و 

 نها بر اساس شاخصهارتبه بندی آ
 

ت
وی

اول
 

اسکان پهنه 
ت غیر رسمی

اح
س

م
 
ار(
کت
)ه

 

 جمعیت
 )نفر(

موقعیت 
نسبت به 

 شهر

موقعیت 
جغرافیایی 
 سکونتگاه
 در شهر

رتبه بندی محالت 
برای اقدامات 
توانمندسازی و 

 بهسازی در هر پهنه

 شمال شر  داخل محدوده 052266 357 التیمور 5

پنج  -16طبرسی  -التیمور
 -معصوم 54کوی  -تن

خ کوی شی -محمود آباد
 -کوی بیت المقدس -حسن
  -دیش دیش -رده
 فاطمیه -خطیب -بنی هاشم

0 
شهرک شهید 
رجایی )قلعه 

 ساختمان(
 داخل محدوده 551611 535

شر  و جنوب 
 شر 

کوچه  -شهر  شهید رجایی
 -بازه شیخ -ده متری -حمام

 -امیرآباد -قلعه خیابان
 -محمدآباد -مهرآباد -صدوقی

 -اکبرآباد سیدی -ابراهیمآباد
شهر   -عباسپور -امین آباد

 شیرین

 شر  داخل محدوده 32463 747 گلشهر 7
 -گلشهر -روح آباد
 صاحب الزمان 

 شمال داخل محدوده 35172 440 خواجه ربیع 4

کوی  -مهر مادر -بهمن
 -کوی آزادگان -گلشاد

 -چاییش -شهر  قدس
  -طالقانی -خواجه ربیع
 آزادی -جاده سیمان

 شمال ل محدودهداخ 13674 000 دروی 1
 -جنوب کال نخود  -دروی
  -کالته مالعلی -قایم

 بالل -کوی مطهری

 555672 624 جاده قوچان 6
داخل محدوده 
 وحریم شهر

 شمال غرب

  -شهر  امام علی
 -شهر  شهید مطهری
شهر   -شهر  امام هادی

 -شهر  نوید -حجت
 -کال زرکش -مهدی آباد
کوشک  -قایم -بحرآباد
 صیدآباد -مهدی

 داخل محدوده 523335 16 سیدی 3
جنوب و جنوب 
 شر 

 -سیدی -کوی ولیعصر
 -عسگریه -طر  -حافظ
 مهدیال -بهارستان -قایم

 53152 571 سیس آباد 5
داخل محدوده 
 وحریم شهر

 دهرود -سیس آباد شمال

 (شده استبه آمار فو  اضافه  نیز)جمعیت اتباع بیگانه  محله 99 5718888 9036 جمع کل
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 توضیحات واحد اعتبار موضوع
 دستگاه
 اجرایی

تهیه بسته پیشنهادی 
 حاشیه شهر مشهد

05622 
 )برآورد(

 میلیارد ریال

 34میلیارد ریال در سال  5572

دفتر فنی 
 استانداری

 31در سال  میلیارد ریال 1722

 36میلیارد ریال در سال  1222

 ریال )تسهیالت(میلیون  5552222

 میلیون ریال 0322 جام مطالعات مشاوران
انجام بروز رسانی جهت 6پهنه  در 

 مطالعات حاشیه شهر
راه و 
 شهرسازی

انجام مطالعات ارتقا ء 
 سکونتگاههای غیررسمی

 میلیون ریال 5022
در ستاد توانمندسازی بافتهای 
 فرسوده استان مصوب گردیده است

شهرداری 
 مشهد

انجام مطالعات بازنگری 
دوده های بافت در مح

 فرسوده
 میلیارد ریال 5222

در ستاد توانمندسازی بافتهای 
 فرسوده استان مصوب گردیده است

شهرداری 
 مشهد

تصویب وابالغ طرح جامع 
شهرهای مشهد،طرقبه 

 وشاندیز
 در جلسه ستاد مصوب شده است طرح 7

شهرداری 
 مشهد

 
 
 
 
 
 

 سال موضوع
میزان 
 اعتبار

 توضیحات واحد

بافت ناکارآمد بهسازی  
 شهر مشهد

10 044 
میلیون 

 ریال
 تخصیص این اعتبار صفر

 می باشد 

بهسازی بافت فرسوده و 
حاشیه کالنشهر مذهبی 

 مشهد 
16 144 

میلیون 
 ریال

درصد این اعتبار  94تاکنون تخصیص  
 به استان ابالغ شده

ساماندهی حاشیه 
نشینی شهر مشهد 

 )بافت ناکارآمد شهری(
16 9364 

ن میلیو
 ریال

قانون اصالح بودجه  35از محل تبصره 
و درمرحله ابالغ اعتبار  به  9316سال 

 استان

میلیون  0303 جمع کل
  ریال

 اعتبارات مصوب

  مطالعات و برنامه ریزی
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 اجرایی دستگاه موضوع
 تدوین و تصویب و ابالغ سند مصوب مدیریتی و اجرای 

د سکونتگاه های غیر رسمی شهرهای استان با محوریت مشه
 درراستای سند بازآفرینی کشور

 راه و شهرسازی

 استانداری انتصاب مشاور استاندار در زمینه حاشیه شهر 
تشکیل مجمع روسای دانشگاهها برای حل راهبردی مسائل و معضالت 

استان از قبیل آب، حاشیه نشینی، مهاجرت و اشتغال که در همین 
، شهرداری و دانشگاه رابطه تفاهم نامه سه جانبه ای بین استانداری

آزاد اسالمی منعقد و دفتر مطالعات حاشیه نشینی در پهنه خواجه ربیع 
 شروع بکار و فعال گردیده است.

استانداری، دانشگاه 
 آزاد،شهرداری مشهد

بهزیستی با دانشگاه پیام نور برای  –قرارداد سه جانبه استانداری
 مطالعات آسیب شناسی  اجتماعی حاشیه شهر

اری،بهزیستی، استاند
 دانشگاه پیام نور

بازدید مداوم و مستمر  برگزاری منظم جلسات ستاد بازآفرینی استان و
 هفتگی استاندار محترم از حاشیه شهر

 استانداری

شیوه نامه کارگروه پیشنگری و پیشگیری از  تدوین و تصویب ابالغ
 38ایجاد سکونتگاههای غیر رسمی استان در سال 

 راه و شهرسازی

فعال نمودن ستاد مبارزه با زمین خواری و کنترل ساخت و 
 استانداری سازهای غیرمجاز استان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مهم ترین اقدامات عمرانی و زیربنایی حاشیه شهر مشهد 
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موضوع 
 فعالیت

 عنوان پروژه

مشخصات 
 پروژه

 جمع 
اعتبار 

 شده
 )میلیون ریال(

ی
یک

یز
ت ف

رف
یش

د پ
رص

د
 

 دستگاه 
 اجرایی

 وضعیت پروژه

در  واحد مقدار
دست 
 اجرا

بهره 
 برداری

 عمرانی
زیربنا
 یی

احداث و توسعه 
 کشت 

کلخانه ای در 
 شیه شهر مشهدحا

188 
هک
 تار

58،888 8 
 جهاد

 کشاورزی
  

     03،333 جمع کل اعتبار هزینه شده
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 موضوع
 فعالیت

 عنوان پروژه

 مشخصات پروژه

ه 
ین
هز
ار 
تب
اع
ع 
جم

ده
ش

 
ن 
یو
یل
)م

ل(
ریا

 

ت 
رف
ش
پی
د 
ص
در

ی
یک
یز
ف

 

ی
رای
اج
اه 
تگ
دس

 

وضعیت 
 پروژه

 

 
 واحد مردار

 عمرانی
 زیربنایی

با  احداث مدرسه
کالس و زیربنای  503

 مترمربع 76093
 مدرسه 75

718.88
8 

588 
نوساز
ی 

 مدارس

 بهره
 برداری

هم اکنون با احداث مدارس مذکور ظرفیت کالس ها از سه شیفت به دو شیفت و 
 نفر ترلیل یافته است. 91نفر در کالس به  61متوسط تعداد دانش آموزان از 

  718.888 جمع اعتبار هزینه شده 
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 موضوع
 فعالیت

 عنوان پروژه

مشخصات 
 پروژه

درصد 
پیشرفت 
اه  فیزیکی

تگ
دس

ی
رای
اج

 

 وضعیت پروژه

 واحد مردار
 دردست
 اجرا

 بهره
 برداری

 عمرانی
 زیربنایی

ساخت واحد مسکونی 
 جهت مستمندان

 588 واحد 157
خیرین مسکن 
 ساز پنجتن

  

ساخت واحد مسکونی 
 یالت بانکی با تسه

 588 واحد 5788
خیرین مسکن 
 ساز پنجتن

  

ساخت واحد مسکونی 
 جهت معلولین

 588 واحد 718
خیرین مسکن 
 ساز پنجتن

  

 588 واحد 188 ساخت واحد مسکونی 
خیرین مسکن 

 ساز غدیر
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ت
الی
فع
ع 
ضو

مو
 

 عنوان پروژه

 مشخصات پروژه

ار 
تب
اع
ع 
جم

ه 
ین
هز

ده
ش

 
ل(
ریا
ن 
یو
یل
)م

 

ت 
رف
ش
پی
د 
ص
در

ی
یک
یز
ف

 

ی
رای
اج
اه 
تگ
دس

 

 وضعیت پروژه

  

 واحد مردار
 دردست
 اجرا

 بهره
 برداری

ی
نای
رب
زی
ی 
ران
عم

 

آماده سازی و اجرای 
فضای سبز )کاشت 

نهال( در حریم  96888
 رودخانه کشف رود

018.888 
متر 
 مربع

0.888 48 
شهرداری 
   مشهد

ی جدول و اجرای جو
آسفالت بازگشایی معابر 
شهری در پهنه های 

 حاشیه نشین

 41 781.063 تن 504613
شهرداری 
   مشهد

اجرای فضای سبز )پارک، 
 آیلند و ...(

 18 375.583 هکتار 941
شهرداری 
   مشهد

احداث سالن های ورزشی 
با مشارکت بخش 

 خصوصی

 588 18.888 سالن 1
شهرداری 
   مشهد

الن ورزشی احداث س
 شهدای مدافع حرم

5088 
 متر
 مربع

9.888 588 
شهرداری 
   مشهد

اجرای طرح های 
 مطالعاتی و پژوهشی

 98 5.575 طرح 3
شهرداری 
   مشهد

  5755813 جمع اعتبار هزینه شده 
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 موضوع
 فعالیت

 عنوان پروژه
درصد 
پیشرفت 
 فیزیکی

اعتبار هزینه 
 شده

 )میلیون ریال(

اه دستگ
 اجرایی

وضعیت 
 پروژه

عمرانی 
 زیربنایی

احداث سالن 
 ورزشی نوده

48 57888 
ورزش و 
 جوانان

دردست 
 اجرا

  00333 جمع کل اعتبار هزینه شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع
 فعالیت

 عنوان پروژه
درصد  مشخصات پروژه

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پروژه

 واحد مردار
 دردست
 اجرا

 بهره
 برداری

 
زی
ی 
ران
عم

(  
   
ی  

نای
رب

ی
شک

پز
م 
لو
 ع
اه
شگ

دان
)

 

   48 مرکز 67 احداث مراکز جامع سالمت

   48 پایگاه 553 احداث پایگاه های سالمت

   8 تختخواب 168 احداث بیمارستان شرق مشهد

احداث بیمارستان جدید هاشمی 
 نژاد

   8 تختخواب 978

احداث بیمارستان جنوب شهر 
 )بلوار نماز(

   8 خوابتخت 5888

احداث بیمارستان اکبر توسط 
 خیرین

   588 تختخواب 548

    پایگاه 17 احداث پایگاه سالمت

 

مهم ترین اقدامات عمرانی و زیربنایی حاشیه شهر 

 مشهد 

 (0030-0030)ر و امید در دولت تدبی
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 وضعیت پروژه

 واحد مردار
 دردست
 اجرا

 بهره
 برداری

 مرانیع
 زیربنایی

احداث و تکمیل سوله 
مترمربعی ورزشی  698

 صالحین

 588 568.888 سوله 96
سپاه و 
   بسیج

احداث سالن ورزشی نه 
 5118تا  5988دی) 

 مترمربع(

 588 588.888 سالن 1
سپاه و 
 بسیج

  

 احداث حوزه ها و 
پایگاه های نظارت بسیج 
در اراضی واگذار شده 
توسط شورای شهر، 

 رداری و ...شه

 61 8 مورد 41
سپاه و 
   بسیج

مرمت خانه های 
معسرین توسط نیروهای 

 جهادی 

 588 78.888 واحد 988
سپاه و 
   بسیج

کمک به تکمیل مساجد 
محوری در مناطق 

 حاشیه شهر

 588 1.888 مسجد 4
سپاه و 
 بسیج

  

تکمیل و مرمت حوزه 
 های علمیه

78 
حوزه 
 علمیه

78.888 588 
و سپاه 
 بسیج

  

 جمع کل اعتبار هزینه شده 
 ) عمرانی و سایر(

698.888     
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 (0030-0030)اجتماعی حاشیه شهر مشهد در دولت تدبیر و امید -مهم ترین اقدامات فرهنگی 
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        باشتتد؛نفتتر متتی  905640444بتتا عنایتتت بتته جمعیتتت کنتتونی حاشتتیه شتتهر مشتتهد کتته حتتدود 

هزار نفتر   04نفر) 9960444 هم اکنون طبق نتایج سرشماری خانه به خانه صورت گرفته ، اتباع  خارجی

 هزار نفر غیرمجاز( مشخص گردیده است.   36مجاز و 

 39 ( در متدارس مشتهد و     99هزار نفر دارای مدرک و  54هزار دانش آموز )هزار نفر فاقد مدرک معتبتر

هزار دانشتجوی اتبتاع ختارجی ستاکن در منتاطق       5حاشیه شهر مشغول به تحصیل می باشند. و تعداد 

 مراکز آموزش عالی تحصیل می نمایند. مختلف شهر در

 33       هزارنفر از اتباع خارجی در حاشیه شهر شامل اقشار آسی  پتذیر و بیمتاران ختاص از مزایتای بیمته

 سالمت و دفترچه بیمه استفاده می نمایند.

 سمن و تعتداد   94های دارای مجوز و فعال واحد ،  تعداد سمن 0های فعال اتباع خارجی تعداد کتابخانه

 باشند.هیأت مذهبی اتباع خارجی در شهر و حاشیه شهر مشهد فعال می544

 هتای  زایی در شهرک شهید رجایی مشهد که جهت خانوادهمرکز تولیدی و کارگاهی اشتغال 3اندازی راه

 نمایند.  سرپرست اتباع خارجی فعالیت میبی

 اتباع خارجی

 اتباع خارجی
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 فعالیت

 عنوان پروژه

بار هزینه اعت مشخصات پروژه
 شده

 )میلیون ریال(

پیشرفت 

 فیزیکی

 وضعیت پروژه

 واحد مردار
 دردست
 اجرا

 بهره
 برداری
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اج
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اهدای برای زوج های یتیم 
 و مستمند

   588 98.888 جهیزیه 318

کمک های درمانی و 
دارویی برای بیماران و 

 مستمندان

6888 
میلیون 
   588 68888 ریال

راکز درمانی تجهیز م
 خیریه ای

   588 51888 مرکز 51

ارائه خدمات به بیماران 
 خاص و صعب العالج

- - 1888 588    

   588 4888 نفر 988888 توزیع ارزاق و سبد کاال

 ) موسسه خیریه سمن ها(   34888 جمع کل اعتبار هزینه شده
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 ایر اقدامات فرهنگی اجتماعی س

 جهت آشنایی همسران جوان با مهارتهای ارتباطی وآشنایی با مهارت های  آموزش خانواده
 زندگی توسط کمیته امداد

 بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار توسط کمیته امداد 
   اجرای طرح سرشماری ساکنین حاشیه شهر با هدف ارائه خدمات مطلوب بهداشتی درمانی

 توسط دانشگاه علوم پزشکی 
  کانون فرهنگی وکتابخانه مساجد توسط اوقاف و امور خیریهتأسیب وراه اندازی 
  اجرای طرح های مدارس عاری از خطر و آموزش مهارت های مراقبت از خود و مهارتهای مقابله

 ای توسط آموزش و پرورش
 طرح حمایتی استقرار مدارس مروج سالمت توسط آموزش و پرورش 
 مسابقات محالت توسط آموزش و پرورش برگزاری کالس های اوقات فراغت ورزشی و برگزاری 
 آسی  دیده از اعتیاد و محروم برای پیشگیری ،ارائه خدمات مشاوره ای به خانواده های زندانیان، 

و جمعیت  NAو ان ای 54هزار نفر( )موسسات کنگره  96درمان و بازتوانی توسط )بیش از 
 امداد دانشجویی مردمی امام علی( توسط سمن ها

  بلوچ  ،کودکان افغان نفر از  5444درمانی و تغذیه ای برای ،آموزشی، هنری،اردوییارائه خدمات
 توسط سمن ها  و ایرانی بازمانده از تحصیل

  ایجاد باشگاه کشاورزان جوان در حومه شهر مشهد برای سازماندهی جوانان روستایی و تشویق و
 ا توسط سمن هاروست 39ترغی  آنان و جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهر ها در 

  تهیه طرح راهبردی انجمن دوستی و تعاون ویژه حاشیه شهر توسط کانون روستازادگان
سرزمین آفتاب با هدف ارتقا و توسعه معاشرت اجتماعی 0 فرهنگی و اقتصادی و برگزاری 

 کارگاههای آموزشی در فاز اول برای ده محله در حاشیه شهر مشهد
 ان شیعه و سنی مقطع دبیرستان ساکن در مناطق تلفیقی اردوی جوانه های وحدت ویژه جوان

 توسط تبلیغات اسالمی
 ،توسط تبلیغات اسالمی برگزاری کارگاه های آموزشی کیفی سازی و تقویت هیئات مذهبی 
 راه اندازی و برگزاری مراسم مختلف وبرگزاری طرح گفتمان دینی و ،اجرای برنامه های آموزشی

 لیغات اسالمیکارگاه عفاف و حجاب توسط تب
  طرح تربیت حافظان قرآن کریم وبرگزاری محافل انب با قرآن وبرنامه ویژه ش  قدر و ایام محرم

 امور خیریه و صفر و دهه فاطمیه و ...  توسط اوقاف و
 امور  توسط اوقاف و    و ترویج فرهنگ وقفیپایگاه و تربیت مربی حفظ قرآن کریم وتبل ایجاد

 خیریه
  ش دستباف مجوز فر  959صدور 
  9544درصد یارانه توسط دولت برای  54اعمال بیمه تأمین اجتماعی برای قالیبافان خانگی با 

 نفر توسط تامین اجتماعی
 هزار جلد کتاب   6ی یک کتابخانه سیار در مناطق محروم و روستایی مشهد با ظرفیت راه انداز

 توسط کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان
 اوره گروهی و فردی ویژه فرزندان روحانیون توسط حوزه علمیهبرگزاری جلسات مش 
 ه فرزندان روحانیون مستقر درحاشیه شهر توسط حوزه علمیهژبرگزاری اردوهای تربیتی وی 
 برگزاری دوره های مهارتهای زندگی درحاشیه شهر توسط حوزه علمیه 
 توسط حوزه علمیهه خانواده روحانیون مستقردرحاشیه شهر  ژبرگزاری کالسهای هنری وی 
  ساخت حوزه علمیه و اعزام مبلغین و حمایت از مکت  خانه و محافل قرآنی اهل سنت توسط

 حوزه علمیه
  برنامه آموزشی مذهبی درحاشیه شهر توسط سپاه و بسیج سازندگی  040اجرای 
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 (میلیارد ریال) مبلغ عنوان

دولت تدبیر و امید در خصوص حاشیه شهر مشهد  اعتبارات هزینه شده در

 توسط برخی از دستگاه های متولی مهم
8391  

 برخی از تسهیالت مهم پرداخت شده توسط

 بانک های عامل جهت حاشیه شهر مشهد 
8311  

 مهم ترین اقدامات اقتصادی حاشیه شهر مشهد 

 اعتبارات و تسهیالت پرداختی  
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 ریزی در استاننظام برنامه
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 نظام برنامه ریزی و تدوین

 برنامه های توسعه استان

 
 خراسان رضویاستان  آمایش برنامه لعاتتدوین وتصویب نهایی مطا

ریزی و توسعه استان به تصوی  رسیده است در شورای برنامه 9313مفاد این سند در سال 
رایه شده در این سند به های امدت استان با عنایت به اولویتمدت و کوتاههای توسعه میانبرنامه

 گردد .سند باالدستی بلند مدت تدوین می عنوان یک
 

 وین سند توسعه برنامه ششم استان خراسان رضویتد
 

 تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتمتاعی و فرهنگتی کشتور عتالوه  بتر بعتد ملتی )شتامل         
حوزه های فرابخشی و بخشی(، دارای بعد استانی نیز می باشد و بتا توجته بته رویکترد آمایشتی      

جمله محورها و مضامین متورد توجته در   برنامه ششم توسعه و اینکه تعادل و توازن منطقه ای از 
های کالن برنامه )در سطح ملی( و استناد باالدستتی   باشد، در استان  ذیل سیاستاین برنامه می

گتذاری  موجود، تهیه و تدوین سند برنامه ششم توسعه استان با هدف تهیه برش استانی و هتدف 
ادی، اجتماعی و فرهنگتی کشتور    برای توسعه استان در فضای سند کلی برنامه ششم توسعه اقتص

 اجتمتاعی،  امتور  گانه شامل کتارگروه همتاهنگی   3های کارگروه. در دستور کار استان قرار گرفت
فرهنگی، کارگروه هماهنگی امورزیربنایی، شهرسازی و گردشتگری، کتارگروه آمتایش،     و سیاسی

گذاری، کارگروه سرمایه محیط زیست و توسعه پایدار، کارگروه هماهنگی امور اقتصادی، اشتغال و
هماهنگی امور تحول اداری، دولت الکترونیک، پژوهش و فناوری، کارگروه هماهنگی امور زیارت و 

های اجرایی استان بتا  کارگروه تجهیز منابع استان تعریف و تشکیل گردید که با همکاری دستگاه
عضو در  095ا حضور جلسه کمیسیون ب 964عضو  و  505جلسه کارگروه  با حضور  50تشکیل  

در تهیه سند توسعه برنامه ششم استتان بتا    سند توسعه استان تهیه وتدوین گردید. ،سرفصل 05
 هدف تعیین ستهم استتان از برنامته توستعه کشتور، بتا استتفاده از چتارچوب تهیته شتده بترای           

ی های ملهای مشابه گزارشگزارش ،های تعریف شدههای تخصصی در کارگروه های بخشگزارش
 کته در نهایتت بتا     تتدوین گردیتد   و متناس  با اهداف و انتظارات استان خراسان رضوی تهیته و 

توستعه استتان    ریتزی و به تصوی  شتورای برنامته  9316بندی و تلفیق آنها در مهرماه سال جمع
 رسید.

 

 5678تهیه برنامه برنامه های دراز مدت امور زیربنایی برای سال 
م انداز بلند مدت بخشهای زیر بنایی خوشبختانه، با توفیقتات الهتی   با توجه به ضرورت تهیه چش

های آب، برق، گاز، حمل و نقل، مخابرات، هواشناسی را کارگروه امور زیربنایی استان برنامه بخش
 ریزی و توسعه استان رسانده است.تهیه و به تصوی  شورای برنامه

 

 ان رضویهای استان خراسعه شهرستانبازنگری در اسناد توس
 

 و اساستی  هتای گتام  از یکتی  ،ضتروری  اقتدامی  عنوان به هاشهرستان توسعه اسناد تدوین و تهیه
 ملتی  ستند  و استتان،  توستعه  ملی سند ضوابط تحقق راستای در و ریزیبرنامه نظام در ارزشمند
 راستتای  در خصوص به ای منطقه ریزی برنامه تقویت به توجه هدف با که است سرزمین آمایش

 ارائته  ضتمن  هتا شهرستتان  توسعه اسناد تدوین و تهیه. باشدمی االجرا الزم زدایی تمرکز ستسیا
 و تنگناهتا  تترین عمتده  و هتا قابلیتت  تترین اصتلی  ،شهرستتانها  موجتود  وضتع  از روشتن  تصویری

 را هتا  شهرستان مدت بلند راهبردهای و اهدف و نموده ارائه را شهرستانها توسعه هایمحدودیت
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اسناد توسعه شهرستانهای استتان در راستتای   . نمایدمی تبیین هاآن دار اولویت داماتاق همراه به
  از استتفاده  و علمتی  متدل  ارائته  برنامه ششم توسعه کشور و استان و ستایر استناد باالدستتی بتا    

 قرار گرفت. اسناد مورد بازنگری استراتژیک مدیریت هایروش
 

 برنامه ریزی عملیاتی

 یبا رو یکرد راهبرد
 

گیری کلی سازمان از مبدا به مقصد نهایی کته همتان   جهت برتمرکز  ،یریزمهمترین نقش برنامه
 استت. هتای ستازمانی   انتدازهای موفقیتت و استتراتژی   متورد انتظتار و چشتم    یآتتصویر وضعیت 

ها به دنبال آنند که منابع محدود خود را برای رفع نیازهای متنوع و رو به افتزایش ختود   سازمان 
عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطتی بتر    و درآن  پوپایی محیط و وجود تالطمکه  ف کنندصر

 تعیتین  پتیش  از اهتداف  به تواندسازمان می صورتی ودر افزاید ریزی میناپذیر برنامهضرورت انکار
باشد با عنایت بته ایتن مهتم     داشته ریزیبرنامه خود برای آن به رسیدن برای که یابد دست شده

تی اقدام به تدوین و اجرای برنامه عملیا 9313تانداری خراسان رضوی  با رویکرد علمی از سال اس
 . داشته است نموده که دستاوردهای  مهمی را

 

 اهداف تدوین و اجرای برنامه عملیاتی

بخشد تازمینه تحقق اهداف کلی استانداری را در راستای تحقق برنامه عملیاتی به ما اطمینان می
 اقتصاد مقاومتی فراهم نماید اهداف

 سنجش میزان اثر بخشی و تحقق اهداف  -3مدیریت تخصیص منابع    -5افزایش کارایی   -9
 افزایش سطح مشارکت مدیران و کارکنان در تحقق اهداف سازمانی -0
 

 6.04-.6.0 سال در استانداری  عملیاتی برنامه اجرای مهمترین دستاوردهای 
 های اجرایی ها  و دستگاهفرمانداری ،های ستادیارکت و تعامل بین حوزهافزایش سطح میزان مش -

 های اجراییهای مصوب  در استانداری توسط دستگاهسنجش میزان تحقق برنامه -

 های اجرایی ها و دستگاههای ستادی، فرمانداریارتقا  فرهنگ برنامه محوری در حوزه -

 استانداری و استان مدیریت زمان و منابع -

 ارت وپایش مستمر بر فرایند اجرای پروژه های  راهبردی و کالن استاننظ -

 هاهای اجرایی و وزارتخانهدستگاه ،افزایش سطح تعامل هدفمند مبتنی بر برنامه  بین  استانداری -
 

 

 شبکه دانشگاهها 

 
انداز بیست ساله نظام در برای تحقق سند چشم( العالی ظله)مدتاکیدات مقام معظم رهبری

های کلی اقتصاد مقاومتی،  سیاست،های میان مدت توسعههای کلی برنامه رچوب سیاستچا
های میان مدت برای های کلی علم و فناوری، نقشه جامع علم و فناوری، تدوین برنامه سیاست

توسعه  محوریفناوری به عنوان راهبرد  علم و اهمیت ویژه بنیان نشان دهنده ایجاد جامعه دانش
 المللی و افزایش سطح رفاه جامعهاصلی ارتقای امنیت ملی، اقتدار بین شاخص و کشورپایدار 
بینی ادامه این روند با توجه به رشد سریع علم و فناوری طی سه دهه اخیر و پیشبه عالوه  است.
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 و نوآوری مهمترینفناوری  ،های علمی، پژوهشیتوانمندی کهبینی کردتوان پیشدر آینده می
 چالش جدی میان کشورها خواهد بود.در عین حال و مزیت رقابتی 

ترین نهاد اصلیها و مراکز علمی و فناوری بر این اساس و با توجه به مدل مفهومی زیر دانشگاه
 روند. نظام توسعه مبتنی بر دانایی به شمار میگیری و مدیریت استقرار شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

های اجرایی مناس  است که عالوه بر به ارائه  مدل برای تحقق این مهم در مقیاس استان نیاز
های توانمندیموجبات افزایش  ،اری کالن، توسعه مبتنی بر دانشزگسازی و سیاستتصمیم

موجود  یظرفیتها برداری هوشمندانه از همهو بهره یاستانو نوآوری فناوری  ،علمی، پژوهشی
 فراهم گردد.

شرایط برای  ،بنیانپیگیری نظام توسعه دانش ه منظوردر این راستا مدیریت عالی استان ب 
افزایی و افزایش تعامالت بین بخشی هم ،ها و مراکز علمی و فناوریمشارکت اثر بخش دانشگاه

معضالت مبتالبه استان، بررسی و رفع مشکالت و موانع موجود  درکمک به حل مشکالت و
ی بر دارایی در منطقه در چارچوب اهداف زیر نظام توسعه مبتن درتحقق نقشه راه استان، استقرار

موسسات  ،هاها و مراکز علمی و فناوری استان با مشارکت دانشگاهاز طریق ایجاد شبکه دانشگاه
آموزش عالی، مراکز پژوهشی و پارک علم و فناوری به عنوان یک سازمان مردم نهاد )سمن( در 

 محقق نموده است.  10سال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ییاجرا و یتخصص ،یعلم یها تیظرف از استفاده هدف با
 اسییتان، در یمرییاومت اقتصییاد اهییداف بییه یابیدسییت در

 دانشگاهها با ییاجرا یدستگاهها اثربخش تعامل یبرقرار
 بیه  کیه  اسیتان  یعلم مراکز از کیهر ،یپژوهش مراکز و

 هستند تیفعال به مشغول یپژوهش و یعلم شبکه عنوان
 نریش  استان یعال تیریمد تیحما با نامه تفاهم براساس
  فیا یا اسیتان  رانیمید  بیا  تعامیل  در را یپژوهش ر،مشاو

 .ندینما یم

 نرش به دیجد کردیرو
 یپژوهش مراکز و دانشگاهها

 و یتخصص مشاور عنوان به
 یها دستگاه یپژوهش
 استان ییاجرا
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 اهداف 
 های دانش بنیان های گسترش شرکتاندیشی درخصوص ایجاد زمینههم -

ها و نخبگتان در  های علمی و تخصصی دانشگاهاندیشی درخصوص چگونگی استفاده از ظرفیتهم -
 های توسعه استانبرنامه

 های توسعه استانهای نقد و ارزیابی برنامهایجاد زمینه -

 های صنعتیبا هدف تبادل دانش و فعالیتبازار تبادل نظر درخصوص فرآیند ایجاد فن -

 بررسی و تحلیل مسایل اساسی توسعه علمی و فناوری استان -

 

 دستاوردها
 آورانه با رویکرد اقتصاد مقاومتیهای دانش بنیان، مراکز رشد و مؤسسات فنتوسعه شرکت -

 کمک ارتقا رتبه علمی و فناوری استان در تولید علم و محصوالت فن آورانه -

 دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در آسی  شناسی و حل مشکالت صنایع استان مشارکت  -

 های اجرایینامهعقاد تفاهمنهای اجرایی استان و اها با دستگاهافزایش تعامل دانشگاه -

 های اقتصاد مقاومتی استانهای مرتبط با اجرایی نمودن برنامهمشارکت فعال در برنامه -

های علمیه استان با یکدیگر به منظور حل مراکز پژوهشی و حوزهها، افزایش سطح تعامل دانشگاه -
 های توسعه استانمسایل مرتبط با برنامه

 ای و مسأله محور به حل مسائل راهبردی توسعه استانهای کاربردی  و توسعهگیری پژوهشجهت -

 های عملیاتی مبتنی بر برش استانی نقشه جامع علمی کشوراجرای برنامه -

 های دانش بنیان در استان و منطقه(  زار استان )حمایت از عرضه تولیدات شرکتباتوسعه فن -

 سازی ایجاد زمینه افزایش سطح مشارکت نخبگان در تصمیم -

مراکتز   هتا و های مؤسسه توسعه علتم و فنتاوری فرهیختگتان توستط دانشتگاه     ظرفیت استفاده از -
 های توسعه استاندر راستای برنامه پژوهشی

 )موسسه توسعه علمی و فناوری فرهیختگان خراسان رضوی(ها و مراکز علمی استان دانشگاهایجاد شبکه  -

 استان تشکیل انجمن خیرین علم و فناوری ایجاد زمینه -

 تحلیل شاخص های توسعه علمی استان -

 استانتوسعههایدر برنامه ها و مراکز پژوهشیهای تخصصی دانشگاهریزی استفاده از ظرفیتبرنامه -

   پژوهشی مراکز و هادانشگاه تخصصی هایظرفیت متقابل از استفاده ریزیمهبرنا -

 های اجرایی استان.ای و پژوهشی با دستگاههای معین مشاورهنامه بین دانشگاهانعقاد تفاهم -
 الف( در زمینه مطالعات محیط زیست )دانشگاه فردوسی و پارک علم وفناوری(

 نشگاه آزاد اسالمی مشهد و استان(نشینی شهرها )داب( مطالعات حاشیه
 (0ج( آسی  شناسی اجتماعی )دانشگاه پیام نور منطقه 

 د( مطالعات آب )پارک علم و فناوری و دانشگاه فردوسی مشهد(
 ه( اشتغال و گردشگری )جهاد دانشگاهی مشهد(

از اساتید صاح  نظر متناس  با وظایف هر کارگروه به عنوان مشاور تخصصی در استفاده  -
سازی آمده و از مشاوره علمی و پژوهشی این اساتید در تصمیم عملجلسات دعوت به

 ه استان عریزی و توسها و شورای برنامهکارگروه
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 فناوری علمی توسعه موسسه

 رضوی خراسان استان فرهیختگان
 

 

ز تعداد های پژوهشی والزامات اقتصاد مقاومتی از یک سو و برخورداری امضایق اعتباری بودجه
ها و مراکز آموزش عالی استان فقط در تحصیالت تکمیلی فرصت پژوهشی دردانشگاه 444/94

های دکتری از سوی دیگر، استانداری را برآن داشت تا برای اولین بار رساله کارشناسی ارشد و
ؤسای فناوری استان نماید که بااستقبال گرم ر ها و مراکز علمی واقدام به ایجاد شبکه دانشگاه

بنیاد نخبگان استان روبرو گردید و هر ماهه  دفتر فناوری و محترم دانشگاه ها، پارک علم و
های علمی با حضور استاندار، معاونین محترم و برخی مدیران کل ستادی، رؤسای محترم نشست
شگاه های فردوسی، آزاد اسالمی، پیام نور، علمی کاربردی و داندانشگاه)های اصلی استان دانشگاه

های جلسه دراستانداری، دانشگاه 5گردد که تاکنون تعداد علوم پزشکی مشهد( برگزار می
دانشگاهی استان تشکیل شده  جهاد فناوری و فردوسی، علوم پزشکی و آزاداسالمی، پارک علم و

کمک به حل  است که بررسی علمی به منظور هم افزایی و افزایش تعامالت بین بخشی در
تحقق نقشه راه  به استان، بررسی و رفع مشکالت و موانع موجود در الت مبتالمعض مشکالت و

استان درحوزه های مختلف با توجه به نقشه جامع علمی کشور و اسناد توسعه و باالدستی استان 
 دردستورکار این شبکه قرارگرفته است.

 

 توسعه نظام استقرار منظور به کشور علمی جامع نقشه اهداف تحقق جدی ضرورت به توجه با لذا
 فناوری و پژوهشی علمی، هایتوانمندی از برداریبهره اهمیت نیز و منطقه در دانایی بر مبتنی

 میان اجرایی و علمی هایهمکاری سطح گسترش طریق از استان توسعه داراولویت هایزمینه در
رضوی با  خراسان ناستا فرهیختگان فناوری علمی توسعه ذینفعان، موسسه و آفریناننقش کلیه

 مشارکت دانشگاهها و مراکز پژوهشی تاسیب گردید.
 

 موسسه اهداف

 در استان،تالش فناوری و علمی متوازن توسعه و هماهنگی بخشی،انسجام جهت در تالش
 کشور، و استان علمی جامع نقشه اهداف تحقق جهت به هدفمند ریزیبرنامه به کمک راستای

 مراکز و هادانشگاه نقش ارتقای به کمک،فناوری و علمی توسعه و اسناد وسایر اندازچشم سند
 و منطقه استان، ایتوسعه و فناوری علمی، هایاولویت دستیابی و تحقق در فناوری و علمی
 به هدف،کمک جامعه با کارآمد و موثر ارتباط تقویت و توسعه برای ریزیبرنامه به کمک،کشور
 در اسالمی کشورهای ویژه به کشورها دیگر علمی هایسهموس با المللیبین همکاری توسعه

 هماهنگی، ذیربط، مراجع از الزم مجوزهای اخذ از پب ایران اسالمی جمهوری قوانین چارچوب
 و فناوری علمی، هایاولویت زمینه در شبکه اعضای بین مشترک هایهمکاری توسعه و همگرایی

 مستمر جلسات برگزاری موسسه اعضای بین یصنعت و فکری مالکیت نظام از حمایت،ایتوسعه
 و فناوری علمی، حوزه آفرینان نقش سایر و فناوری و علمی ومراکز هادانشگاه میان هماهنگی

 تحلیل و کشور/استان علمی جامع نقشه براساس موجود وضع مستمر پایش استان، ایتوسعه
 با افزایی هم توان از داریبر بهره باالدستی اسناد هایشاخص براساس منطقه موجود وضعیت
 دستیابی و تحقق بمنظور کار اعضا، تقسیم اجرایی و علمی هایتوانمندی و هاظرفیت از استفاده

 محول ماموریتهای زمینه در اعضا عملکرد بر اعضا، نظارت مشارکت با تخصصی هایماموریت به
 هایمزیت براساس طقهمن فناوری و علمی هایاولویت دستیابی و تحقق موسسه، طرف از شده
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 فناوری و علمی همکاریهای توسعه برای تخصصی هایکارگروه ایجاد باالدستی، اسناد و نسبی
 .اعضا میان

 است.  البدل علی عضو نفر 5 و اصلی عضو نفر 6 از مرک  ایمدیره هیات دارای موسسه
 کت درهتای تخصصتی را بته منظتور مشتار     کتارگروه  ،موسسه تتاکنون ضتمن برگتزاری جلستات    

 های توسعه استان تشکیل داده است.برنامه 
 

 

 مشکالت حل کمیته پیگیری و
 بنیان دانش های شرکت

 

 
در استتان و کمتک    یمراکز رشد، موسسات فناور ،با توجه به وضعیت موجود شرکت های دانش بنیان 

 مشتکالت  چشمگیر آنتان در زمینته تولیتد علتم وفنتاوری استتان بتا ابتکتار استتانداری، کمیتته حتل            
هتای دانتش بنیتان    های دانش بنیان استان با هدف تسریع در بررسی وحتل مشتکالت شترکت   شرکت

 استان ایجاد گردیده است.
 هدف
 محور افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش به منظور هم های دانش بنیان حمایت از شرکت -
 وآوری( تحقق اهداف علمی و اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد اختراع و ن  -
سازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( درحوزه  تجاری  -

 برتر و با ارزش افزوده  های فناوری
 

 دستاوردها 

 های دانش بنیان  شرکتمربوط به   مشکالت وحلحمایت های ایجاد زمینه -
های  و شرکت های اجراییمدیران دستگاههمکاری بین بخش واثر تعاملهای ایجاد زمینه -

 دانش بنیان
 

 وقف
 در حوزه علم و فناوری

 
 

سازی رویکرد اقتصاد دانش بنیان وقف یک ظرفیت و ابزار راهبردی و قدرتمند در جهت نهادینه
 در جامعه و راهکاری جهت پاسخگویی به مسائل اقتصادی و تولید ثروت است.

رکت نیکوکاران خیر در توسعه علم و بایست از مشادر اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان می
 فناوری استفاده نمود.

ها با حمایت استاندار محترم و با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه، کمیته شبکه دانشگاه
تشکیل داده است تا زمینه استفاده از ظرفیت  9316یاوران وقف علم و فناوری را در سال 

 وری در استان فراهم نمایدنیکوکاران خیر را در توسعه علم و فنا
 اهداف

 حمایت از پروژه های فناورانه -
 حمایت از نخبگان، نوآوران و مخترعان به منظور تولید محصوالت دانش بنیان -
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 مهمترین دستاوردها
 برگزاری همایش و جلسات تخصصی به منظور توسعه فرهنگ وقف در حوزه علم و فناوری -
 ه دانشگاهها و مراکز پژوهشیایجاد زمینه های تعامل اثربخش با شبک -
 ایجاد زمینه های مشارکت خیرین در وقف علم و فناوری  -

 
 طرح کانون ارزیابی یاجرا

 شایستگی در استانداری

و  سازیشایسته ،گزینیشایسته ،خواهیشایسته ،یکی از وظایف اساسی مدیراندر حال حاضر 

های کاربرد اثربخش سرمایه ری وهای فکسرمایهباشد و همچنین مدیریت ساالری میشایسته

 .شودتلقی میاستراتژیک  از دیگر نقشهای سرنوشت ساز مدیران انسانی 

دارای تعهتد و بینشتی علمتی    باشد که مندی از مدیرانی میاز آنجائیکه وزارت کشور نیازمند بهره

ی سازمانی هاعلمی و تخصصی خود را در راستای تحقق مأموریت هایبوده و بتوانند تمام ظرفیت

های فکری و کیفی جدیدی تولید کنند. بنتابراین متدیریت   قرار دهند و دائماً برای سازمان ارزش

جذب و توسعه  مدیران کارآمد،  تواند به آن وزارت  درشایستگی با استفاده از یک الگوی موثر می

 کمک نماید.ان ها و کارراهه شغلی مدیران و کارکنشناسایی توانمندیهمچنین  جانشین پروری و

به این منظور استانداری خراسان رضوی با درک اهمیت موضوع، طرح کانون  ارزیابی شایستتگی   

 از استتفاده  هایزمینه ایجاد و نگری آینده ضرورت به توجه مدیران( را با انتصاب انتخاب، )فرایند

 از گیتری بهتره  و بتا شناستایی   استتانی  و ملتی  انسانی هایسرمایه تخصصی، و علمی هایظرفیت

با محوریت سنجش شایستگی تهیه و  فرآیند. اجرا  نموده است  9313سال  از شایسته را مدیران

ارائته   ،هاضمن تکمیل فرمهای مورد نظر، در فرایند تنظیم و به منظور ارزیابی و توسعه شایستگی

ستاس فراینتد   بتر ا  گزینتی شناسی انجام و مراحل شایستهبررسی مراحل اولیه شایسته مستندات

 پذیرد.های تخصصی صورت میمصاحبه

 اهداف 

 .اندهای کلیدی سازمان جذب یا حفظ شدهاطمینان از شایستگی افرادی که در پست -

 های جانشینیدادن ایشان در برنامهمیان کارکنان و قرار توسعه دراستعدادهای رشد وکشف -

 ها در اعضای سازمانگیایجاد و تعمیق فضای رشد و یادگیری برای توسعه شایست -
 

 مهمترین دستاوردها
ساالری در انتخاب و انتصاب متدیران از طریتق شناستایی و ارزیتابی     توجه به اصل شایسته -

 افراد با استفاده از معیارهای شایستگی.
 .با تشکیل بانک اطالعات مدیران  های انسانی برای سرمایه ایجاد فرصت -
 در مسیر پیشرفت شغلی.افزایش انگیزش کارکنان برای ارتقا  -
 متتدیران ستتتادی، فرمانتتداران و مستندستتازی فرآینتتد انتختتاب، انتصتتاب ستتازی وشتتفاف -

   های اجرایی.دستگاه
-  



 
 

000 
 

 نطقهم
 ویژه علم و فناوری رضوی

 

ای از انبوه امکانات علمتی، صتنعتی، تولیتدی، آزمایشتگاهی،     مناطق ویژه علم و فناوری، منظومه

های ارتباطی، نهادها و موسسات افراد و اطالعات هستند  که بتا   تحقیقاتی،زیرساخت ها و محیط

ها در یک گستره جغرافیایی و براساس یک نظام مدون و هم پیوند با ها و نوآوریتکیه بر خالقیت

هتای علمتی، اقتصتادی،    هتا و سترمایه  اهداف و راهکارهای معین هماهنگ شده و با جذب فرصت

افزایتی بتین   هتای ذینفتع و هتم   مللی و اشتراک منافع همه طترف ال ای و بینانسانی، ملی، منطقه

 ها، مراکز و مؤسسات حاضردرکریدور، سب  ارتقای نوآوری و توسعه علم و فناوری، ایجتاد سازمان

های صنعتی با فناوری نوین و در نتیجه سب  توسعه تولید، ثروت رفاه ملی و ایجاد جامعته  خوشه

 شوند.دانایی محور می
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 

 

 
 پهنه مصوب منطقه ویژه علم و فناوری رضوی و لکه گذاری تقریبی کانون های اصلی

 منطقه ویژه علم و فناوری رضویمحدوده 
های الزم بترای  دهد بخش عمده توانمندیموجود در ناحیه مشهد نشان می  بررسی ظرفیت های

 .دارد وجود چناران –در محور مشهد ویژه  منطقه استقرار

علم و فنتاوری رضتوی از نظتر موقعیتت جغرافیتایی از شتمال بته طتوس و          منطقه ویژهمحدوده 

های هزار مسجد، از جنوب بته نقتاط شتهری    الرأسشهرهای قرقی و نقطه سکونتی رضوان و خط

چناران و از شرق به فرودگتاه  طرقبه، شاندیز و امتداد خط الرأس بینالود، از غرب به نقطه شهری 

ای شود. این محدوده بر اساس نقاط تعیین شده محدودهنژاد محدود میالمللی شهید هاشمیبین

ایتن   گیرد.کیلومترمربع را در بر می 5554کیلومتر و مساحتی در حدود  34و عرض  30به طول 

ر مرحلته تشتکیل ستازمان    منطقه مصوبه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را اخذ کرده و د

 عامل استقرار منطقه ویژه علم و فناوری قرار دارد.
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 دومبخش 

 امور  زریبنایی
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ای که همراه بتا  های گستردهها و سیاستهای عملیاتی، مدیریت شیوهامور زیربنایی روش
تسهیل حمل و نقل  تقاضای اجتماعی و دنیای فیزیکی بر روی یکدیگر اثر متقابل دارند و

هتای گونتاگون، دفتع ایمتن     همردم و کاالها، تدارک آب جهتت نوشتیدن و دیگتر استتفاد    
محصوالت زائد جامعه، تدارک برق هر جا که احتیاج شود و انتقال اطالعات درون و میان 

  .گیردجوامع را در بر می

باشد کته  ه میپیوستترین حالت، یک دسته از عوامل ساختاری به همهمچنین در عمومی
هتای متفتاوت معتانی    آورد. ایتن واژه در زمینته  گاه اسکلت یک مجموعه را فراهم میتکیه

کنتد. در واقتع فتراهم    دهد، امور زیربنایی در واقع بستر توسعه را فراهم متی گوناگونی می
 ستاختها از  کردن بستتر مناست  بترای پایتدار شتدن توستعه استت در نظتر گترفتن زیتر          

شتود ایتن استت کته     باشد. نتیجه ای که حاصل متی های مدیریت میرنامهترین بپرهزینه
ها قابتل  ساختتوسعه مداری یک استان یا کشور با در حال توسعه بودن جز از طریق زیر

 یتافتگی در نظتر گرفتته    باشد و خود این موضوع یکی از پارامترهتای توستعه  تفکیک نمی
 .شودمی

د فرمود اهم مجموعه اقدامات انجام شتده در ایتن   عملکردی که  در ادامه مالحظه خواهی
 .حوزه در فصول مختلف بوده که سیمای کلی استان را به تصویر کشیده است

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اول فصل

 انــرژی
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 شرکت توزیع

 برق استان نیروی
 

گتزار   شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به عنوان یکتی از نهادهتای اصتلی ختدمت    
رسانی در حوزه توزیع انرژی برق در نقاط مختلف شهری و روستایی استان  خدمتاستان، وظیفه 

بزر  خراسان رضوی به جز مشهد، طرقبه و شاندیز را به عهده دارد و جل  رضایت مشتترکین و  
 اهتداف اساستی و مهتم شترکت در عرصته      گویی مناس  و بته موقتع از جملته    مراجعین و پاسخ

 رسانی بوده است. خدمات
های اقتصتاد مقتاومتی،    نیرو، اجرای پروژههای شرکت توانیر و وزارت  ای اهداف و سیاستدر راست

هتا و تجهیتزات توزیتع،     تامین برق مستمر و با کیفیت مشترکین، افزایش ظرفیت و اصالح شبکه
کاهش تلفات، کاهش پیک، توسعه شبکه به منظور تامین برق متقاضیان جدید شهری و روستایی 

های سرویب و تعمیرات پیشگیرانه، بازرسی و نظارت بر حسن  ر، اجرای برنامهخصوصاً مسکن مه
های  های مدیریت مصرف از جمله حوزه گیری، تأمین روشنایی معابر  و فعالیت عملکرد لوازم اندازه

 .فعالیت یک ساله این شرکت بوده است
اقدامات مشروحه زیر ضمن ها و  شرکت و اجرای پروژهروزی کارکنان و پیمانکاران  بانهبا تالش ش

های کیفی برق ارائته شتده از جملته عتدم خاموشتی بترق،        موقع مشترکین شاخص تأمین برق به
 وضعیت روشنایی معابر عمومی، عدم وجود نوسان و افت ولتاژ برق و ... نیز کاهش یافته است.

 

% 0درصد بهبود یافته است و از متوسط تلفات کشور حدود   -51.3زان شاخص تلفات توزیع بر  با کاهش به می*

 کمتر است.

 د بهبود یافته است.درص  -3.0** شاخص خاموشی بر مشتر  با کاهش به میزان 

دستگاه 
 اجرایی

 واحد ها و اقدامات اجرایی اهم پروژه

وضعیت در 
ابتدای 
 دولت

ملکرد ع
دولت تدبیر و 

 امید

درصد 
 تغییرات 

ن
ستا

ق ا
بر

ع 
زی

تو
ت 

رک
ش

 

 7.4 563.0 01310.4 کیلومتر فشار متوسط احداثی  شبکه

 52.0 5066.5 50425.3 کیلومتر شبکه فشار ضعیف احداثی

 51.4 7034 05066 دستگاه های توزیع تعداد پست

 5.5 75 0633 تعداد دار شده تعداد روستاهای بر 

 54 546465 5245551 مشتر  تعداد مشترکین تأمین بر  شده

 -51.3 52.55 50.34 درصد تلفات توزیع بر * 

 خاموشی بر مشتر  **
دقیقه در 
 روز

2.75 2.741 3.0- 

نصب چراغ روشنایی معابر در شهرها و 
 روستاهای تابعه

 54.4 15037 716375 دستگاه

یر ظرفیت نصب شده نیروگاههای تجدید پذ
 )بادی و خورشیدی(

 522  3.5 2 مگاوات

در راستای  AMIنصب کنتورهای 
 هوشمندسازی

 522  6222 2 دستگاه
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شبکه فشار 
ضعیف احداثی

تعداد پست های 
توزیع

تعداد روستاهای 
برق دار شده

تعداد مشترکین 
تأمین برق شده

تلفات توزیع  
برق

خاموشی بر 
مشترک

نص  چراغ 
روشنایی معابر در 

شهرها و 
روستاهای تابعه

درصدنمودار درصد تغییرات نسبت به ابتدای دولت
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  شرکت توزیع
 برق مشهد نیروی

دستگاه 

 اجرایی

اهم پروژه ها و 

 اقدامات اجرایی
 مالحظات 8831 8838 8838 8833 واحد

هد
ش

ق م
بر

ع 
زی

تو
ت 

رک
ش

 

تبدیل شبکه های با سیم 
مسههی فشههار ضههعیف بهها 
کابهههههل خودنگههههههدار 
)روکشدار()آشههتی شههبکه 

 ان(های بر  بادرخت

 3535 3371 6520 1204 کیلومتر

با رویکرد حفظ 
محیط زیست 
کاهش تلفات، 
کاهش 
خاموشیها و 
جلب رضایت 
مشترکین و 
تداوم بر  
مطمئن و 
پایداروتامین 
 ایمنی مردم

اجههرای فههاز اول پههروژه  
بههزرف روکشههدار کههردن 
شبکه های فشارمتوسهط  
 باهههههههدف کههههههاهش

 خاموشی های ناخواسته 

 672 475 051 552 کیلومتر

 توسههههعه اتوماسههههیون  
شبکه های فشارمتوسهط  
بانصههب کلیههدهای قابههل 
 قطع فرمان از راه دور 

 524 137 165 442 دستگاه

قابلیت مانور 
سریع و 
جلوگیری از 
خاموشیهای 
 طوالنی

کاهش تلفات شبکه های 
 توزیع

 6.4 6.50 5.0 3.06 درصد

در راستای طرح 
جهادی کاهش 
تلفات 

وجلوگیری از 
 هدررفت
سرمایه های 
 ملی

 AMIنصب کنتورههای  
باهدف مهدیریت دیمانهد   
وارتقاء بهره وری ازطریق 
حههذف سههفرهای زایههد   

 شهری

 54070 55716 5401 4705 دستگاه

کنتورهای 
هوشمند قرایت 
از راه دور با 
رویکرد کنترل 
هوشمند 
مصرف انرژی 
 ومدیریت بار

نصههب مولههدهای پهها   
فتوولتاییههک درراسههتای  

 د انرژی سبزتوسعه تولی

 کیلو
 وات

41 332 5002 5302 

با رویکرد 
استفاده از 
انرژی های 
تجدیدپذیر و 
 کاهش

آالینده های  
 محیط زیست
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 واحد به کیلومتر

 واحد به کیلومتر
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 شرکت آب منطقه ای 
 

 

استان خراسان رضوی، سرزمین آفتاب و میزبان حرم مطهر موال علی ابن موسی الرضتا)ع(، آب و  
رد. خشکسالی های چندین ساله، کم و اندک بتودن حجتم منتابع    هوایی خشک تا نیمه خشک دا

های زیرزمینی و کسری کننده برداشت بیشتر از حجم تغذیه از آبخوانآب تجدیدپذیر، روند نگران
مخزن با پیامدهای نامناس  و گسترده آن، نیاز فزاینده به آب بیشتر و باالبودن ستطح مطالبتات   

 های جدی روبرو کرده است.که مدیریت منابع آبی را با بحرانهایی است مردم از مهمترین چالش
ای خراستان  برای حذف و یا کم کردن تبعات منفی ناشی از مشکالت یادشده، شرکت آب منطقه

های مشارکتی گام ریزی و مدیریتبزر  و با برنامه رضوی، در دولت تدبیر و امید، با لطف خدای
 بلند و موثری برداشته است.

تتوان بته تتالش بترای مهتار      از مهمترین اقدامات انجام شده در دولت تدبیر و امید متی  از جمله
تسریع در حداکثری آبهای مرزی از طریق ساخت و بهره برداری از سدهای چهچهه، قره تیکان و 

 اشاره کرد. عملیات سد ابیورد
تدبیر و امید درصد چاه های کشاورزی استان در دولت  11حماسه نص  کنتورهوشمند بر روی  

میلیتون مترمکعت  آب در دشتتهای     334و انسداد چاههای غیرمجاز باعث صرفه جویی بیش از 
 استان گردید.

آزادسازی و بازگشایی رودخانه کشف رود به عنوان یک طرح بزر  ملتی، ختدمتی دیگتر بترای      
 صورت گرفت. استان و زائرین و مجاورین بارگاه رضوی بود که تمامی آن در دولت تدبیر و امید

د از ستد  از دیگر فعالیت های مهم این شرکت می توان به اجرای طرح آبرستانی بته شتهر مشته     
 برداری از آن نیز با حضور ریاست محترم جمهور آغاز شد.ارداک اشاره کرد که بهره

کیلتومتر، ستاخت    644مطالعه و اجرا برای تعیین بستر و حریم رودخانه هتا بته طتول بتیش از      
توان از دیگر اقتدامات مهتم و اثرگتذار ایتن     میلیون مترمکعبی خط دوستی و ... را می مخزن یک

 شرکت در دولت تدبیر و امید نام برد.
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دستگاه 
 اجرایی

اهم پروژه ها و 
 اقدامات اجرایی

 واحد
وضعیت در 

ابتدای 
 دولت

عملکرد 
دولت تدبیر 

 و امید

درصد 
 تغییرات 

 مالحظات

ه ا
طق

من
ب 

ت آّ
رک

ش
 ی

ذخیره ظرفیت 
سازی سدهای 
 استان

میلیون 
 %4 62 5150.4 مترمکعب

بهره برداری 
از سد بار 
 نیشابور

سدهای  و 
چهچهه و 
 قره تیکان

 آبرسانی
میلیون 
 %1 51 755 مترمکعب

آبرسانی به 
مشهد از سد 
 اردا 

حجم آب صرفه 
جویی شده از طریق 
انسداد چاه های غیر 
مجاز و جلوگیری از 

 اشتاضافه برد
 چاه های مجاز 

میلیون 
 مترمکعب

113 736 65% - 

 اجرای و مطالعه
 حریم و بستر تعیین

 ها رودخانه
 - %14 126 376 کیلومتر

نصب کنتور هوشمند 
بر روی چاه های 
 کشاورزی

 - %462 6300 5413 تعداد

حجم مخازن ساخته 
 %557 5222222 432222 مترمکعب شده

مخزن یک 
میلیون 
مترمکعبی 

 دوستی خط

آزادسازی و 
بازگشایی رودخانه 
کشف رود و مسیل 
های فرعی منتهی 
به رودخانه در 
 محدوده شهر مشهد

 - - 54 2 کیلومتر

 



 

022 
 

 

 شرکت آب و فاضالب مشهد

 
 

 5931اهم عملکرد شرکت آب و فاضالب مشهد در سال 

مترمکع  در  953444بهره برداری کامل از دو تصفیه خانه فاضالب خین عرب و التیمور با ظرفیت  -
 شبانه روز

کیلتومتر شتبکه جمتع آوری فاضتالب بتا استتفاده از منتابع دولتتی و منتابع داخلتی و            933اجرای  -
 های قانونی و فاینانب تبصره

هتزار مترمکعت  در شتبانه     54که از ظرفیتت   5شروع عملیات ارتقا  تصفیه خانه فاضالب پرکندآباد  -

 روزهزار متر مکع  در شبانه  544روز به 

 کیلومتر شبکه آب 56توسعه  -

 کیلومتر در شبکه آب 964اصالح و توسعه بیش از  -

 کیلومتر خط انتقال آب 34اجرای  -

 اشتراک   04444هزار نفر و  544شهرک حاشیه شهر با جمعیتی معادل  55تحویل گیری  -

 کیلومتر خط   50 -کیلومتر توسعه شبکه آب 93 -کیلومتر اصالح شبکه آب 90اجرای  -

 کیلومتر شبکه فاضالب در حاشیه شهر مشهد 946حلقه چاه و اجرای  33و حفر  انتقال -

دستگاه 
 اجرایی

 واحد اهم پروژه ها
وضعیت در 

ابتدای 
 دولت

عملکرد 
دولت تدبیر 

 و امید

درصد 
 تغییرات 

هد
ش

ب م
ال

ض
فا

و 
ب 

ت آ
رک

ش
 

رشد  درصد 51 405 0551 کیلومتر شبکه آب و توسعه اصالح
 بیشتر

 درصدی 55رشد  16.1 430 کیلومتر خط انتقال آب

مترمکعب در  احداث مخازن ذخیره
 درصدی 53رشد  522222 156222 شبانه روز

 درصدی2.0رشد  522 33.5 درصد کل جمعیت تحت پوشش آن

 02.5 02.7 درصد کاهش هدر رفت آب
درصدی  2.0رشد 

در کاهش تلفات 
 آب

 درصدی 06رشد  141 0013 کیلومتر ایجاد شبکه فاضالب

مترمکعب در  احداث تصفیه خانه فاضالب
 567رشد  567222 522222 شبانه روز

 درصدی

کل جمعیت تحت پوشش 
 درصدی 5رشد  67 11 درصد فاضالب

 درصدی 51رشد  402 767 حلقه حفر چاه
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 استانشرکت آب وفاضالب 
 

 ن جیره بندیبدوشهر استان در تابستان  50عبور موفق از دوره تنش آبی در حداقل  -
ستال   95شروع مجدد عملیات آبرسانی دو طرح مهم تربت حیدریه و فی  آباد بعتد از حتدود    -

 6اجرای پتروژه در متدت کمتتر از    ) 10وقفه بدلیل مسائل اجتماعی و بهره برداری اولیه در تابستان 
  (ماه

 انجام تشریفات توسعه سرمایه گتذاری بختش خصوصتی در ایجتاد طترح هتای آب و فاضتالب        -
 میلیارد ریال  0053شهرهای استان با اعتبار 

آغاز رسمی عملیات اجرایی طرح فاضالب شهر کاشتمر بتا استتفاده از سترمایه گتذاری بختش        -
 9404بتا سترمایه گتذاری     (با حضور وزیتر محتترم نیترو   )خصوصی و با مدل مالی بیع متقابل 

 میلیارد ریال 
 نگل و ریوشجداسازی آب شرب از بهداشت در شهرهای بجستان و ج -
گذاری تصفیه خانه فاضالب سبزوار و گلبهار با حضور مقام عالی یه نهایی شدن دو قرارداد سرما -

 و آغاز عملیات اجرایی آنهاوزارت نیرو 
طرح آبرسانی به شهر سبزوار و بخشی از طرح آبرسانی به طرقبه شاندیز و ملک  3واگذاری  فاز  -

 وصی به روش خرید تضمینیآباد و بینالود با سرمایه گذاری بخش خص
بهره گیری از حضور سرمایه گذاران خارجی از کشورهای فرانسه و اسلواکی در قالت  برگتزاری    -

 جلسات فیمابین
 .EPCبه روش  یدریهشروع عملیات اجرای تصفیه خانه فاضالب دوم شهر تربت ح -
 طرقبه –اباد توسعه تصفیه خانه های نوین فاضالب با احداث  پکیج های محلی در شهرهای گن -

 شاندیز و
-بصورت تعتاملی )پیاده سازی و بهره برداری از طرح جامع سامانه یکپارچه خدمات مشترکین  -

 استان تراکنشی( در کلیه شهرهای 
اجرای پایلوت ملی موفق طرح خود اظهاری اعالم کنتور آب در شهر فریمان و ستپب در کلیته    -

 شهرهای استان
استتان   هایشتهر  های آب در کلیهبازسازی شبکهانون برای ماده واحد ق 3اخذ مصوبات تبصره  -

 با هماهنگی و تعامل با شورای های اسالمی 
ی ابالغت ی مشت  خط دیجد سندی راستا در شرکت کیاستراتژ اقدامات و اهداف ابالغ وی بازنگر -

ی ابالغی استهایس و 9040 افق در  روین وزارتی راهبردها با همسو کشور آبفای مهندس شرکت
 .کیاستراتژ اقدام 944حداقل  و هدف 53 فیتعر بای مقاومت صاداقت

هتا وقفته   پب از سالهای اجرایی شرکت و دستورالعمل روشها ،بازنگری و اصالح کلیه فرآیندها -
در جهتت تستریع    90449و  90449 -1449های استاندارد ایزو و اخذ گواهینامه (05از سال )

 .در ارائه خدمات مطلوب به مشترکین
 .و ابالغ مدیران پروژه ها (PMBOK)سیستم مدیریت پروژه  9اده سازی فاز پی -
 برگزاری بیش از سه مورد مانور بزر  بحران و زلزله و اطفا  حریق با هماهنگی استانهای معین. -
کس  رتبه برتر در ارزیابی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در کل کشور در آخترین ارزیتابی    -

 ت نیرو انجام شده توسط وزار
  روین وزارت رعاملیغ پدافند و بحران تیریمدی ابیارز در برتر رتبه کس  -
 یرضو خراسانی استانداری عمرانی ها پروژه هیعال نظارت نخست رتبه کس  -
 ISO 90449  , ISOشامل استتاندارد   (IMS)کس  گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه  -

آلمتان در راستتای افتزایش رضتایت      TUV Intercertاز شرکت  BS OHSAS 90449و  1449
 و ارتقا  سالمت شغلی کارکنان  مشترکین و حفظ محیط زیست

 از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورISO 93456 اخذ گواهینامه استاندارد آزمایشگاه  -
تقدیر وزیر محترم نیرو از تالشهای شرکت در پیشبرد اهتداف وزارت نیترو در راستتای تحقتق      -

 یاقتصاد مقاومت
 نته یبه مصرفی استهایس اعمال دری رضو خراسان ستیز طیمح سازمان از ریتقد لوح افتیدر -

  استان در سبز تیریمد برنامهی اجرا و منابع
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 وزیر محترمبرگزاری همایش راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی با محوریت آب و برق با حضور  -
و اختذ  و آبهتای خاکستتری   همتایش استتفاده از آب بتاران     ،نیرو، همایش ملتی پرستش مهتر   

 تقدیرنامه

دستگاه 
 اجرایی

 واحد اهم پروژه ها و اقدامات اجرایی
وضعیت در 

ابتدای 
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عملکرد 
دولت تدبیر 

 و امید

درصد 
 تغییرات

ت 
رک

ش
ن
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ب ا
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ض
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و 

ب 
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تاسیسات  پوشش تحت هریشجمعیت 
 آب  شهری

 3.6 573 5667 هزارنفر

تاسیسات  پوشش تحت جمعیت درصد
 شهری آب

 2.1 522 33.1 درصد

 53.7 555 160 هزارفقره آحاد-آب مشترکین تعداد کل

 05.3 527 763 حلقه تعداد کل چاه ها

 تولیدی آب حجم کل
  متر میلیون
 51.3 06 575 لسا در مکعب

 2/1- 03.1 72 درصد بدون درآمد آب

 05.5 5622 6222 کیلومتر آب توزیع و انتقال شبکه طول

 مخازن کل حجم
 هزارمتر
 5.2 45 434 مکعب

تاسیسات  پوشش تحت جمعیت
 فاضالب شهری

 05.1 457 733 هزارنفر

تاسیسات  پوشش تحت جمعیت درصد
 فاضالب شهری

 53.3 05 07 درصد

 77.5 533 553 هزارفقره آحاد-فاضالب کل مشترکین تعداد

آوری و انتقال  جمع شبکه طول
 فاضالب

 05.1 426 5255 کیلومتر

 در فاضالب های خانه تصفیه تعداد
 برداری بهره مدار

 31 7 4 واحد

برداری  بهره دست در ظرفیت
 فاضالب های خانه تصفیه

هزار متر مکعب 
 70.0 15 73 در شبانه روز

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 سامانه آب شیرین کن شهر جنگل
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 شرکت آب و فاضالب روستایی

 دستاوردها
 روستایی از اعتبارات ملی برای اولین باربرخورداری مجتمعهای آبرسانی  -
 جمعیتت  با روستا 555 تعداد بر مشتمل تمام نیمه آبرسانی مجتمع 96 تعداد تکمیل و اتمام -

 نفر 969444
 تعداد سه پروژه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب روستایی . تکمیل و اتمام -
 پیشخوان،  و دفاتر9653 سامانه طریق توسعه دولت الکترونیک بمنظور ارتقا  خدمات از -
پمت  هتای    الکتترو  نیتاز  متورد  انترژی  و محوطه روشنایی جهت خورشیدی انرژی از استفاده -

 تاسیسات آبرسانی
 دستگاه آب شیرین کن در روستاهای دارای مشکل کیفیت آب 50راه اندازی و نص  تعداد  -
 آشامیدنی آب کیفی پایش جهت آنالین سنج کدورت و کلرسنج نص  -
 GPRS پوزهتای  ،ATM اینترنتت،  جملته  قبوض از پرداخت نوین های روش یجادا تسهیل و -

 و....
 

  تحریراتی و مطالعاتی های پروژه نمودن بکار گیری و عملیاتی
 ویتیوار گیاه کاشت و نیزار بستر از استفاده با فاضالب تصفیه سیستم اجرای -
 .طعام نمک محلول الکترولیز روش به شرب آب گندزدایی -
 .شناور الکتروپمپهای کاور  نص و تهیه -
 هوایی مخازن از استفاده جای به (پم  بوستر)متغیر دور پمپاژ سیستم از استفاده -
 pmbok مدل اساس بر پروژه مدیریت سیستم از گیری بهره -
 بحران زمان در آلود گل آبهای تصفیه  سیستم اجرای -

  

دستگاه 
وضعیت در  واحد اهم پروژه ها و اقدامات اجرایی اجرایی

 ابتدای دولت

عملکرد 
دولت تدبیر 

 و امید

درصد 
 تغییرات
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س
رو
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ض
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ب 
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افزایش جمعیت روستایی  برخوردار 
 از آب شرب سالم و بهداشتی

 53 043360 5705243 نفر

افزایش جمعیت  روستایی برخوردار 
از سیستمهای جمع آوری و دفع 

 بهداشتی فاضالب
 522 7532 2 نفر

م مخازن ذخیره  آب افزایش حج
 شرب روستایی

 70 61021 020770 مترمکعب

افزایش طول لوله گذاری شبکه آب 
 روستایی)خط انتقال و شبکه توزیع(

 55 0576 55312 کیلومتر

کاهش تعداد روستاهای آبرسانی به 
 15 407 5225 روستا صورت سیار

افزایش شاخص برخورداری از آب 
 شرب و بهداشتی

 3 6.0 61.3 درصد
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 شرکت برق 
 استان منطره ای

 

 اهم اقدامات شرکت برق منطره ای استان

مگاولت آمپر به ظرفیت پستت هتای فتوق     196در مجموع  16تا پایان سال  15از ابتدای سال  -9
 توزیع افزوده شده است.

مگاولت آمپر به ظرفیت پست های انتقتال   044در مجموع  16تا پایان سال  15از ابتدای سال  -5
 فزوده شده است.ا

کیلومتر مدار خط فتوق توزیتع بته شتبکه      561در مجموع  16تا پایان سال  15از ابتدای سال  -3
 افزوده شده است.

کیلومتر مدار خط انتقال به شتبکه افتزوده    940در مجموع  16تا پایان سال  15از ابتدای سال  -0
 شده است.

  :15-16برخی دیگر از اقدامات مهم در سال های  -6
و تولیتد نترم افتزار سیستتم استکادای ملتی بترای اولتین بتار در کشتور  ونصت  در            طراحی  -

 شمال( و دیسپاچینگ پشتیبان کشور)زنجان(RDC)دیسپاچینگ پشتیبان شرکت 
( برای اولین بار در کشتور و نصت  در پستت    DCSطراحی و تولید نرم افزار اتوماسیون پستها) -

 کیلوولت کوهستان 935
 پست باقیمانده از برنامه0شبکه فوق توزیع و توزیع به تعداد اتوماسیون پستها و  -
 ساده سازی و بهینه سازی پستها -
 باقیمانده از برنامه پست0اتوماسیون پستها و شبکه فوق توزیع و توزیع به تعداد  -
 کیلومتر در دست اجرا 95برنامه ساخت تونل انرژی به میزان  -

هتزار میلیتارد    90مگاوات و اعتبار مورد نیتاز   644ظرفیت نیروگاه بخار فردوسی با  5شروع فاز  -5
 % جلوتر است.3% پیشرفت داشته و از برنامه زمان بندی هم اکنون 54ریال که تاکنون 
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کیلوولت  570پست 
 صنعتی عطار

مگاولت  62
 آمپر

31% 522% 1% 53222 

کیلوولت  570کابل 
 غدیر -مشهد 

کیلومتر  7.3
 دومداره

34% 522% 6% 31222 

کیلوولت  570پست 
 غدیر

مگاولت  62
 آمپر

31% 522% 1% 31222 

کیلوولت  570پست 
 یرانموبیل باجگ

مگاولت  51
 آمپر

32% 522% 52% 5222 

کیلوولت  570پست 
 اسکان

مگاولت  62
 آمپر

52% 522% 02% 33222 

کیلوولت سبز  570پست 
 بینالود

مگاولت  62
 آمپر

62% 522% 42% 51222 

کیلوولت  570خط  
 تغذیه پست دوغارون

کیلومتر  54
 دومداره

14% 522% 46% 05222 

کیلوولت تپه  570پست 
 سالم

مگاولت  62
 آمپر

43% 522% 17% 65222 
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دستگاه 
 اجرایی

اهم پروژه ها و 
 اقدامات اجرایی

 -واحد 
ظرفیت یا 

 طول

وضعیت 
در ابتدای 

 دولت

عملکرد 
دولت تدبیر 

 و امید

درصد 
 تغییرات

هزینه پروژه 
به میلیون 

 ریال

 

کیلوولت  570کابل 
 سجاد -طالقانی 

کیلومتر تونل  7
 و کابل دومداره

46% 522% 14% 022222 
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کیلوولت  422پست 
 خواف

مگاولت  022
 آمپر

76% 522% 64% 105222 
 

کیلوولت   570پست
GIS سجاد 

مگاولت  62
 آمپر

04% 522% 36% 57222 
 

کیلوولت  570پست 
 مدوالر کوهستان

مگاولت  62
 آمپر

5% 522% 33% 32222 
 

کیلوولت  570پست 
 ونموبیل دوغار

مگاولت  72
 آمپر

2% 522% 522% 3222 
 

کیلوولت  67پست 
 کمپکت ناظریه

مگاولت  51
 آمپر

2% 522% 522% 07222 
 

افزایش ظرفیت پست 
کیلوولت زرین  570

 دشت

مگاولت  72
 آمپر

2% 522% 522% 02222 
 

کیلوولت  570پست 
 مدوالر صنعتی کاویان

مگاولت  72
 آمپر

2% 522% 522% 65222 
 

کیلوولت  570پست 
 مدوالر رجایی

مگاولت  72
 آمپر

2% 522% 522% 11222 
 

افزایش ظرفیت پست 
 کیلوولت ساحل بر  570

مگاولت  72
 آمپر

2% 522% 522% 01222 
 

کیلوولت  570خط 
 ارتباطی پست زکریا

 4کیلومتر  1
 مداره

2% 522% 522% 41222 
 

کیلوولت  570پست 
 )آماده افتتاح(کیبرکوه

ت مگاول 51
 آمپر

2% 33% 33% 72222 

کیلوولت تغذیه  570خط 
 پست کیبرکوه
 )آماده افتتاح(

کیلومتر  33
 تک مداره

2% 33% 33% 541222 

 کیلوولت 422خط 
 نیشابور -توس  

کیلومتر  522
خط تک 
 مداره

17% 35% 41% 062222 
 

کیلوولت  570کابل 
 تغذیه پست شهداء

کیلومتر  7
تونل و کابل 
 دومداره

73% 34% 11% 512222 
 

 422توسعه پست 
 کیلوولت نیشابور

بی خط  0
422 

50% 35% 56% 61222 
 

 422توسعه پست 
 کیلوولت تربت جام

مگاولت  022
 آمپر

2% 51% 51% 502222 
 

کیلوولت  422خط 
 شریعتی -ابوطالب 

کیلومتر  40
 خط تک مداره

55% 52% 60% 562222 
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کیلوولت  570پست 
GIS شهداء 

مگاولت  522
 آمپر

53% 60% 41% 052222 
 

کیلوولت  570پست 
 فیروزه

مگاولت  72
 آمپر

2% 65% 65% 15222 
 

کیلوولت  570پست 
 پارس

مگاولت  72
 آمپر

2% 67% 67% 66222 
 

افزایش ظرفیت پست 
 کیلوولت صنعت 570

مگاولت  12
 آمپر

2% 32% 32% 75222 
 

 میلیارد تومان 331مجموع هزینه پروژه ها حدود 
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 شرکت گاز

 

  نص  بیش  کیلومتر شبکه گذاری در حوزه های روستایی و شهری و 5344اجرای بیش از
 036444انشعاب در دولت تدبیر و امید کته منجتر بته بهتره منتدی بتیش از        955444از 

 در استان خراسان رضوی  شده است. مشترک از نعمت گاز طبیعی
    ،دردولت یازدهم با کار شبانه روزی دست اندرکاران این صنعت در استان خراستان رضتوی

ز نعمت گاز بهره مند شتده و در آینتده   روستا و سه شهر )ششتمد، روداب و ریوش( ا 031
 روستا و نیز شهر همت آباد به شبکه گاز طبیعی متصل خواهند شد. 063نزدیک 

    توسعه خطوط انتقال گاز جهت افزایش بهره مندی در حوزه های مختلف استان بته طتول
کیلومتر، اجرا و تزریق گاز گردید. اجرای خطوط انتقتال تقتویتی ستبزوار ت جغتتای،       531

کارخانه فوالد و خط انتقال واحدهای صنعتی فوالد ستنگان از ایتن دستت پتروژه هتا متی       
باشند، که در طول دولت یازدهم پب از اخذ مجوزهای الزم احداث گردیتد و یتا دردستت    

 اجرا می باشد.
          تمرکز و حساسیت دولت تتدبیر و امیتد در مبحتث گازرستانی بته صتنایع باعتث افتزایش

ها، شهرک هتای صتنعتی و واحتدهای     CNGنعتی استان از قبیل گازرسانی به واحدهای ص
واحد صنعتی به شبکه گاز طبیعی متصل شتده   5599صنعتی جز  گردید که در این میان 

 اند.
 اصتالح و بازستازی شتبکه هتای شتهر مشتهدو بافتت         ،در دولت یازدهم به منظور بازنگری

متقاضیان جدید در بخش هتای  فرسوده به منظور امکان توسعه گازرسانی و  پاسخگویی به 
مختلف که از رشد چشمگیری برخوردار بوده و نیز گازرسانی به حاشیه شهر مشهد و حفظ 

احتداث ختط    ،تداوم گاز در سطح شهرستان مشهد، پروژه اصالح و بتازنگری شتهر مشتهد   
ال شترق  مایتن  شت   00انتقال و ایستگاه تقلیل فشار جدید جنوب مشهد منشتع  از ختط  

ین تقویت رینگ مشهد در دستور کار قرار گرفت و پب از اخذ مجوز فعالیت کشور و همچن
 . خود را آغاز نمود
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دستگاه 
 اجرایی

اهم پروژه ها و اقدامات 
 اجرایی

 -واحد 
ظرفیت یا 

 طول

وضعیت در 
 ابتدای دولت

عملکرد 
دولت تدبیر 

 و امید

 درصد تغییرات 

گا
ت 

رک
ش

 ز

اجرای شبکه گذاری در حوزه 
 ی و روستایی شهر

 درصد70 6364 02،372 کیلومتر 

اجرای نصب انشعاب در حوزه 
 شهری و روستایی 

 درصد53  500425 355،321 عدد

پذیرش اشترا  در حوزه شهری 
 و روستایی 

 درصد 03  474023 5،627،731 مشتر 

 روستاهای بهره مند از گاز  
 درصد 12 433 365 عدد

 درصد 05 33351 050،464 خانوار

 روستاهای در دست اجرا 
   513   عدد

  553.245  خانوار

 شهر های  بهره مند از گاز 
 درصد4 7 63 عدد

  7301 5،073،054 خانوار

گازرسانی به شهر های ششتمد، 
 روداب و ریوش

 فاقد گاز شهر
بهره مند از 
 گاز

  

آغاز عملیات اجرایی شهر همت 
 اباد 

   ت اجرادر دس فاقد گاز  

 5اجرای خطوط انتقال گاز در 
محور با اعتبار تخصیصی 

 میلیون ریال  5735422

   073 5،136 کیلومتر 

اجرای خط انتقال گاز تقویتی 
جغتای و فوالد سبزوار  با اعتبار 

میلیون  632222تخصیصی 
 ریال 

   44 ---- کیلومتر 

 اجرای خط انتقال گاز به
 سنگان  واحد های صنعتی فوالد  

   51 ----- کیلومتر 

گازرسانی به واحد های صنعتی 
 استان

 درصد53  0055 3،355 مشتر 

 CNGگازرسانی به جایگاه های 

 در سطا استان
 درصد54  01 512 جایگاه

گازرسانی به شهر  های 
 صنعتی در سطا استان

 درصد 55  6 74 شهر 

پروژه اصالح و بازنگری شهر 
 مشهد  

   022 -- کیلومتر 

 



 
 

010 
 

 شرکت پخش فرآورده های

 نفتی مشهد 
 

 (CNG, ATKنفتگاز، نفتکوره،نفت سفید،گاز مایع، ،بنزین)توزیع انواع فرآوردههای نفتی  .5

جز،  ،های نفتی مطابق نیاز مصرف کنندگان عمده تامین فرآورده 16تا  19در طول سالهای  
شته است، و در عین حال پیاده سازی های گذشته بی وقفه  ادامه دا صنایع و ... همچون سال

ها با اهداف زیر به  سیاستهای وزارت نفت در زمینه تبدیل سوخت و کاهش توزیع برخی فرآورده
 خوبی صورت پذیرفته است:

 ها از نفتگاز و نفتکوره به  تبدیل سوخت نیروگاهCNG ()گاز 

  تامین منابع صادراتی به خصوص نفتگاز 

  ه به منظور کنترل آلودگی هوای کالن شهر مشهد مقدسکاهش مصرف سوختهای آالیند 

نفتکوره و نفت سفید مطابق  ،مشاهده می شود توزیع فرآورده های نفتگاز 9همانطور که در نمودار
و  حمل و نقل() cng ،و سایر فرآوردههای بنزین سال گذشته کاهشی 6اهداف ذکر شده در 

ATK (با افزایشی مالیم مطابق سال )های گذشته  همراه بوده است. سوخت هوایی 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (6بنزین و نفتگاز یورو )توزیع سوخت پاک در مشهد مردس  .7

سال گذشته نشتان میدهتد.    6روند تغییرات شیوه و ترکی  توزیع نفتگاز  منطقه را  در   5نمودار
گاز  معمولی بخش حمتل و نقتل، نیروگتاهی در     همانطور که مشاهده می شود روند مصرف نفت

در کتالن شتهر مشتهد     0کاهشی و در مقابل رونتد توزیتع نفتگتاز یتورو      16تا  19ول سالهای ط
درصد از نفتگاز بخش حمل و نقل  کالن شتهر   03، 16افزایشی  بوده است. به طوریکه  در سال 

 بوده است. 0منطبق بر استاندارد یورو  ،مشهد
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  ل آن به علت کمبود گتاز  نسبت به سال قب 16افزایش مصرف نفتگاز نیروگاهی  در سال
مصترفی نیروگاههتا بتوده     مشکالت ایجاد شده از سوی همسایه شمالی کشتور( ) طبیعی
 است.

 .قسمتی از نفتگاز توزیعی صادراتی می باشد که به مصرف داخلی نمی رسد 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 (6بنزین یورو )توزیع سوخت پاک در مشهد مردس   .9

سال گذشته نشان میدهد. همانطور  6زین  منطقه را در روند تغییرات و ترکی  توزیع بن  3نمودار
 0که مشاهده می شود کل بنزین مصرفی منطقه با شی  مالیمی افزایش یافته است. بنزین یورو 

سرعت رشتد کترده،    وارد ترکی  توزیعی شهر مشهد مقدس شده و در سالهای بعد به 13از سال 
 درصد 01،  16بطوریکه در سال 

 رفی  شهر از کل بنزین مص 
 مشهد مقدس بنزین با 

 بوده است. 0استاندارد ورو 
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 نفتگاز()صادرات فرآورده های نفتی  .6

 10آغاز و در سال  19نشان می دهد صادرات نفتگاز به افغانستان از سال  0همانطور که نمودار 

عاونی شرکتهای صادراتی، ت 9روش  6به حداکثر میزان خود رسیده است. صادرات نفتگاز به 

مرزنشینان، سازمان همیاری، فروش باک و  فروش جایگاه  دوغارون  صورت می پذیرد. علت عدم 

 به دالیل ذیل بوده است:  16تداوم صادرات در سال  

  عدم تساوی تعرفه های گمرکی کشور افغانستان برای واردات از کشور جمهوری اسالمی ایران

 و کشور ترکمنستان

 اتی  و تخصیص نفتگاز صادراتی  به مصرف نیروگاه در فصل زمستان عدم تامین نفتگاز صادر

 با توجه به مشکالت ایجاد شده از طرف همسایه شمالی() 16

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مکشوفات از قاچاق فرآورده .1

به شدت  16تا  13های نفتی در سالهای نشان می دهد مکشوفات فرآورده 6همانطور که نمودار 
 آن در ذیل ذکر شده است: کاهش یافته است. دالیل

 و عرضه سوخت مرزی توسعه صادرات نفتگاز به کشور افغانستان 

 اجرای طرح پیمایش در بخش حمل  و نقل 

 اجرای طرح زیر کشت در بخش کشاورزی 

  توسعه شبکه گازرسانی 
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درصد 
 تغیرات 

عملکرد دولت تدبیر و 
عملکرد  قبل  امید

از دولت 
تدبیر و امید  

 (38تا  13)سه سال 

 واحد
اهم پروژه ها و اقدامات 

 اجرایی
دستگاه 
 اجرایی

سه سال  
39،37 

 36و

یازده 
ماهه 

 31سال 

51% 7،536 54،262 55،311 

 میلیون لیتر
به   CNG)و  

میلیون متر 
 مکعب(

توزیع انواع فرآوردههای 
نفتگاز، ،نفتی )بنزین

نفتکوره،نفت سفید،گاز مایع، 
CNG, ATK*) 

ی 
فت
ی ن

ها
ده 
ور
رآ
ش ف

پخ
ی 
مل
ت 
رک
ش

هد
ش
ه م
طر
من

 

 میلیون لیتر 51 705 546 322%
صادرات فرآورده های نفتی 

 )نفتگاز( **

 میلیون لیتر 5 307 356 73120%
توزیع سوخت پا  در مشهد 

بنزین و نفتگاز )مقدس 
 ( ***4یورو

 هزار لیتر 0452 1237 133 45%-
مکشوفات از قاچا  فرآورده 

**** 
 
قابهل ذکهر اسهت بهر     -تامین فرآوردههای نفتی مطابق نیاز مصرف کنندگان ادامه داشته و با افزایش مالیمی مواجه بوده اسهت.) *

بهه ویهژه در بخهش     cngبهه   (نفتگهاز و نفتکهوره  )اساس سیاستهای وزارت نفت اصالح و کاهش مصرف سهوخت مهایع و تبهدیل    
 با عملکرد خوبی همراه بوده است( نیروگاهی  همانطور که در نمودار نشان داده شده

تا  30** صادرات فرآوردههای نفتی از طریق شرکتهای خصوصی و تعاونی مرز نشینان آغاز و منجر به توسعه صادرات در سالهای 
 گردیده است. 31

 31تا  30آغاز و در سالهای  35*** توزیع سوخت پا  از اسفند سال 
 به سرعت رشد کرده است. 

 0452 :موجود است 35 **** فقط سال
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 دوم فصل

 ارتباطات و دولت الکترونیک
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 مدیریت فناوری اطالعات

 وشبکه دولت استانداری
 

 

 توسعه شبکه دولت و ارائه سیستم های کاربردی
بتته منظتتور تستتهیل در انجتتام مکاتبتتات اداری، ستترعت، دقتتت و انجتتام بهینتته امتتور در ارستتال  

ر ارستتال و مراستتالت اداری،توستتعه مکاتبتتات و مهمتتتر از همتته کتتاهش هزینتته هتتای چشتتمگی 
ادارات عضتو شتورای اداری استتان درحتال انجتام متی       شبکه دولت بته کلیته دستتگاه اجرایتی     

اداره در ستتطح  5564باشتتد بتته نحتتوی کتته بتتا اقتتدامات انجتتام شتتده در حتتال حاضتتر بتتیش از 
هتتای بتته عمتتل آمتتده، استتتان بتته ایتتن شتتبکه متصتتل متتی باشتتند. همچنتتین پیتترو همتتاهنگی 

دهیتاری استتان بته شتبکه یتاد شتده در دستتور کتار متی باشتد.             5344تعداد حتدود    اتصال 
هتزار نامته بصتورت الکترونیکتی بتین      364الزم به به توضتیح استت بته طتور متوستط ماهیانته       

 نقاط اداری متصل به شبکه یاد شده در سطح استان مبادله می شود.
 

 

 ابل تعریف شدهتعداد کارت تعداد نراط متصل به شبکه دولت سال ردیف

5 39 988 988 

7 36 5677 5677 

9 31 7988 7488 

 
 روستایی دفاتر پیشخوان دولتتأثیر 

شتتور و طبتتق مصتتوبه متتورخ    در راستتتای اجتترای نقشتته راه توستتعه دولتتت الکترونیتتک ک    
ت محترم دولت و متواد قتانونی برنامته پتنجم توستعه کته متی بایستت آن دستته          هیأ 90/3/01

ی اجرایتتی کتته قابلیتتت بتترون ستتپاری دارد بتته دفتتاتر پیشتتخوان دولتتت  از ختتدمات دستتتگاهها
واگتذار گتتردد در کنتار توستتعه کمتی وکیفتتی ختتدمات در دفتاتر پیشتتخوان دولتت شتتهری، بتته      
منظتور کتتاهش شتتکاف دیجیتتتالی بتین جامعتته روستتتایی و شتتهری در ایتن استتتان بتته عنتتوان    

 ن روستتتایی تبتتدیل  روستتتایی بتته دفتتاتر پیشتتخوا    ictاولتتین استتتان بتته تتتدریج دفتتاتر   
می شوند. بتراین استاس دستتگاه هتای اجرایتی وکلیته شترکتهای ختدمات رستان مکلتف انتد            
خدمات خود را به روستتاییان از طریتق ایتن دفتاتر ارائته دهنتدو درحتال حاضتر تعتداد حتدود           

 موافقت اصولی ومجوزبرای متقاضیان صادر شده  است. 544
 

 

 

   5931و 5936  5939
 68وانه:  تاسیس وصدورپر

 دفترپیشخوان روستایی
 دفترپیشخوان روستایی 548تاسیس وصدورمجوز 

ارائه خدمات دستگاههای اجرایی:  
 آب.گاز . تلفن

 .تلفن و...   ارائه خدمات دستگاههای اجرایی:آب.گاز

 ان روستایی جهت ارایه برای تاسیس دفاترپیشخوآمارمجوز پروانه 
 خدمات دستگاهها اجرایی دردفاتر پیشخوان روستایی
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   نترنتیو توسعه درگاه واحد خدمات استان در بستر ا یراه انداز
هتا بتا مضتمون راه انتدازی       درگتاه  فنتی  الزامتات  و استتانداردها  دستورالعمل 93 ماده استناد به

استتاندارد تارنمتا دستتگاه هتای      دستتورالعمل  3 درگتاه ختدمات استتانی و همچنتین پیوستت     
 در ختدمات  ارائته  منظتور  بته  ، 54/99/13متورخ   906944ه شتماره  اجرایی و درگتاه استتان بت   

استتتانی، درگتتاه واحتتد ختتدمات استتتان خراستتان رضتتوی بتته آدرس اینترنتتتی          پرتتتال
www.es.khorasan.ir  طراحی و پیاده سازی گردید . 13از اواخر بهمن ماه سال 

 
 هدف از طراحی درگاه

 

درگتاه بتته منظتتور ارائتته اطالعتتات جتتامع و الزم  بتته متتردم استتتان  بتترای  ختتدمات موجتتود در  
دستتتگاه هتتای اجرایتتی  و کانتتال هتتای دسترستتی بتته آن ختتدمت طراحتتی شتتده استتت کتته     

مستتتلزم ثبتتت و بروزرستتانی مستتتمر اطالعتتات   
آن توسط دستتگاه هتای اجرایتی استت.  مستلما      

هش استفاده بهینته از ایتن درگتاه منجتر بته کتا      
اربتتاب رجتتوع در ستتازمان هتتا و آگتتاهی متتردم از 
نحتوه دریافتت ختدمت توستط ستازمان هتا متی        

 شود. 
در درگتتاه واحتتد ختتدمات استتتان، شناستتنامه    
ختتدمات دستتتگاههای اجرایتتی شتتامل اطالعتتاتی 
از قبیل  هتدف و موضتوع ختدمت، کانتال هتای      
ارائتتته ختتتدمت و دسترستتتی متتتردم، شتتترح و  

دارک مراحتتل انجتتام هرکتتدام از ختتدمات، متت    
متتورد نیتتاز، گتتراف گتتردش کتتار، آدرس محتتل   

بتترای هرکتتدام از ختتدمات ثبتتت ئتته الکترونیکتتی آدرس اینترنتتتی آن مراجعتته یتتا درصتتورت ارا
 می شود.

شناسنامه خدمت خود را در درگاه واحد استان  ثبت نهایی  9330دستگاه  اجرایی بال  بر  60در حال حاضر 
 اند.نموده

دستگاه 
 اجرایی

ا و اهم پروژه ه
 اقدامات اجرایی 

 واحد

وضعیت در 
ابتدای 
 دولت

عملکرد 
 دولت
تدبیر 
  وامید

درصد 
 تغییرات 

 مالحظات 

ه 
بک
 ش
ت و

عا
ال
اط
ی 
ور
نا
ت ف

ری
دی
م

ی
دار

تان
اس
ت 
دول

 

ارتقا و توسعه شبکه 
 دولت در سطح استان

تعداد 
نقاط 
 اتصال

344 7888 414 
 

راه اندازی و توسعه 
درگاه واحد خدمات 

 تر اینترنتاستان در بس
 خدمت

عدم راه 
اندازی درگاه 

 واحد
5916 588 

در حال حاضر 
9330 

دستگاه 
اجرایی در 
پرتال استان 

قابل دسترسی 
 است

تاسیب دفاتر پیشخوان 
 دولت روستایی

 588 788 4 تعداد
 

http://www.es.khorasan.ir/
http://www.es.khorasan.ir/
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 استان خراسان رضوی ICTهای  در پروژه گذاری بخش خصوصی سرمایه

 توستعه  راه نقشته  مقتاومتی،  اقتصتاد  تحقق خصوص استان درسیاستها و راهبردهای  به عنایت با

 کشتور  ICT صتنعت  کشتور،  توستعه  پیشران عنوان به IT نقش ایجاد همچنین و الکترونیک دولت

 از گیتری  بهتره  بتا  کته  بتوده  کشتور  پتذیر  سترمایه  صتنایع  تترین  مهتم  و تترین  پرظرفیتت  از یکی

 فتراهم  را مردمتی  ختدمات  توسعه و بومی های فناوری رشد امکان خصوصی بخش های توانمندی

 . نماید می

 ستالیانه  حضتور  و مقدس مشهد در رضوی مطهر بارگاه وجود به عنایت با رضوی، خراسان استان

 پایتختت  عنتوان  به مقدس مشهد انتخاب به توجه با و استان در گردشگر و زائر میلیون 56 بر بال 

 و جغرافیایی مناس  موقعیت از استان مندی بهره همچنین و 5493 سال از اسالم جهان فرهنگی

 منظتور  به را مناسبی ظرفیت افغانستان، و ترکمنستان کشورهای با جواری هم و هوایی و آب تنوع

 راستتا،  همتین  در. باشتد  متی  دارا مختلتف  های حوزه در گذاری سرمایه های فرصت جذب و  ایجاد

 ستند )باالدستتی  اسناد اساس بر ویرض خراسان استانداری منابع توسعه و اقتصادی امور معاونت

 مصتوب  هتای  طرح الکترونیک، دولت توسعه راه نقشه استان، ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه

  عملیتاتی  برنامته  استالم،  جهتان  فرهنگی پایتخت مشهد عمرانی ملی ستاد هوشمندسازی کمیته

 کتل  اداره همکتاری  با و خصوصی بخش گذاری سرمایه کارگروه طریق از( استانداری ICT بخش

 شدن یاجرای خصوص در را ای ویژه عزم مربوطه های سازمان و استان اطالعات فناوری و ارتباطات

 حضتور  بتا  متعتددی  جلستات  راستتا  همتین  در. استت  داشتته  استتان  گتذاری  سترمایه  های طرح

 مضتا  ا منظور به الزم هماهنگی و شد برگزار حوزه این توانمند های شرکت و ربط ذی های دستگاه

 اجرایی های دستگاه توسط) استان سطح در حوزه این های پروژه اجرای جهت همکاری نامه تفاهم

برخی از پروژه ها که توسط کارگروه یاد شده  .است پذیرفته صورت مشهد مقدس شهر و( مربوطه

 و در حال پیگیری برای اجرا به شرح ذیل می باشد.
 توسعه شبکه فیبر نوری سطح شهر مشهد -

 های مخابراتیجامع ساماندهی دکلطرح  -

 در مکانهای عمومی توسط شرکت مخابرات استان WiFiطرح ایجاد شبکه  -

 های ثبت تخلفاندازی دوربینطرح نص  و راه -

 طرح ایجاد مرکز تماس -

 Acceleratorایجاد مرکز شتاب دهنده  -

 ها ، مراکز گردشگری و ورزشیطرح فروش بلیط الکترونیکی موزه -

 ت ارتباطی شهرکهای صنعتی و مسکن مهر توسط شرکتهای مخابرات استانتامین زیرساخ -

 راهکار جامع و یکپارچه شبکه هوشمند سالمتی ایرانیان -

 راهکار جامع و یکپارچه شبکه هوشمند گردشگری سالمت -
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دولت تدبیر و امید در دو بعد توسعه ارتباطتات و فنتاوری اطالعتات بته عنتوان موتتور محترک و        

حتتوزه هتتای اقتصتتادی، سیاستتی، اجتمتتاعی و فرهنگتتی کشتتور و همچنتتین     توانمندستتاز در 

هتا و  وری و کتاهش هزینته   های دولت در جهت ارتقتا  بهتره  سازی فعالیتهوشمندسازی و چابک

تسریع در انجام وظایف و خدمات، تسهیل دسترسی مردم و کس  و کارهتا بته ختدمات دولتت،     

کل ارتباطتات و فنتاوری   ثری برداشته است. ادارههای موسازی و مقابله با جعل و فساد گامشفاف

های وزارت متبتوع بتا تکیته بتر تتوان فنتی و       ها و برنامهاطالعات استان نیز در چارچوب سیاست

گیتری از   های بومی استان قدم های قابل مالحظه ای را در این بخش برداشته است. بهرهظرفیت

هتا  سعه کشور و عامل توانمند ساز تمامی بختش ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان پیشران تو

هتای ابالغتی مقتام    نظیر صنعت و همچنین دارای نقش بسیار مؤثر در تحقق و اجترای سیاستت  

های ملی در این عرصه شده که نتایج آن در معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی، باعث ایجاد فرصت

قابل مشاهده است. گتزارش پیوستت   توانمندی های علمی، فنی، مدیریتی و اجرایی داخل استان 

اهم عملکرد و فعالیتهای اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات خراسان رضوی از ابتتدای دولتت   

 .را در برداردتدبیر و امید تاکنون 
 

دستگاه 
 واحد اهم پروژه ها و اقدامات اجرایی اجرایی

وضعیت 
در ابتدای 

 دولت

عملکرد 
دولت تدبیر 

 و امید

درصد 
  تغییرات

ت 
عا

ال
اط

ی 
ور

فنا
و 

ت 
طا

تبا
 ار

کل
ه 

دار
ا

 

 5/550 75/133 055 (Gbps) ظرفیت شبکه انتقال

 76 042 166 (Gbps) ظرفیت پهنای باند ورودی استان

 6122 573253 0222 (Mbps) ظرفیت پهنای باند بهره برداری شده

تعداد شهرستانهای دارای نسل سوم 
  شهرستان تلفن همراه

2 

 00همراه اول: 
 07ایرانسل: 
 51رایتل: 

 
- 

تعداد شهرستانهای دارای نسل چهارم 
  شهرستان تلفن همراه

2 

 1همراه اول: 
 57ایرانسل: 
 5رایتل: 

 
- 

تعداد روستاهای دارای دسترسی به 
 5211 5633 543 روستا اینترنت

تعداد روستاهای دارای دسترسی تلفن 
 1 0363 0677 روستا خانگی

 7576 7460 52 (km) ر نوریطول  شبکه فیب

تعداد پورت های منصوبه اینترنت 
 522 515652 405335 پورت پرسرعت

 173 0064037 714751 مشتر  تعداد مشترکین اینترنت پرسرعت
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 وجوه اداره شده کارگروه استانی تسهیالت
توستعه کتاربرد    منظتور ارتقتا و   بته  10شده در مهرماه ستال   کارگروه استانی تسهیالت وجوه اداره

افزاری و ایجاد زمینته صتدور ختدمات فنتی و      های نرمفناوری اطالعات و ارتباطات و تولید برنامه
دستگاه اجرایی و دبیری  99مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطالعات در استان با عضویت 

ت کارگروه استان اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان تشکیل شد. تاکنون سه دوره جلسا
شده برگزار گردیتده   های متقاضی تسهیالت وجوه اداره های فناورانه شرکت به منظور بررسی طرح

دهنتدگان حقیقتی و    است. از دیگر اقدامات انجام شده در سال جتاری تشتکیل کتارگروه توستعه    
( Mobile-Appای برای تلفتن همتراه)   افزارهای کاربردی ایمن و محتوای چندرسانه حقوقی نرم

 944 بته  قریت   اطالعات، فناوری و ارتباطات وزارت شده اداره وجوه محل از مجموع باشد. در می
 شده ارائه طرح 06 بر بال  اختیار در ICT کارهای و کس  از حمایت منظور به اعتبار ریال میلیارد
 اوریفنت  بتر  مبتنتی  ختدمات  توستعه  بتر  عتالوه  که گرفته قرار استان در حوزه این فعاالن توسط

 جدیتد  شتغلی  موقعیت 344 از بیش ایجاد باعث حوزه، این اقتصادی رونق و ارتباطات و اطالعات
 .است گشته استان در

 
 

 آمار و اطالعات کارگروه استانی تسهیالت وجوه اداره شده

 عنوان

دور اول 
کارگروه 
استان 

 )فناورانه(

دور دوم 
کارگروه 
 استان

 )فناورانه(

دور سوم 
 کارگروه استان

 )فناورانه(

 دوره اول کارگروه
Mobile-app 

دور اول 
های شرکت
 نوپا

سرمایه در 
 گردش

تعداد شرکتهای 
 4طرح حقیقی و  53 51 01 41 متقاضی

 طرح حقوقی
5 75 

تعداد شرکتهای واجد 
 7طرح حقیقی و  54 3 05 06 شرایط

  3 طرح حقوقی

تعداد شرکتهای مصوب 
 5قیقی و طرح ح 5 در دست پیگیری 3 53 استان

 3 0 طرح حقوقی

 مجموع مبلغ مصوبات 
 )میلیارد ریال(

  50/04 /. 61  712/5 در دست پیگیری  1/55 502/62
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 (Internet Exchange Points) مرکز تبادل ترافيک اينترنتي

 

 50/40/16در شهر مقدس مشهد همزمان با چهار نقطه دیگر کشتور در تتاریخ     IXPافتتاح پروژه
رتباطات و فناوری اطالعات و جمعی از مسئولین استانی که منجر به ارتقای کیفیتت  توسط وزیر ا

 ها و مدیریت هرچه بهتر توزیع محتوای داخلی گردیده است. های اینترنتی، کاهش هزینه سرویب
 

 دهنده شتابافتتاح مرکز 

 توستعه  و درشت  منظتور  بته  موردنیاز خدمات از ای زنجیره دهنده استان با هدف ایجاد شتاب مرکز
 قال  در ایده یک هدایت و آموزشی فضای نوپا و بوجود آوردن های شرکت از حمایت و کارآفرینی

در محتل   موفتق  وکتار  کس  یک ایجاد برای الزم های گذاری سرمایه انجام همچنین و اجرایی تیم
 .و شروع بکار نموده است شده اندازی دانشگاه فردوسی مشهد راه
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دستگاه 
 اجرایی

اهم پروژه ها و اقدامات 
 واحد اجرایی

وضعیت 
در ابتدای 

 دولت
درصد  عملکرد دولت تدبیر و امید

 تغییرات 

ق
شر

مال
ش

ه 
طق

من
ی 

وی
دی

 را
ت

طا
تبا

 ار
 و

ت
ررا

مق
م 
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 تن

کل
ه 
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راه اندازی سایت مانیتورین  
به صورت  سایت شهرستان تربت جام*

 طرح

کلیه اقدامات مساحی رادیویی، 
یمانکار، تملک زمین، انتخاب پ

انشعابات و در نهایت نصب و راه 
اندازی سایت مانیتورین  طیف 

 31الی  30فرکانسی طی سالهای 
صورت پذیرفته است و در مرحله 
 تست و نصب تجهیزات می باشد.

522 % 

راه اندازی سرور پشتیبان 
مرکز ترابردپذیری 

 های تلفن همراه شماره
هت نصب تجهیز اتا  سرور ج - سامانه

 % 522 سرورهای تجهیزات پشتیبان پروژه 

ایجاد دسترسی به تلفن 
 (USOخانگی در روستاها )

در مرحله  روستا
 بررسی

 15دسترسی به تلفن خانگی در 
 % 522 روستا

ایجاد پوشش اینترنت 
 (USO) پرسرعت روستایی

 5650پوشش اینترنت پرسرعت در  - روستا
 % 522 روستا

 
 

 دستگاه
 ییاجرا

اهم پروژه ها و اقدامات 
 اجرایی

 واحد
 وضعیت در

 ابتدای دولت
وضع 
 موجود

عملکرد 
دولت 
تدبیر و 

 امید

درصد 
 تغییرات 

ت
را

خاب
ت م

رک
ش

 

تلفن 
 ثابت

 56 717425 0651355 0060753 شماره منصوبه  استان

 51 356 1474 4355 تعداد کافوهای مسی

 07 053 5565 315 تعداد کافوهای نوری

 تادی

تعداد پورتهای دسترسی 
 Gدیتا .

 50 5773 50551 55435 پورت

تعداد پورتهای پرسرعت 
ADSL 

 532 055665 442577 510530 پورت

 همراه
تعداد سایتهای 

BTS 

0G 1 35 5314 5636 سایت 

7G 522 635 635 2 سایت 

4G 522 763 763 2 سایت 

 54 5377 54436 50367 کیلومتر جمع کل فیبر نوری   فیبر
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دستگاه 
 اجرایی

اهم پروژه ها و اقدامات 
 اجرایی

 واحد
وضعیت 

 ابتدای دولت

عملکرد دولت 
 تدبیر و امید

درصد 
 تغییرات 

ت
اخ
رس

زی
ت 
طا
با
رت
ل ا
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توسعه شبکه کابل 
 فیبرنوری

 52.4 7460.000 7576.7 کیلومتر

افزایش ظرفیت شبکه 
 انتقال

Gb/s 550.5 133.75 
055.0 

 IPافزایش ظرفیت شبکه 
 داخل

Gb/s 76 042 166.3 

وع سرویب دیتا مجم
 ذار شدهگوا

Mb/s 6122 025613 7،220.4 

مجموع اینترنت واگذار 
 شده

Mb/s 7452 66372 5،560.5 

 

 استررار و پیاده سازی 
 در استان GNAFپروژه 

 
ای مصوبه 99/45/9313خود مربوط به تاریخ  اجرایی فناوری اطالعات در ششمین جلسه شورای 

داشت کته بته    (G-NAF) گذاری مکان محور کشور در راستای راه اندازی پایگاه نظام ملی آدرس

مصوبه مذکور، شرکت ملی پست را به عنتوان متتولی پایگتاه     .امضای رئیب جمهور رسیده است

 .ستمعرفی کرده ا (G-NAF) گذاری مکان محور کشور نظام ملی آدرس

ها با دقت باال اعتبارسنجی شده و شامل جزییاتی همچون نام محلته، نتام معبتر،     هر یک از نشانی

از طریق ایجاد ارتباط بین  G-NAF.شماه پالک و مختصات جغرافیایی منحصر به فرد ملک است

ی و های جعل ها و خطاهای مرتبط با نشانی های معتبر، دوباره کاری های متنی و مکانی نشانی داده

این پروژه امکان بررسی و صتحت ستنجی یتک نشتانی     .باطل را حذف نموده یا کاهش داده است

 هر نشانی که در.سازد فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می

G-NAF شود  ایجاد شده، بین نشانی همسان ، در برابر مجموعه داده مکانی مربوطه ، مقایسه می

این ترتی  یک پارسل )ساختمان( ، معابر یا موقعیت مکانی آن و وجود یا عتدم وجتود آن ،    تا به

  .شود سنجی و راستی آزمایی گردد و همچنین کیفیت نشانی آن سنجیده می صحت 

براساس آیین نامه اجرایی استقرار و پیاده سازی پتروژه  کتارگروه استتانی پتروژه یادشتده ذیتل       

ریاست معاونت هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منتابع  کترونیک استان با کارگروه توسعه دولت ال

 50در  های انجام شده تتا کنتون ،  و دبیری اداره کل پست استان تشکیل و با پیگیری استانداری
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 هتتزار ستتاختمان، در قالتت  نقشتته هتتای  654هتتزار ستتاختمان و در مشتتهد  004شتتهر استتتان 

 پارسل بندی جانمایی شدند. 

دستگاه 
 جراییا

اهم پروژه ها و اقدامات 
 اجرایی

 واحد
وضعیت 

 ابتدای دولت

عملکرد دولت 
 تدبیر و امید

درصد 
 تغییرات

ت
س
ل پ

ه ک
دار
ا

 

ارسال اسناد تک برگی اداره کل 
 ثبت اسناد به مالکین

  175444 1733 فقره

ارسال اسناد  اداره کل ثبت 
 احوال)اسناد سجلی( به مالکین

  733037 5235 فقره

نیابت اداره کل ثبت  به
احوال)اثبت نام کارت هوشمند 

 ملی(
  325037 2 فقره

به نیابت از اداره کل ثبت 
احوال)تحویل کارت هوشمند 

 ملی(
  036542 2 فقره

 522 162222 2 پارسل پروژه استقرارGNAFدر مشهد

استقرار GNAFشهرستانها رد
 پروژه

 522 462222 2 پارسل

سکونی و بهنگام سازی اماکن م
 تجاری و...مشهد

 522 353131 2 پارسل

بهنگام سازی اماکن مسکونی و 
 تجاری و... تربت حیدریه

 522 572222 2 پارسل

بهنگام سازی اماکن مسکونی و 
 تجاری و...نیشابور

 522 531403 2 پارسل

بهنگام سازی اماکن مسکونی و 
 تجاری و...سبزوار

 522 572222 2 پارسل

ی اماکن مسکونی و بهنگام ساز
-سرخس-تجاری و... تربت جام
 تایباد-فریمان

 522 537222 2 پارسل

بهنگام سازی اماکن مسکونی و 
-بجستان -تجاری و... گناباد
 کاشمر

 522 552222 2 پارسل

بهنگام سازی اماکن مسکونی و 
-چناران -تجاری و...قوچان 
 درگز

 522 576522 2 پارسل

ISICللی طبقه بندی بین الم
 فعالیتهای اقتصادی

 522 050620 2 عدد

برقراری ارتباط برخط تخصیص 
کدپستی به شهرداری جهت 
 پایان کار صادر شده

- - - 522 

کوبی روستاهای قرارداد پال 
 استان

- - - - 

قرارداد تولیدو نصب تابلو پال  
 معابر مشهد

- - - - 

ارایه وب سرویس کدپستی  
 دولتی ادارات

 522 اداره 3 - عدد

پیگیری وتاسیس دفتر پروژه 
 ملی سیما  در استان

- - - 522 
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 سوم فصل
 

 حمل و نقل 
 وعمران شهری و روستایی
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 مختصری از دستاوردهای

 اداره کل راه و شهرسازی 

 
  5939کسب جایگاه برتر در ارزیابی پروژه های عمرانی انجام شده در سال   

 میلییارد 5771 حیدودا   توجته  قابتل  ل مب دریافت و اسالمی خزانه اسناد ابتکار از استفاده 
 کل اداره های پروژه رونق و مطالبات پرداخت جهت ریال

 مصیوب  هیای  پیروژه در اهتمام ویژه جهت تکمیل و بهره بترداری   کشور اول رتبه کسب 
به استناد ارزیابی معاون محترم برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و  دولت محترم تهیأ

 پیشیرفت  بیا  بیمارسیتانی و در بخش  %39 متوسط پیشرفت با اهردر بخش )شهرسازی 
 (% 31 متوسط

 بته  9313 ستال  ابتدای در ریال میلیارد 5444  مبل  از مشاورین و پیمانکاران به بدهی کاهش  
 دست در نشده ثبت مطالبات ریال میلیارد 044 و سبا سامانه در شده ثبت ریال میلیارد 9661
 کنونی وضعیت در پیمانکاران توسط اقدام

 یاقتصاد مقاومت
  جلسه   34برگزاری حدود 

  رییالی  ارزشو میلییارد رییال    111بتا اعتبارستالجاری   پروژه راه بین شهری  51تعریف 
 میلیارد ریال 7958

  رییالی  ارزشو بتا  میلیارد رییال   683با اعتبار سال جاری درحاشیه شهر پروژه  11آغاز 
 میلیارد ریال  409

  بنای مشارکتی با کاربری های مختلتف   مربع متر میلیون یکجهت احداث برنامه ریزی الزم
 در شهر مشهد  

 

 حوزه راه

 کشیور  اول رتبه کسب و تن هزار 757 میزان به مجموع در رایگان و تهاتری قیر دریافت 
 قیر دریافت در

 برخورداری درصدکه موج  افزایش راههای روستایی کیلومتر  401  آسفالت و احداث 
 99/36به  84/38از راههای آسفالته، از خانوار  18باالی  روستاهایجمعیتی 

 کیلومتر 171 میزان به بزرگراه ،دوم باند ،شهری بین راههای آسفالت و احداث رکورد 

 استان شهری بین راههای روکش کیلومتر 708 اجرای 

 دستتاوردها  بته  نیتل  در دولتت  ابتکاری روشهایاز جمله  دیگر نهادهای و سازمانها با مشارکت 
 71 طیول  بته  سیالمی  – خواف محور پروژه در مشارکت به توان می منجمله که دباش می

 .نمود اشاره ایمیدرو شرکت با ریال میلیارد 911 بر بال  ریالی ارزش با و کیلومتر

 رضیوی  خراسیان  اسیتان  بیه  دولت محترم تهیأ سفر در مهم، و گذار اثر های پروژه 
 مصوبات عنوان به جام تربت – فریمان مسیر از کیلومتر 51 و  چناران کنارگذر  پروژه
 . رسیدند برداری بهره به دقیق ریزی برنامه با که شدند انتخاب سفر

 مشیهد  راه آزاد احیداث  برای مشارکت مجوز خصوص در دولت محترم هیئت مصوبه اخذ-

 34 و خصوصتی  بختش  درصد 34 مشارکت با( کیلومتر954) تقریبی طول به قوچان -چناران
 دولت درصد

 درکشور بار اولین برای زائرین راه پیاده احداث 
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 کشور در بار اولین برای استان راههای ایمنی ارزیابی مطالعات انجام 

 بترای  رضتوی  خراستان  استتان  شهری برون محورهای جهت غیرعامل پدافند مطالعات انجام 
 درکشور بار اولین

 حتال  در راههتای  حفتظ  راستتای  در  راههتا  رویه مرمت کیلومتر 9118 بر بال  اجرای رکورد 
 .تخری 

 حوزه احداث ساختمان های دولتی
 

 مربتع  متتر  503644 بر بال  عمومی و دولتی های ساختمان پروژه 960 ،9313 سال ابتدای در 
 .است بوده اقدام دست در درصد 05 فیزیکی پیشرفت با

 است گردیده یبردار رهبه تحویل  مربع متر 39044 بر بال   مذکور متراژ از تاکنون 

 در صتد  در 34 فیزیکتی میتانگین   پیشرفت با  پروژه، مربع متر 591644 بر بال  حاضر حال در 
مرکتز   6 شتامل  باشتد  متی  جدیتد  هتا  پتروژه  آن از مربتع  متتر  5016 که) باشد می انجام حال

 (پروژه ورزشی 5بهداشتی درمانی و 

 ،رضیوی  خراسیان  اسیتان  به لتدو محترم هیئت سفر در پروژه های اثر گذار و مهم 
 انتخیاب  سیفر  مصیوبات  عنیوان  به فریمان بیمارستان و آباد خلیل بیمارستان پروژه
   گردید یبردار هها تحویل بهر پروژه دقیق، ریزی برنامه با که شدند

     :کست  رتبته نخستت کشتوری بتا       میانگین پیشرفت فیزیکیی مصیوبات هیئیت دولیت
 :ای بیمارستانی استان خراسان رضویپیشرفت فیزیکی پروژه ه % 944میانگین

  بتیب  در ستاختمانهای دولتتی بتا    کشور در بار اولین برای درساختمان جدید آوری فن اجرای 
  فرمانتداری  ستاختمان  در زلزلته   برابتر  در بیشتر  مقاومت  جهت( ای لرزه جداگرهای)ایزوالتور

           زاوه

 

 حوزه امالک وحقوقی
 

 برای اولتین بتار در کشتور    حفظ حروق بیت المال و اموال عمومی  با عنایت به اهمیت  ویژه
 در استان خراسان رضوی تشکیل  گردید . یگان  ویژه حفاظت از اراضی

  هکتیار  696به مساحت رفع تصرف از اراضی ملی  این اداره کل در سه سال اخیر موفق به 
 گردیده است.

  بصتورت کشتوری، در ایتن استتان     ت یکپارچه مدیریت اراضی و مسیتغال راه اندازی سامانه
بته ایتن اداره کتل     36سیال  در ثبتت کلیته اطالعتات را در     کشوری 9رتبه انجام گردید که 

 اختصاص داد.
 

 ناکارآمد هایو  بافت حوزه حاشیه شهر
 

باتوجه به اهمیت موضوع حاشیه نشینی وشرایط بافتهای ناکارآمدشهری،این اداره کل موفتق بته   
ستازی بافتت فرستوده وحاشتیه کالنشتهر متذهبی مشتهد بترای اولتین          اخذ ردیف ملی جهت به

 .گردیده است 16 میلیارد ریال درسال 9444 باردرکشور با اعتبار
واحتد مستکونی ارزان قیمتت در فتاز اول جهتت       9444 برنامه ریزی و پیگیری احتداث حتداقل  

 محرومین در حاشیه شهر مشهد
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 مدیریت ساخت وتوسعه راهها

 *احداث راه روستایی
 64.0- 445.31 5076 کیلومتر

 اعتبار
 15.6- 651312 5037252 )میلیون ریال(

رخورداری  جمعیتی از راه ب 
 خانوار( 12)باالی آسفالته

 4.5 34.74 32.6 درصد

 43.3- 125.3 5255.4 کیلومتر افتتاح شده راه روستایی

 احداث راه بین شهری
 021 103.6 537 کیلومتر

 اعتبار
 )میلیون ریال(

5051555 7404353.6 555.3 

 71.5 052.5 026.3 کیلومتر روکش راه بین شهری

 433 43714.15 5535 تن قیر دریافتی 

 63.5 421 040.77 کیلومتر یافتتاح شده راه بین شهر

 مدیریت راهداری

طول اجرای عملیات 
ماسه آسفالت )نگهداری رویه 

 (چی) سیل و ... -روکش  -
 کیلومتر -

 725.3 7137.5 553 کیلومتر

 5276.7 540303 50135 تن تناژ قیر دریافتی 

 مدیریت امالک و حروقی

 65.7 474 063 هکتار  رفع تصرف 

 -14.0 542.0 721.5 هکتار  **هسند محدود

 734.4 7746.5 321.7 هکتار  سند حریم 

 62.5- 1457 57522 واحد ***مسکونی یواگذاریها

 40.1- 037 152 قطعه ***واگذاریهای غیر مسکونی

 *کاهش میزان اعتبارات تخصیص یافته در این بخش باعث کم شدن عملکرد در حوزه راه روستایی شده است.

ش صدور سند محدوده به مفهوم تأکید بر اجرای طرح جامع و تفصیلی شهرها بوده و نشان از عملکرد مثبت در **کاه

 این بخش است.

 .***رکود بازار مسکن در طی سالهای اخیر باعث کاهش تقاضای خرید امالک توسط مردم شده است
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 دستگاه

 اجرایی
 شاخص عملکرد

عملکرد دولت 
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عملکرد دولت 
 امید تدبیر و
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 مدیریت مسکن و ساختمان

پیشرفت  واحد مسکن مهر 521677احداث 
 50.3 30.05 33.6 فیزیکی

 13255 53355 70322 واحد تعداد واحد افتتاح شده  مسکن مهر

 66463 54034 53501 عدد تعداد کارت قسط صادر شده 
 شهرسازی و معماری

 1 50 5 تعداد جامع مصوب شده طرح 
 722 56 4 تعداد طرح جامع تفصیلی مصوب شده 

 66.3 1 7 تعداد طرح تفصیلی مصوب شده  

 -12 5 0 تعداد طرح ناحیه ای
 77.7 50 3 تعداد سایر طرح ها

 فنی و اجرایی

مناسب سازی فضاهای اداری جهت 
 توان یابان

 2 05 05 تعداد
 2 565 565 ع()مترمرب زیربنا

پیشرفت 
 )درصد(فیزیکی

40 33 575 

 *ساختمان های دولتی

 6.3- 03 03 تعداد
 4.1 35210 34615 )مترمربع(زیربنا 

پیشرفت 
 )درصد(فیزیکی

45 41 -6.7 

-مراکز بهداشتی و درمانی( بیمارستانها
پزشکی قانونی و  -انتقال خون  -اورژانس

 (مراکز بهداشتی

 33.0 47 04 تعداد
 523.4 11242 06032 )مترمربع(زیربنا 

پیشرفت 
 )درصد(فیزیکی

73 16 47.6 

 **آموزش و فرهنگی

 55.5 02 55 تعداد
 56.3- 53571 00332 )مترمربع(زیربنا 

پیشرفت 
 )درصد(فیزیکی

73 73 1.4 

 ***ورزشی

 73.1 55 5 تعداد

 02.3 53061 51342 )مترمربع(زیربنا 

ت پیشرف
 )درصد(فیزیکی

74 70 -1.3 

خانه -سایر پروژه ها )آشیانه بالگرد
 ندامتگاه(-واحد پستی-پزشک

 522 4 2 تعداد

 522 56272 2 )مترمربع( زیربنا

پیشرفت 
 )درصد(فیزیکی

2 64 522 

جدید باعتث کتاهش آمتار تعتداد     *بهره برداری از برخی پروژه های نیمه تمام دولتی باقی مانده از دولت قبل و شروع تعدادی پروژه 

 ساختمان های دولتی در حال اجرا و همچنین پیشرفت فیزیکی میانگین پروژه های مزبور شده است.

** اضافه شدن دو پروژه به پروژه های در حال اجرای بخش آموزش و فرهنگ و کاهش زیربنای پروژه هتای در حتال اجترا نشتان از     

 های بزر  و شروع عملیات اجرایی پروژه های کوچکتر می باشد. اتمام و بهره برداری برخی از پروژه

*** افزایش تعداد و زیربنای پروژه های بخش ورزشی و در حال اجرا بودن آنها باعث کاهش پیشرفت فیزیکی میانگین پتروژه هتای   

 این بخش شده است.
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 سالمیبنیاد مسکن انقالب ا

 
 خانوار    31تهیه طرح هادی روستاهای باالی 

فعالیتهتای اجرایتی از جملته ستاخت      ،با توجه به اینکه مطالعات طرح هادی ازلحتاظ کالبتدی   

دولت یازدهم نیز دراین راستا توجه خاصی به انجام مطالعتات طترح    ،وسازها را هدایت می کند

 549طترح هتادی    9316زدهم تا پایان سال هادی مبذول داشته به نحوی که ازابتدای دولت یا

روستا  در ابتدای  9036روستا تهیه ودرمجموع تعداد روستاهای برخوردار ازتهیه طرح هادی از 

 روستا رسیده است . 5035دولت یازدهم به بیش از 

درصتد افتزایش    944درصتد بته    36به عبارتی نه تنها درصد روستاهای باالی بیست ختانوار از  

 تعدادی از روستاهای زیر بیست خانوار نیز از تهیه طرح هادی برخوردارشده است . یافته بلکه
 

 خانوار   31اجرای طرح هادی روستاهای باالی 

اجرای طرح  ،یکی از اقدامات موثرکه در نگهداشت جمعیت وتوسعه روستایی تاثیر مستقیم دارد

زمینته الزم بترای توستعه     ،زهادی روستایی می باشدکه ضمن بهبود عبور مرور روستائیان عزیت 

اجرای طترح   9316تا پایان سال  مفعالیتهای روستایی را فراهم می نماید. ازابتدای دولت یازده

 . روستا خاتمه یافته است 535روستا شروع شده و طرح هادی  333هادی 
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 پرداخت تسهیالت  ونظارت بر مسکن روستایی
 

باهدف ایجاد مستکن مناست  و مقتاوم بترای     9300ایی ازسال طرح ویژه بهسازی مسکن روست
خانواده های روستایی دردستورکاربنیاد مسکن انقالب  اسالمی قرارگرفته که با اجرای آن تحول 

ازشروع بکار دولت یتازدهم تتا پایتان    . چشمگیری دربخش مسکن روستایی به وجود آمده است
احداث شتده استت. بته عبتارتی در دولتت      هزار واحد مسکن روستایی  59بیش از  9316سال 

یازدهم تعدادواحدهای ساخته شده از محل تسهیالت بانکی طرح بهسازی مستکن روستتایی از   
 درصد رشد داشته است. 50واحد افزایش یافته و 940136واحد  به  03136

 

 هزارنفر 31شهرهای زیر  صدور سند اسناد  روستایی و
 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی  ،لید وعرضه مسکن والحاقیه آنطبق قانون ساماندهی وحمایت از تو
هزار نفر نقشه  56موظف است برای کلیه روستاهای دارای طرح هادی وهمچنین شهرهای زیر 

تفکیکی وضع موجود بافت مسکونی را تهیه و اداره  ثبت اسنادو امالک نسبت به صتدور استناد   
 آن اقدام نماید. 

جلدسند برای امالک روستتایی صتادر    33604برای بیش از  9316تا پایان سال  9315ازسال 
فقتره   915500فقره جلد درابتدای دولت یازدهم به  960550شده است وتعداد اسناد صادره از

درصد رشد داشته است. الزم به ذکر است بتا واگتذاری صتدور ستند      50افزایش یافته وبیش از 
 0090تتاکنون بترای    ،مسکن در دولت یازدهم هزارنفر به بنیاد 56ملکیت امالک شهرهای زیر 

 مورد از امالک مذکور، سند صادر شده است.
 

 اجرای طرح مسکن مهر
 

هزارنفربته بنیادمستکن واگتذار شتده کته       56درطرح مسکن مهر ساخت مسکن شهرهای زیتر  
واحد قبل از دولت یازدهم  0355واحد بوده است که تعداد  91644سهمیه بنیاد مسکن استان 

انجام شده است و مابقی تتا انتهتای دولتت تتدبیر و      9316تا پایان سال واحد  94430عداد و ت
 امید به اتمام خواهد رسید.

 
 بیمه واحدهای مسکونی روستایی

 باشد.یکی از اقدامات موثر در بخش مسکن روستایی بیمه واحدهای مسکونی روستایی می
واحد بوده است که با تحت پوشش  39444  بر بال 9315تعداد واحدهای بیمه شده در ابتدای سال 

واحتد   60444تعداد واحتدهای بیمته شتده بته      ،واحد مسکونی در دولت یازدهم 53444قراردادن 
درصد رشد داشته  03به عبارتی تعداد واحدهای مسکونی روستایی تحت پوشش . افزایش یافته است

 است.
 

 سایر اقدامات 
 

  گانروستا از محل قیر رای 509آسفالت 
  روستای دارای بافت با ارزش روستایی 5تهیه  واجرای طرح  برای 
  واحد مسکن شهری   9939ساخت واتمام بیش از 
  مسکن شهری در دست اقدام  واحد  5909تعداد 
  واحد مسکونی روستایی 0344پرداخت تسهیالت بانکی برای تعمیر بیش از 
  واحد مسکن ارزانقیمت با کمک خیرین 9309ساخت بیش از 
  کتابخانه روستایی 96احداث تعداد 
  باب خانه عالم روستایی 35احداث تعداد 
  عضو جهت نظارت برساخت مسکن روستایی 355آموزش نظام فنی روستایی با 
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دستگاه 
 اجرایی

اهم پروژ ه ها و 
 اقدامات اجرایی 

 واحد 
وضعیت در 
 ابتدای دولت

وضعیت 
درپایان سال 

5931 

عملکرد 
دولت تدبیر 

  و امید

درصد 
 تغییرات 

ی
الم
اس
ب 
ال
انر
ن 
سک

د م
یا
بن

 

تسهیالت ابالغ شده 
جهت ساخت مسکن 

 روستایی
 936 31659 969090 999013 فقره وام

ساخت مسکن 
 روستایی

 950 59444 940136 03136 واحد

تسهیالت تعمیر 
 مسکن روستایی

 903 6494 95545 99615 فقره وام

بیمه واحدهای 
 مسکونی روستایی

 واحد
 مسکونی

39444 60444 53444 903 

تهیه طرح هادی 
 روستایی

 935 549 5035 9036 روستا

اجرای طرح هادی 
 روستایی

 903 333 050 069 روستا

 950 33604 915500 960550 جلد صدور سند روستایی

 011 0090 0090 4 جلد صدور سند شهری

اجرای طرح مسکن 
 مهر

 399 1160 90504 0355 واحد

تعداد روستاهای 
آسفالت شده از محل 

 قیر رایگان
 011 509 509 4 روستا

 011 09355 09355 4 تن میزان قیر توزیع شده

سطح آسفالت اجرا 
 شده

 011 5054444 5054444 4 متر مربع

تهیه و اجرای بافت 
 باارزش روستایی

 953 5 6 3 روستا

 
 

 

دستگاه 
 اجرایی

 یحاتتوض مقدار واحد عنوان فعالیت

ی
الم
اس
ب 
ال
انر
ن 
سک

د م
یا
بن

 

 55522هزینه شده تا کنون  30 باب احداث خانه عالم روستایی
 میلیون ریال

 میلیارد ریال 74با اعتبار بالغ بر  51 باب احداث کتابخانه روستایی

میلیارد  546با کمک بالعوض  416 واحد احداث  مسکن خانواده های  دو معلول شهری
 ریال

کن خانواده های  دو معلول احداث  مس
 051 واحد روستایی

پرداخت کمک های بالعوض مسکن  اقشار  میلیارد ریال 57بالغ بر
 312 فقره کم درآمد وخانوارهای دارای دو معلول روستایی

 با مساعدت خیرین 5753 واحد ساخت مسکن ویژه اقشار آسیب پذیر

 میلیارد ریال 32با اعتبار بالغ بر  30 روستا 55بهسازی محیط روستا از منابع داخلی ماده 
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 میلیارد ریال 502به مبلغ  4222 فقره پرداخت ودیعه مسکن شهری

 07-04شرکتهای وابسته به بنیاد مسکن در سالهای اقداماتمهمترین 
 

 ماشین آالت امور اجرایی 
تقاطع هم سطا وچهار 7 ،هم سطا تقاطع غیر 4متر،  31کیلومتر از کنار گذرجنوبی مشهد با عرض  55.3اجرای 

 دوربرگردان غیر همسطا

 انتوسعه مسکن خاور
 گلها واحدی 5222 پروژه
 7 فاز والیت واحدی 042 پروژه
 هزار مترمربع 545با زیربنای بالغ بر ( ع)علی امام بزرگراه حاشیه واحدی ایران 662 پروژه
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 هریدفتر امور ش

 و شوراها 

 دستگاه
 اجرایی 

 واحد اهم اقدامات وپروژه ها
وضعیت در 

ابتدای 
 دولت

عملکرد دولت 
 تدبیروامید

درصد 
 تغییرات 

و 
ی 

هر
ش

ور 
 ام

تر
دف

ها
ورا

ش
 

تهیه طرح مطالعاتی شهرداری 
 های استان 

 فاقد مطالعه شهرداری
تهیه دستورالعمل و 
 انجام مراحل تدوین

522 

زی سامانه نصب و راه اندا
 آموزش جام

 فاقد سامانه شهرداری
ثبت آموزش ها و 
مراحل ارتقای 
 شغلی

522 

اختصاص ماشین آالت به 
 شهرداری های استان

 46 514 772 دستگاه

کل تخصیص در دولت  میلیارد ریال 73 2 ریال تخصیص اعتبارات پسماند
 تدبیر و امید بوده است

 75 552 713 دستگاه بازسازی اتوبوس های فرسوده
 30 4222 1112 دستگاه نوسازی تاکسی های فرسوده 

 022 4 0 باب کشتارگاه صنعتی 4احداث 
جه مصوب دوضعیت درآمد بو

 شهرداری های استان
هزار میلیارد 
 ریال

62.0 33.3 66 

اختصاص اعتبارات ارزش افزوده 
 به شهرداری ها

هزار میلیارد 
 ریال

3.5 53 573 

 522 504 12 عنوان ری هاپژوهش شهردا
 

 موضوع تجهیز 10و  13قانون بودجه شهرداری ها در سال های  1تبصره  -ح  -بر اساس بند 
تعداد کل ماشین آالت . شهرداری های استان به ماشین آالت خدماتی و عمرانی در دستور کار قرار گرفت 

و تجهیزات اختصاصی تا این  دستگاه می باشد. جدول ماشین االت 960و تجهیزات اختصاصی شامل 
 :لحظه به شرح ذیل است

 

 تعداد عنوان ردیف
 74 آتش نشانی سنگین و نیمه سنگین 5
 5 بکهو لودر 0
 55 حمل زباله نیمه سنگین 7
 07 ست هیدرولیک امداد و نجات 4
 07 کمپرسی سنگین و نیمه سنگین 1
 7 گریدر 6
 04 لودر و مینی لودر 3
 05 شیر هیدرانت 5
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ریال می باشد که از این  539،539،131،444  میزان کل اعتبار اختصاصی در این زمینه مبل   
% معادل 55ریال حق السهم شهرداری و میزان  03،041،135،644% آن معادل  30میزان 

 ریال کمک دولت به شهرداری های استان است. 900،555،445،644
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تخصیص اعتبارات پسماند

میلیارد ریال جهت ساماندهی مراکز دفن  33در دولت تدبیر و امید برای نخستین بار مبل  

 پسماند شهرداری های استان اختصاص داده شد.
 

 حمل و نرل درون شهری 

به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات ناوگان اتوبوسرانی در  :طرح بازسازی اتوبوس های فرسوده

طرح بازسازی اتوبوس های فرسوده و واگذاری آنها به شهرداری های استان با  سطح شهرداری های استان

میلیارد ریال کمک دولت به  33میلیارد ریال در حال اجرا می باشد که از این مبل   39اعتباری بال  بر 

 شهرداری ها می باشد .

 

  نوسازی تاکسی های فرسوده

شهرداری های استان  ،سوده در سطح کشورهزار دستگاه تاکسی فر 14راستای طرح نوسازی در 

 0644خراسان رضوی از هفت هزار تاکسی فرسوده موجود در استان نسبت به ثبت نام بیش از 

دستگاه تاکسی فرسوده در سامانه مربوطه اقدام نمودند که با پیگیری های صورت پذیرفته بیش 

تاکسی های ثبت نامی به % از 54% تاییدیه های مربوطه صادر گردیده است و حدود 14از 

 متقاضیان تحویل گردیده است .
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 حداث کشتارگاه صنعتی ا
باب کشتارگاه صنعتی در استان مشغول فعالیت بوده که با  5در ابتدای دولت تدبیر و امید تعداد 

یش توجه به افزایش جمعیت و نیاز روز افزون مردم به گوشت و فرآورده های آن و همچنین افزا
سطح بهداشت کلیه کشتارگاه های سنتی در استان به پیش سرد کن مجهز شدند و همچنین با 

 655باب کشتارگاه صنعتی با سرمایه گذاری  0جذب سرمایه گذار بخش خصوصی روند ساخت 
 میلیارد ریالی در استان آغاز گردیده است .
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 دفتر امور روستایی 

 و شوراها
 

بی به اهداف توسعه روستایی و کمک به تثبیت و ماندگاری جمعیت روستایی برای دستیا
راهبردهایی در سازمان اداری دولت یازدهم طراحی گردیده است که مبتنی بر اهداف نظام 

 مقدس جمهوری اسالمی ایران و سیاستهای دولت تدبیر و امید می باشد.
فزایش درآمدها می تواند در توازن دو هدف اصلی کاهش هزینه های خانوارهای روستایی و ا

مناس  اقتصاد خانوار روستایی موثر باشد و روستاهایی که درآمد خانوار  بیش از هزینه های 
 ایشان است وصرفه اقتصادی داشته باشند سکونت و ماندگاری افزایش می یابد.

رسانی برای کاهش هزینه های توسعه خدمات زیر ساختی خصوصا  در بخش انرژی توسعه گاز
روستاها، توسعه ارتباطات  خصوصا راههای با کیفیت مناس  با توزیع قیر رایگان، کمک به توسعه 
ارتباطات مخابراتی مناس  و خصوصا گسترش اینترنت پرسرعت در اقصا نقاط روستایی استان، 

قضیه بیمه های تامین اجتماعی در بخش روستایی از جمله  ،سالمت و کاهش هزینه های درمان
اهکارهای موثر درکاهش هزینه های روستاییان بوده و مهم تر از آن حمایت از مدیریت محلی ر

 روستایی و دهیاریها و شوراهای اسالمی در دستور کار می  باشد.
و برای افزایش درآمد روستاییان راهبرد مثبتی بر بهره گیری از سرمایه اجتماعی با حمایت از کار 

دادن به کمکهای دولت در بخش تسهیالت بانکی ویژه طرحهای  آفرینان روستایی و نیز جهت
 روستایی از جمله اقداماتی که در دستورکار دولت یازدهم بوده است.

 

دستگاه 
 واحد اهم اقدامات وپروژه ها اجرایی

وضعیت در 
 ابتدای دولت

عملکرد 
دولت 

 تدبیروامید

درصد 
 تغییرات 

ی
دار

تان
س

ی ا
تای

س
رو

ور 
 ام

تر
دف

 

 07 077 5254 تعداد یاریساختمان ده

 5.3 53 5556 تعداد پار  روستایی

 3.3 45 624 تعداد ساماندهی آرامستان

 5.0 56 5756 تعداد غسالخانه

 51.3 76 40 درصد مدیریت پسماند 

 50.0 016 0233 تعداد تشکیل دهیاری های جدید

 522 43.3 2 میلیارد ریال اعتبارات ویژه اشتغال مناطق روستایی

 522 013 2 تعداد تسهیالت ساماندهی حمل و نقل مسافر روستایی

 572 73 72 تعداد ایستگاه های آتشنشانی  

 64 56 01 تعداد ماشین آتشنشانی 

 77.5 47 572 تعداد ماشین آالت سنگین

 76.7 515 471 تعداد ماشین آالت نیمه سنگین و خدماتی 

 522 5522 2 عدادت دهیاران متصل به شبکه دولت

 063.6 352 742 تعداد دهیاران دارای مدر  دانشگاهی 
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 اداره کل راه آهن
 

 

 

دستگاه 
 اجرایی

اهم پروژه ها و اقدامات 
 اجرایی

 واحد تعداد
وضعیت در 

ابتدای 
 دولت

عملکرد 
دولت تدبیر 

 و امید

درصد 
 تغییرات 

سا
را

 خ
ن

آه
ه 

 را
کل

ه 
دار

ا
ن

 

اجههرای سیسههتم هوشههمند سههازی 
ترافیهههک قطارهههها درمسهههیرریلی 

مشهد وبهالعکس )سیسهتم   -تهران
ATC  وبال  میانی 

 %32 اتمام یافته %52 ایستگاه 10

اجههرای طههرح توسههعه و افههزایش  
ظرفیت ایستگاه راه آهن مشهد بها  
 4افههزایش سههکوهای مسههافری از 

سکو و خطوط پذیرش و اعزام  3به
خهط   57به 3قطارهای مسافری از 

ریلی وافهزایش خطهوط پارکینه     
-واسههتقرار قطارهههای مسههافری  
توسعه مراکهز تعمیراتهی واگنههای    
مسههافری و سههایر پههروژه هههای   
 ساختمانی وتاسیساتی و خدماتی

 %31 اتمام یافته %1 پروژه 02

آغازعملیات اجرایهی پهروژه برقهی    
 تهران-سازی مسیر ریلی مشهد

 %1 یفاز مطالعات عدم اجرا ایستگاه 10

مطالعه وتهیه طرح وشروع عملیات 
اجرایی خط سوم ریلی حد فاصهل  
ایستگاه کاشمر در منطقهه دیزبهاد   
نیشابور تا ایستگاه فریمان )منطقه 
سههن  بسههت مشهههد(به طههول    

 کیلومتر62

 %41 در حال اجرا عدم اجرا کیلومتر 62

بهاب نمازخانهه   1توسعه وبازسازی 
ایستگاه های مسهیر ریلهی حهوزه    

 استان
 %522 اتمام یافته عدم اجرا باب 1

اجههرای سیسههتم هوشههمند سههازی 
ترافیهههک قطارهههها درمسهههیرریلی 

مشهد وبهالعکس )سیسهتم   -تهران
ATC  وبال  میانی 

 %32 اتمام یافته %52 ایستگاه 10

بههاب نمازخانههه جدیههد   1احههداث 
االحداث ایستگاه های مسیر ریلی 

 استان
 عدم اجرا باب 1

در مراحل 
 نهایی

32% 

عملیههات طههرح توسههعه وافههزایش 
ظرفیهههت پایانهههه ههههای تخلیهههه 
وبههارگیری محمههوالت واگنهههای  

-واردات-آسهیای میانههه )ترانزیههت 
صهههادرات(با مشهههارکت بخهههش  

 خصوصی

5 
توسعه 
ایستگاه راه 
 آهن سرخس

 %11 در حال اجرا 1%

عملیههات طههرح توسههعه وافههزایش 
ظرفیهههت پایانهههه ههههای تخلیهههه 
وبههارگیری محمههوالت واگنهههای  

-واردات-ای میانههه )ترانزیههتآسهی 
صهههادرات(با مشهههارکت بخهههش  

 خصوصی

5 
توسعه 
ایستگاه راه 
 آهن سرخس

 %11 در حال اجرا 1%
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دستگاه 
اهم پروژه ها و اقدامات  اجرایی

 اجرایی
 واحد تعداد

وضعیت در 
ابتدای 
 دولت

عملکرد 
دولت تدبیر 

 و امید

درصد 
 تغییرات 

سا
را

 خ
ن

آه
ه 

 را
کل

ه 
دار

ا
 ن

 

افهزایش ظرفیهت    طرح توسعه و 
ایستگاه شهید مطهری به منظور 
ارایه خهدمات حمهل ونقهل بهین     

 ،صههههادرات ،واردات)المللههههی 
و آمههاده سههازی ایههن  (ترانزیههت

ایستگاه بهه عنهوان طهرح بنهدر     
 خشک

5 

توسعه 
ایستگاه 
راه آهن 
شهید 
 مطهری

  در حال اجرا عدم اجرا

احداث ایستگاه اسهفراین جدیهد   
ال )حکم آبهاد( بهه منظهور اتصه    

مجتمع فوالد سبزوار بهه شهبکه   
ریلی وهمچنین دسترسی مهردم  
منطقه به شبکه ریلی واستفاده از 

 قطارهای مسافری

 %62 در حال اجرا عدم اجرا ایستگاه 5

پروژه ایمن سازی حریم ریلی در 
مجههاورت شهرسههتانهای مسههیر  
ریلی در استان با احهداث تقهاطع   
های غیر همسطا واجرای دیوار 

 حریم

 %62 اتمام یافته عدم اجرا متر 6122

پروژه احداث وتوسهعه سهالنهای   
مسافری ایستگاه های راه آههن  

 -ابومسهههلم)بینالود(–سهههرخس 
 نقاب

7 
توسعه 
 ایستگاه

 %522 اتمام یافته عدم اجرا

 
پتروژه( بته اعتبتاری حتدود       99فتوق )  یجمع پروژه های بهتره بترداری شتده و در حتال اجترا     

 می باشد .میلیون ریال   0355544

ضمنا عالوه بر اجرای پروژه های فوق الذکر اقدامات ذیل ظرف سته ستال اخیتر صتورت گرفتته       
 است: 

شهر و مرکتز استتان کته     53مالیر عالوه بر  -ماهشهر  -ارتباط ریلی شهرستان های خرمشهر  -
 با مشهد مقدس برقرار بوده، در سه سال اخیر برقرار گردیده است.  15قبل از  سال 

افزایش سطح خدمات کیفی قطارهای مسافری در مسیر ریلتی خراستان رضتوی و منتهتی بته       -
 ستاره لوکب  6مشهد مقدس از سطح کشور با راه اندازی قطارهای 

ستال بته بتاال از     66کاهش میانگین عمر واگنهای مسافری با خروج واگنهای مسافری  با عمتر   -
با توجه بته اینکته از آذر متاه ستال جتاری هتم       چرخه سیر در راه آهن جمهوری اسالمی ایران و 

سال به باال از چرخه سیر خارج شده است، متوسط عمر واگنهتای   06واگنهای مسافری  با عمر  
ستال بته    34مسافری در حال سیر در مسیر خراسان رضوی و منتهی به مشهد مقدس از بتاالی  

 سال کاهش یافته است. 56کمتر از 

کیلومتر و  904مشهد و بالعکب به حداقل  -افزایش سرعت قطارهای مسافری در مسیر تهران  -
)دو و نیم( ساعته زمان ستیر    6/5کیلومتر بر ساعت و کاهش  954برای قطارهای سریع السیر به 

 مشهد و بالعکب در سال جاری  -مسیر تهران 
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الذکر به ویژه در مسیر پتر ترافیتک ریلتی    بهره برداری از پروژه های اشاره شده در جدول فوق  -
 –( و بالک میتانی  ATCمشهد )به ویژه اجرای پروژه سیستم اتوماتیک ترافیک قطارها ) –تهران 

 3444اجرای پروژه های طرح توسعه و افزایش ظرفیت ایستگاه راه آهن مشتهد کته در مجمتوع    
ا حضور ریاست محتترم جمهتور   ب 9310میلیارد ریال هزینه گردید( که در دهه مبارک فجر سال 

برابتری   5/3تتا   5در ایستگاه راه آهن مشهد به مرحله افتتاح و بهره برداری رسید باعث افتزایش  
مشهد و بالعکب گردید و ضمن روان شدن تردد قطارهتا از مبتادی    –ظرفیت مسیر ریلی تهران 

مشهد قطارهتای  درصدی تاخیر از مبدا  04گانه سطح کشور به سمت مشهد موجبات کاهش  55
دقیقته رستیده    9دقیقه به کمتتر از   0مسافری گردید )متوسط تاخیر هر قطار از مشهد از حدود 

درصدی تاخیر ورود قطارهای مسافری از مبادی ریلی سطح کشتور   35است( و همچنین کاهش 
 به ایستگاه راه آهن مشهد گردیده است(.

ه سال اخیر که بیشترین رشد مربوط بته  افزایش ترانزیت ریلی محور ترانزیتی سرخب ظرف س -
درصد رشد ترانزیت ریلی وارده از کشورهای آسیای میانه کته عمتدتا بته     565است که  10سال 

کریدور ریلی سرخب به بندرعباس حمل گردیده است و باعث افزایش سهم  ترانزیت ریلی محور 
 . ذشته گردیده استدرصد در سال گ 06درصد به  34سرخب از کل ترانزیت ریلی کشور از 

 
 مشهد وبالعکس -اجرای سیستم هوشمند سازی ترافیک قطارها درمسیرریلی تهران

 وبالک میانی(  ATC)سیستم 
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 3به0از مسافری سکوهای افزایش با مشهد آهن راه ایستگاه ظرفیت وافزایش توسعه طرح اجرای 
 پارکینتگ  خطتوط  وافتزایش  ریلی خط 93به3 از مسافری قطارهای واعزام پذیرش وخطوط سکو

 ساختمانی های پروژه وسایر مسافری واگنهای تعمیراتی مراکز توسعه-مسافری قطارهای واستقرار
 وتاسیساتی و خدماتی

 

 

 تهران-آغازعملیات اجرائی پروژه برقی سازی مسیر ریلی مشهد
 

جمهوری برگزار و مقترر  مراسم آغاز عملیات اجرایی با حضور ریاست محترم  9310بهمن ماه در 
سال به بهره برداری  0میلیارد دالر ظرف زمان حداکثر  5گردید پروژه مذکور با پیش بینی اعتبار 

و برسد. کنسرسیوم پیمان کاری پروژه مذکور مرکت  از شترکت مپنتا بته عنتوان طترف ایرانتی        
 پیمانکار همکار چینی مسئولیت اجرای مربوطه را به عهده خواهند داشت.
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طرح توسعه و افزایش ظرفیت  ایستگاه شهید مطهری به منظور ارائه خدمات حمل ونقل بین 
 و آماده سازی این ایستگاه به عنوان طرح بندر خشک (ترانزیت ،صادرات ،واردات)المللی 

 

 

 

 

 

 

 

زوار به شبکه ریلی وهمچنین دسترسی احداث ایستگاه اسفراین جدید )حکم آباد( به منظور اتصال مجتمع فوالد سب
 مردم منطقه به شبکه ریلی واستفاده از قطارهای مسافری

 

 

 

 

 

 



 

066 
 

 

 پروژه ایمن سازی حریم ریلی در مجاورت شهرستانهای مسیر ریلی 
 در استان با احداث تقاطع های غیر همسطح واجرای دیوار حریم

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ه های راه آهنپروژه احداث وتوسعه سالنهای مسافری ایستگا
 نقاب -)بینالود( ابومسلم–سرخس  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

067 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوم بخش 

 مور اقتصادیا
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استتتان و قرارگتترفتن در مستتیر جتتاده ابریشتتم،      موقعیتتت جغرافیتتایی منحصتتر بتته فتترد    
برختتورداری از بازارگستتترده در داختتل و کشتتورهای همستتایه، وجتتود ذخیتتره عظتتیم نیتتروی    

هتتای مناستت  ، بهتتره منتتدی از ذختتایر عظتتیم انتترژی در انستتانی آمتتوزش دیتتده، زیتتر ستتاخت 
مترز مشتترک و طتوالنی     کشور، هزینته هتای پتایین تولیتد و ختدمات عمتومی، برختورداری از       

،  ویتتژه اقتصتتادی ستترخب و دوغتتارون    ةمنطقتت وجتتود دو بتتا افغانستتتان و ترکمنستتتان،  
 انزیتتت و هتتزار واحتتد صتتنعتی، مزیتتت ترو فعالیتتت بتتیش از شتتش  معتتادن غنتتیبرختتورداری از 

ی هتتای تتترین ظرفیتتت میلیتتون زائتتر و گردشتتگر داخلتتی و ختتارجی از مهتتم  53حضتتور ستتاالنه 
 کشور جهان شده است. 04است که موج  تعامل اقتصادی این استان با بیش از 

استتتان خراستتان رضتتوی رتبتتة چهتتارم توستتعه یتتافتگی صتتنعتی ایتتران را بتته ختتود اختصتتاص   
رود و بتتزودی بتته زی در کشتتور بتته شتتمار متتیداده و قطتت  دوم صتتنعت ختتودرو و قطعتته ستتا 

تولیتد محصتوالت برختی     قط  تولیتد فتوالد در کشتور نیتز تبتدیل خواهتد شتد. همچنتین در        
گروههتتای صتتنعتی ماننتتد فتترآورده هتتای غتتذایی و لبنتتی، صتتنایع تبتتدیلی و تکمیلتتی، صتتنایع  

 هتتای برترکشتتور از آنِ خراستتان رضتتوی استتت. وجتتود شتتهرکها و  نستتاجی و فتترش نیتتز رتبتته 
معتتدن بتتا ذخیتتر   334نتتواحی صتتنعتی در اکثتتر شهرستتتانهای ایتتن استتتان، فعالیتتت بتتیش از 

میلیتون تتن متواد معتدنی همچتون ستنگ آهتن         53میلیتارد تتن و استتخراج ستاالنه      3حدود 
بتتا خلتتوص بتتاال، طتتال، آهتتک، کرومیتتت و ستتیلیب، ستتنگ تزئینتتی، متتب و گتت   از جملتته     

اشتد کته تنتوع متواد معتدنی موجتود در استتان        بتوانمندیهای این استان در عرصتة معتدن متی   
را نشتتان متتی دهتتد. تولیتتدات صتتنایع معتتدنی همچتتون فتتوالد ، انتتواع ستتیمان ، کاشتتی و       
ستترامیک ، ظتتروف چینتتی و دههتتا طتترح بتتزر  صتتنعتی در زمینتتة تولیتتد شتتمش فتتوالد،      
سیمان، کاشتی گرانیتتی، طتال و متب و آهتن کته توستط بختش خصوصتی در ایتن استتان در            

 گذاری در حوز  صنایع معدنی دارد.، نشان از ظرفیت باالی سرمایهحال اجراست
در عرصة تجارت خارجی نیز ایتن استتان بتا داشتتن چهارپایانته مترزی و دو بازارچته فعتال بته          

 34درصتد صتادرات کشتور بته آستیای میانته و بتال  بتر          64عنوان درواز  صادرات کاال حتدود  
 کرده است. درصد  صادرات به افغانستان را نصی  خود

استتان خراستان رضتوی بته عنتوان یکتی از بزرگتترین و مهمتترین تولیتد کننتدگان           همچنین 
درصتتد از کتتل زعفتتران جهتتان،  34محستتوب متتی گتتردد. تولیتتد محصتتوالت کشتتاورزی کشتتور 

مقتتام نخستتت ملتتی و جهتتانی در تولیتتد ایتتن محصتتول و داشتتتن رتبتته هتتای برتتتر در تولیتتد    
، شتیر و گوشتت ستفید، انگتور و گیاهتان دارویتی و زیتره        پسته، گوشت قرمتز، تختم مترغ، انتار    

سبز در کشور نشانه هایی از جایگتاه بختش کشتاورزی در ایتن استتان استت کته موجت  شتده          
گتتذاری در زمینتتة صتادارات ایتتن محصتتوالت و توستتعه صتنایع فتترآوری و بستتته بنتتدی    سترمایه 

 از توجیه مناسبی برخوردار باشد.
میلیتون تتن متاده ختام اولیته، مقتام        0/0ی  بتا ظرفیتت تولیتد    بگونه ای که  در صتنایع تبتدیل  

اول کشتتور را در عرصتته محصتتوالت صتتنایع لبنتتی، بستتته بنتتدی زعفتتران، فتترآوری گوجتته      
 فرنگی و فرآوری پسته دارد. 

هتای صتاداراتی بترای محصتوالت کشتاورزی نظیتر گتل        ای و پایانته های گلخانته احداث مجتمع
هتتای روغنتتی از دیگتتر  د ماشتتین آالت کشتتاورزی و دانتته و گیتتاه، پستتته و مشتتارکت در تولیتت 

 فرصتهای سرمایه گذاری در این استان می باشد.
توانمنتتدیها و فرصتتتهای موجتتود در استتتان خراستتان رضتتوی بتتا تستتهیالت ویتتژه ای کتته در    
سایه سیاست های مدبرانته دولتت تتدبیر و امیتد در حتوزه هتای اقتصتادی ایتن استتان پتیش           

هتتای مستتاعدی را بتترای توستتعه، ستترمایه گتتذاری و رشتتد    زمینتته بینتتی و عملیتتاتی شتتده، 
اقتصتادی فتتراهم نمتتوده استتت کته در ایتتن بختتش بتته اقتدامات متتذکور اشتتاره و مقایستته ای از    

 عملکرد این دولت با گذشته صورت گرفته است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اولفصل 

 

 اشتغال و سرمایه گذاری
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 هماهنگی بانکهاشورای 

 
 

تشکّل شورای هماهنگی بانکهای مرکز، از مدیران بانکهتای   بانکهای استان در ادامه شورای هماهنگی
دولتی و خصوصی استان با هدف بررسی مشکالت مرتبط با شبکه بتانکی در استتان و ایجتاد وحتدت     
رویه در ماهیت امور تشکیل، و در چارچوب قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشتنامه  

 یربط بانکی فعالیت می نماید.های صادره توسط مقامات مسئول ذ
 

دستگاه 
 اجرایی

اهم پروژه ها و 
وضعیت در  واحد اقدامات اجرایی

 ابتدای دولت
عملکرد دولت 
 تدبیر و امید

درصد 
 مالحظات تغییرات 

ی
ورا

ش
 

ن 
ستا

ی ا
ها

نک
 با

ی
نگ

اه
هم

 

میلیون  منابع مؤثر
 %5/559  633،343،943  954،449،334 ریال

جاری، پب 
انداز، کوتاه 

ت و بلند مد
 مدت

میلیون  تسهیالت
 %54/903  353،354،515  901،043،004 ریال

کشاورزی، 
صنعت و 

معدن، مسکن 
و ساختمان، 
بازرگانی و 
خدمات، 

قرض الحسنه 
 و ...

میلیون  مطالبات
 %35/936  55،540،314  1،030،003 ریال

معوق، 
سررسید 
گذشته، 
مشکوک 
 الوصول

مصارف 
 )تسهیالت+مطالبات(

لیون می
   %33/905  306،656،405  960،005،353 ریال

 55جمع  %65/54  93،555  99،345 نفر پرسنل
 بانک عضو 

 55جمع  %41/03  3،535  9،369 دستگاه ATMدستگاههای 
 بانک عضو 

 55جمع  %90/936  345،343  950،600 دستگاه POSدستگاههای 
 بانک عضو 

میلیون  ازدواج
    0،553،910   ریال

فقره  03035
پرونده فقط 

ماهه  99طی 
 9316سال 

 اشتغال
میلیون 

 ریال
  9،939،041    

کمیته امداد، 
بهزیستی و 
مشاغل 

خانگی فقط 
ماهه  99طی 

ابتدای سال 
9316 
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نتتتایج جتتدول مربتتوط بتته بانکهتتای ملتتی ایتتران، ستتپه، ملتتت، صتتادرات،رفاه کتتارگران، تجتتارت، 

 مهتتر الحستتنه تعتتاون، قتترض معتتدن، توستتعه و صتتادرات، صتتنعت ، کشتتاورزی، توستتعهمستتکن

 انصتار،  اقتصتاد،  مهتر  دی، سترمایه،  زمتین،  ایتران  امیتد،  صتندوق کتارآفرینی   بانک، ایران، پست

 قتترض پاستتارگاد، مؤسستته اعتبتتاری ملتتل و   قتتوامین،قرض الحستتنه رستتالت،  شتتهر، ستتینا،

درصتتدی از مبلتت   554منتتابع بانکهتتا بتتا رشتتد والیتتت؛ حتتاکی از آن استتت کتته  امتتداد الحستتنه

میلیتتون ریتتال در  633،343،943میلیتتون ریتتال در ابتتتدای دولتتت بتته مبلتت     954،449،334

 رسیده است.  16پایان بهمن ماه 

 901،043،004درصتتدی داشتتته و از مبلتت     903بانکهتتا در زمینتته تستتهیالت نیتتز رشتتد     

 میلیون ریال افزایش یافته است. 353،354،515میلیون ریال در ابتدای دولت به مبل  

درصتتدی تعتتداد دستتتگاههای  03در خصتتوص تجهیتتزات بانکهتتا نیتتز آمارهتتا حتتاکی از افتتزایش 

 درصدی تعداد دستگاههای کارتخوان فروشگاهی می باشد. 936خودپرداز و رشد 

فقتره پرونتده تستهیالت ازدواج بته      03035همچنین جدول ارائته شتده نشتان دهنتده اعطتای      

فقتتره تستتهیالت اشتتتغال بتته مبلتت       3099میلیتتون ریتتال و پرداختتت    0،553،910مبلتت  

 میلیون ریال می باشد. 9،939،041

 1،030،003درصتتدی را نشتتان متتی دهتتد کتته از مبلتت   936آمتتار مطالبتتات بانکهتتا نیتتز رشتتد 

میلیتتون ریتتال در پایتتان بهمتتن متتاه  55،540،314میلیتتون ریتتال در ابتتتدای دولتتت بتته مبلتت  

 افته است.افزایش ی 16
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 اداره کل 

 امور اقتصادی و دارایی
 

 

 اهم عملکردهای اداره کل امور اقتصادی و دارایی در دولت تدبیر و امید
 تغییر نحوه ارائه خدمات نسبت به سایر استانها -1

برای مکاتبه با به مدیر مرکز اختیارات الزم ایجاد مرکز خدمات سرمایه گذاری مرکز و تفوی   -
هها و نهادها که موج  افتزایش سترعت کتار و اختیتار الزم بترای پیگیتری مستائل و        دستگا

 مشکالت سرمایه گذاران شده است.
انجام کلیه امور مرتبط با نیروی انتظامی)صدور و تمدید اقامت، تمدید ویتزا، صتدور و تمدیتد     -

کار(، نمایندگی وزارت  صدور و تمدید پروانه)اداره کار  ،گواهینامه، نقل و انتقال اتومبیل و ...( 
اتباع خارجی( در محتل   صدور روادید(و ثبت شرکت ها )معرفی نامه ثبت شرکت)امور خارجه

 مرکز خدمات سرمایه گذاری در مشهد و بدون نیاز به حضور سرمایه گذار در ادارات ذیربط
 

 نظارت مستمر بر پروژه های سرمایه گذاری خارجی جهت اجرائی شدن سریع آنها  -3

جوز اولیه و نهایی دستگاه اجرایی ومجوز سرمایه گتذاری ختارجی، خریتد زمتین، اختذ      اخذ م
 استعالمات الزم برای اجرایی شدن پروژه و تشکیل تیم ویژه نظارت برای هر پروژه 

 

 استررار مرکز خدمات سرمایه گذاری در ساختمان مسترل -2

 نمایندگان دستگاههای اجرایی  -.

به مرکز خدمات سرمایه گذاری معرفتی شتده انتد کته از ایتن       نماینده دستگاه اجرایی 34تعداد 
 نماینده بطور ثابت و تمام وقت در مرکز خدمات سرمایه گذاری حضور دارند. 94میزان تعداد 

 

 نیروی انسانی  شاغل در مرکز  -.

 دو نفر خدماتی–دو نفر کارشناس -چهار نفر کارشناسی ارشد مدیریت -دو نفر دکترای اقتصاد  -

 سه نفر آشنا به زبان انگلیسی   –یک نفر مسلط به زبان عربی  –لط به زبان انگلیسی دو نفر مس -

 

 آموزشی و تبلیغات  -9

کارگاه آموزشی به منظور آشنایی فعاالن اقتصادی با شرایط مشتارکت بتا    06برگزاری حداقل  -
 خارجیان

یته هتلتداران و   )اتاق بازرگانی، انجمن مدیران صنایع، کانون کارآفرینتان، اتتاق اصتناف، اتحاد    -
 آژانسها و ...( 

تهیه دو کلی  تبلیغاتی در خصوص ویژگیها، توامندیها و مزایای سرمایه گذاری در خراسان رضتوی   -
 با کمک دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداریزبان  6به 

 ، و بسته های تبلیغاتی از معرفی ظرفیت ها، قوانین و فرصت هاCDبروشور،  54444تهیه  -
 زبان  3ی سایت اینترنتی جامع و به روز مرکز خدمات به فعال ساز -
 (standحضور غیر مستقیم در سالن پروازهای خارجی فرودگاه و پاویون ) -
 ( 16بار در سال  5شرکت در نمایشگاه ها و همایشهای جذب سرمایه گذاری ) -
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 فرصت سرمایه گذاری خارجی به دو زبان و بر اساس فرمتهای بین المللی  55تهیه  -

 ارائه طرح باتس
 ساماندهی سرمایه های خرد خارجی در قالب اجرایی شدن اقتصاد مراومتی()

ساماندهی سرمایه  جمع آوری و "مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اقدام به تهیه طرح باتب 
نموده است. به این ترتی  که بر اساس طرح مذکور سپرده گذاران خارجی به  "های خرد خارجی

میزان مشخصی ارز از خارج کشور به بانک های استان از برخی خدمات در اختیار  ازای انتقال
دستگاههای استان )اقامت، پروانه کارو...( به صورت پلکانی بهره مند گردند. این سرمایه ها می 
تواند در صندوق معینی نزد یک یا چند بانک عامل تجمیع شده و با نرخ مناس  در قال  

بخش خصوصی و مولد استان قرار گیرد.لذا عملیاتی شدن این طرح می تواند تسهیالت در اختیار 
برای سرمایه گذار خارجی، بانکهای استان و بخش خصوصی مولد منجر  ،برد -در یک فضای برد
 به منفعت گردد.

 

 دستاوردها
ات بته  نتیجه این اقدامات منجر به کس  رتبه های برتر توسط این استان  از زمان افتتاح مرکز ختدم 

در زمینه سرمایه گذاری خارجی شده کته   9316( تا پایان بهمن ماه سال 9315صورت پنجره واحد)
 تعدادی از آنها ارائه می گردد:

  برابر مجموع سالهای قبل از آن و رتبه  6شرکت  خارجی در دولت یازدهم ) 9344ثبت بیش از
 اول در کشور( 

 ر میان استانهای کشور بیشترین تعداد پروژه سرمایه گذاری خارجی د 

   0)بتیش از   16ماهه سال  99سال گذشته در 6باالترین سقف سرمایه گذاری خارجی مصوب 
 برابر کل سال گذشته(

  نوع خدمت به صورت پنجره واحد در محل مرکز )تنها استان(  54انجام 

  36درصتد از سترمایه مصتوب و     04درصد از کل سرمایه وارده خارجی بته استتان،    05حدود 
 به بعد اتفاق افتاده است. 15درصد از کل طرحهای سرمایه گذاری خارجی  از سال 

    انجام خدمات مشاوره، اقامت، ویزا، پروانه کار، ثبت شرکت، و... برای ده هزار نفتر خارجی)رتبته
 اول کشور(

 ( 966بیشترین بازدید از پروژه های سرمایه گذاری خارجی در میان استانهای کشور  )بازدید 

 

 دستاورد اداره کل امور اقتصادی و دارایی در بهبود فضای کسب و کار
  دستتگاه،   51  :که فرآیند آنها نهتایی شتده  )دستگاههایی شفاف شدن فرآیندهای صدور مجوز

  فرآیند( 566 :فرآیند های تائید شده در سایت
  تان با شاخص بوده و در سال گذشته نیز رتبه اس 55رتبه استان  ،505با شاخص  9313در سال

  .به رتبه هشتم ارتقا  یافته است 6005
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جذب سرمایه 
 گذاری خارجی

تعداد سرمایه 
 گذاری خارجی

521 
 5755الس)از 
 (30تا 

16 
کل طرحهای تعداد درصد از  71
رمایه گذاری خارجی از سال س
 به بعد اتفا  افتاده است. 30

حجم سرمایه 
 مصوب

 )میلیون دالر(

775 
 5755)از سال
 (30تا 

055 
رمایه گذاری س محجدرصد از  42

از سال  مصوب استان  خارجی
 به بعد اتفا  افتاده است. 30

میزان سرمایه 
 اردهو
 میلیون دالر()

733.1 
 5755)از سال
 (30تا 

544.1 
حجم سرمایه از  درصد  46

 30از سال  خارجی وارده استان 
 به بعد اتفا  افتاده است.

ثبت شرکت 
 اتباع خارجی

تعداد شرکت 
 ثبت شده

764 
 5755)از سال
 (30تا 

5337 430 
 درصد

 1رشد حدود 
برابری ثبت 

شرکت توسط اتباع 
ت خارجی در دول
 تدبیر و امید

اطالع رسانی 
آنالین از طریق 
پورتال مرکز به 
زبان های 
 مختلف

تعداد زبان 
های سایت 
 اطالع رسانی

 زبان 7 زبان 5

اضافه 
شدن 
زبان 
عربی به 
اخبار و 
اطالعات 
 سایت

www.investi
nkhorasan.ir 

شرکت در 
نمایشگاهها و 
همایش های 
 سرمایه گذاری

تعداد همایش 
 و نمایشگاه
 مشارکت شده

6 05 
درصدی حضور در  466رشد 

نمایشگاهها و همایش های 
 مرتبط با حوزه سرمایه گذاری

تدوین فرصتهای 
سرمایه گذاری 
قابل ارایه به 
سرمایه گذار 
 خارجی

تعداد فرصت 
قابل ارایه به 
متقاضیان 
 سرمایه گذاری

42 030 

رشد حدود 
برابری  3

فرصت 
سرمایه 
گذاری 
 تدوین شده

رصتهای کتاب ف
سرمایه گذاری 
استان خراسان 
رضوی نیز به دو 
زبان فارسی و 
انگلیسی مشتمل بر 

طرح اولویت دار  66
استان منتشر 
 گردیده است.

معرفی 
ظرفیتهای 
سرمایه گذاری 
استان در قالب 
 فیلم

تعداد فیلم تهیه 
 شده

موجود نبوده 
 است

زبان فارسی، 
انگلیسی، 
عربی، چینی 
و روسی 
تهیه شده 
 .است

اطالع 
رسانی در 
خصوص 
ظرفیتها به 
نحو 
مناسبتری 
صورت می 
 پذیرد.

محوریت با 
استانداری و 
 هماهنگی 
دستگاه های 

اجرایی ظرفیت ها و 
قابلیت های استان 
در حوزه های 
گوناگون در قالب 
 57فیلم حدود 
زبان  1دقیقه ای به 
 شدارایه 
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ارایه خدمات 
 الکترونیک

تعداد 
خدمات قابل 
ارایه 
 الکترونیکی

2 5 - 

ثبت و رهگیری 
درخواست های سرمایه 
گذار از طریق سیستم 
ارایه خدمات الکترونیکی 
 است.امکان پذیر گردیده 

شفاف سازی و 
اطالع رسانی در 
خصوص 

فرآیندهای صدور 
 مجوز دستگاهها

تعداد 
فرآیند 
 احصا شده

2 037 - 

کتاب راهنمای سرمایه 
گذاری استان به منظور 
تسهیل فرآیند صدور 

سالم سازی   ،مجوز
فرآیندها و کمک به 
فعالین اقتصادی متقاضی 
شروع کسب و کار جدید 
در سایت مرکز بارگذاری 

 شده است.

ایجاد پنجره واحد 
 صدور مجوز ها

وجود 
پنجره واحد 
 مجازی

موجود 
 نبوده

طراحی و 
ایجاد 
گردیده 
 است.

 

در حال حاضر فرآیند 
درخواست و اخذ مجوز 
ایجاد تاسیسات و طرح 
های کالن گردشگری 
در کارگروه امور زیربنایی 
و شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان از طریق 

 انجامسامانه قابل 
 می باشد. 

بازدید و نظارت بر 
طرح های سرمایه 
 گذاری خارجی

تعداد 
 بازدید

52 
بازدید در 
 سال

حداقل 
12 

بازدید در 
 سال

52 
 درصد

بازدید از طرح های 
سرمایه گذاری خارجی 
به همراه نماینده تام 
االختیار حوزه مربوطه در 
مرکز خدمات سرمایه 
گذاری به منظور رفع 

ت طرح موانع و مشکال
های فعال  و نیز کمک 
به رونق گرفتن 

واحدهای متوقف و نیمه 
 متوقف.

شناسایی و پیشنهاد 
اصالح قوانین و 
مقررات مخل 
 کسب و کار

تعداد 
پیشنهاد 
اصالح 
 قانون

بصورت 
هدفمند 
انجام 
نشده 
 است

16 - 

قانون و رویه مخل  16
کسب و کار در حوزه 
سرمایه گذاری با 
همکاری دستگاههای 

رایی بخصوص اتا  اج
بازرگانی استان شناسایی 
گردیده و به مراجع 
ذیصالح جهت اصالح 
 پیشنهاد گردیده است.

 

دستگاه 
 اجرایی

اهم پروژه ها و 
 دواح اقدامات اجرایی

وضعیت 
در 

ابتدای 
 دولت

عملکرد 
دولت 
تدبیر و 
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درصد 
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 زبان 9سایت مرکز به    
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 کارآفرینی امیدصندوق 

 
وق کتتارآفرینی امیتتد حمایتتت متتالی جهتتت راه انتتدازی  یکتتی از مهمتتترین مأموریتهتتای صتتند 

 کس  و کارهایی است که منجر به ایجاد اشتغال پایدار می گردند .
صتتندوق کتتارآفرینی امیتتد در دولتتت تتتدبیر و امیتتد بتتا اتکتتا بتته تجربتته ارزشتتمند در حتتوزه     

حمایت از کس  و کارهتای خترد و کوچتک زمینته جدیتدی از ارائته ختدمت بته جوانتان ایتن           
  ،در چتتارچوب زنجیتتره هتتا   ،و بتتوم را در قالتت  پشتتتیبانان توانمنتتد و برنتتدهای ملتتی     متترز

 . شبکه ها و خوشه های تولیدی را به سبد خدمات خود افزوده است
تغییتر   صندوق کارآفرینی امیتد بتا  رویکردهتای محتوری در استتراتژی هتای جدیتد اقتدام بته         

کست  کارهتایی مبتنتی بتر متدلهای      در روش پرداخت تستهیالت از خوداشتتغالی انفترادی بته     
منظومتته ای و ماننتتد آنهتتا بتتا همکتتاری بتتا نهادهتتای تخصصتتی در شناستتایی    ،مرکتت  ،خطتتی

 برندها و مانند آن نموده است . ،زنجیره های ارزش ،خوشه ها
 

 امور تسهیالت اشتغال
 

 مختاطره  و طلت   استتقالل  جوانتان  بترای  ویتژه  بته  –از گزینه های جوانان بترای اشتتغال    یکی
 بتته نیتتاز از گذشتتته آنتتان منظتتور ایتتن بتترای. استتت خوداشتتتغالی حتتوزه بتته ورود – پتتذیر

 هستند. نیز سرمایه تأمین نیازمند مدیریتی و فنی مهارتهای
الت اشتغال صتندوق آن دستته از افتراد جویتای کتار متی باشتند کته از تتوان          یگروه هدف تسه

  و کتتار ختترد ختتود اشتتتغالی  فنتتی و متتدیریتی الزم بتترای راه انتتدازی و اداره ی یتتک کستت  
 برخوردار بوده و فاقد سرمایه ی مورد نیاز باشند .

 
   5931سال 

 
فرصت   3560ریال و ایجاد  444/444/334/006فقره تسهیالت اشتغال به مبل    9151پرداخت

 شغلی
 ریال 444/444/314/94فقره به مبل     904مشاغل خانگی  -
 ریال 444/444/354/390فقره به مبل   9695خوداشتغالی  -
 533توسعه نمایندگی برندهای داخلی و پشتیبان مشاغل )کارگاهی و خانگی(   ،کارفرمایی -

 ریال 444/444/454/963فقره  به مبل   
 

 امور تسهیالت ازدواج
 

فراهم نمودن زمینه های تشکیل خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد اجتمتاعی و صتیانت از کیتان    
عه از طریق توسعه فرهنگ ازدواج 0 عالوه بر تشویق سنت نبوی 0 موجت   اخالقی و اجتماعی جام

 . تحکیم بنیانهای اجتماعی گردیده و خود یکی از محورهای توسعه جوامع تلقی می گردد
کید ریاست محترم جمهور 0 بر تسهیل شترایط ازدواج جوانتان در جهتت    أاز این رو و با توجه به ت

کارآفرینی امید اقدام به پرداختت  ی تشکیل خانواده صندوق شی از هزینه هاخکمک به پرداخت ب
 تسهیالت ازدواج نموده است .
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همزمان با بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اعطای تسهیالت یکصتد میلیتون ریتالی ازدواج بته     
 این بخشنامه در صندوق نیز اجرایی گردید. ،هریک از زوجین

واج در ستطح کشتور را داشتته استت در طتول      این استان باالترین میزان پرداخت تستهیالت ازد 
ریتال تستهیالت    444/444/634/303نفتر بته مبلت       3003بته تعتداد    9316تا  9315سنوات 

 پرداخت گردیده است .
 

 

 حمایت از طرحهای مشارکتی و غیر مشارکتی
 

صندوق کارآفرینی امید در راستای اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نیتز بته منظتور ایجتاد     
بستر مناس  در جهت تقویت مشارکت حداکثری آحاد جامعه روستایی و عشایری در فعالیتهتای  

ارتقا  درآمد روستاییان و عشایر و بهره منتدی از   ،مکاریهای جمعیتسهیل و تشویق ه ،اقتصادی
نقش طبقات کم درآمد و متوسط در شکوفایی اقتصادی و همچنین استفاده از ظرفیتهای اجرایی 

اشتتغال و بهتره وری مبتادرت بته اعطتای       ،قانون هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید
خدماتی و بازرگانی در جهت توانمندسازی  ،تولیدی ،نعتیتسهیالت قرض الحسنه به واحدهای ص

 ساکنان روستاهای مرزی و غیر مرزی نموده است .
میلیارد  544طرح به مبل   91طرح شناسایی شده تعداد  63در استان خراسان رضوی از  تعداد  

شترف   طرح نیز در 0طرح به شرح ذیل پرداخت گردیده است و  3و تا کنون تعداد  ،ریال مصوب
 پرداخت می باشد.

نکته حائز اهمیت اینکه در طرحهای مشارکتی  
بخشی از سرمایه مورد نیاز از طریتق مشتارکت   

تستتهیالت بتتا متتردم و بختتش دیگتتر از طریتتق 
 ضمانت کارت یارانه تأمین گردیده است .

اولین مراسم کلنگ زنتی طرحهتای مشتارکتی    
کشور در استان خراسان رضوی و در روستتای  

ا حضور متدیرعامل محتترم صتندوق و    مرندیز ب
استاندار محتترم خراستان رضتوی و مستئولین     

 :استان برگزار گردیده است
میلیارد  54احداث شرکت دام و طیور قائم مرندیز  با سرمایه گذاری  –روستای مرندیز)بجستان( 

 نفر 91میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه جهت تولید خوراک دام با اشتغال  95ریال واعطای  

 پرداخت تسهیالت ازدواج
 ریال(میلیون ) مبلغ پرداختی تعداد سال
5937 5550 34،994 
5939 90 304، 
5936 0305 903،914 
5931 9561 9560014 
 3030634 3003 جمع کل
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 دستگاه
 اجرایی 

اهم پروژه ها و اقدامات 
 واحد اجرایی

وضعیت در 
ابتدای 
 دولت

عملکرد دولت 
 تدبیر و امید

درصد 
 تغییرات

ید
 ام

ی
رین

رآف
کا

ق 
دو

صن
 

 00 5530 5112 میلیارد ریال پرداخت تسهیالت اشتغال

 522 706 -- میلیارد ریال پرداخت تسهیالت ازدوا 

پرداخت تسهیالت 

 ت روستاییمشارک
 522 64 -- میلیارد ریال
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 دفتر جذب و حمایت

 از سرمایه گذاری
 

دفاتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری ذیل معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توستعه منتابع در   

در ساختار سازمانی استانداریها مورد تصوی  قرار گرفت. این دفتاتر بتا هتدف     9310آذرماه سال 

 مشکل رفع و مجوزها گذاریهای داخلی و خارجی، هماهنگی برای اخذ سرمایه در ریعوتس تسهیل

استان با توجته بته    گذاری سرمایه گذاران، اولویت بندی و بروزرسانی و هدایت فرصتهای سرمایه

کشورها با رویکرد توسعه سرمایه گتذاری در استتان در    ضرورتهای استان و تعامل مستمر با سایر

تولید و اشتغال شکل گرفته است. از مهمترین کارگروههای محتوری متناست  بتا    راستای بهبود 

 اشتتغال  استتان، کتارگروه   تولیتد  موانتع  رفتع  و تسهیل شرح وظایف این دفتر میتوان به کارگروه

 شهرستازی  و زیربنتایی  امتور  استتان و کتارگروه   خصوصی بخش و دولت گفتگوی استان، شورای

عامل دستگاههای اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی استتان نستبت   اشاره نمود. در این دفتر با ت

به رفع موانع کس  و کار و تسهیل فعالیتهای اقتصادی و ارائه راهکارهای کاربردی و عملیاتی می 

 پردازد. 

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استتانداری خراستان رضتوی توانستت در      9316در سال 

نیکی و پرتال در میان تمامی دفتاتر جتذب و حمایتت از سترمایه     ایجاد بستر اطالع رسانی الکترو

گذاری رتبه یک کشور را کس  نماید. همچنین استان با همکاری و تعامل مرکز خدمات سترمایه  

طرح سرمایه گذاری خارجی در کشور رتبه اول در تعتداد طرحهتای    55گذاری استان با تصوی  

 مصوب به خود اختصاص داده است.
 

 خصصی اشتغال استان  :کارگروه ت -5

جلسته   35مصتوبه اجراشتده و    30جلسه کارگروه تخصصی اشتغال با  55تعداد  9316طی سال 

کمیسیون کارشناسی در استان تشکیل شده است . کارگروههای اشتغال شهرستتانی بته ریاستت    

هیتأت  مصوبه ، و جلسات کانون کارآفرینتان استتان و    9335جلسه و با  539فرمانداران به تعداد 

جلسه داشته اند که محوریت این جلسات توسعه کارآفرینی و اشتغال  96امنای مربوطه به تعداد 

 در استان بوده است . 

برآورد 

تعداد 

 شاغلین

 31تغییر 31سال  38سال  38سال  33سال 

 38نسبت به 

 31تغییر

 38نسبت به 

8.188.339 8.113.983 8.133.318 8.388.819 888.111 9% 

 خراسان رضوی برآوردهای جمعیتی فصلی برای استان، سازمان برنامه و بودجه استان :ذماخ* 
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 تغییرات نرخ مشارکت و نرخ بیکاری استان خراسان رضوی
 

 نرخ بیکاری نرخ مشارکت اقتصادی فصل سال

8833 

 8.3 83.8 بهار

 9.9 88.3 تابستان

 8.8 81 پاییز

 3.8 89 زمستان

8838 

 81 83.8 بهار

 3.3 83.3 تابستان

 1.3 89.8 پاییز

 81.3 88.8 زمستان

8838 

 88.9 81.8 بهار

 88.3 81.9 تابستان

 81.1 88.3 پاییز

 88 81 زمستان

8831 

 88.1 88.8 بهار

 83.1 83.8 تابستان

 88.1 83 پاییز

 88 88.3 زمستان

 
، نرخ بیکاری خراسان رضتوی، پتب از   بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران

ادامته   16در آن ایجاد شتد کته تتا بهتار ستال       13افزایش قابل مالحظه ای که در زمستان سال 

 9506واحتدی، بته بته     503تا حدودی مهار شده و بتا کتاهش    16داشت ولیکن در تابستان سال 

 رسیده است.

ع ثروت در میان مردم استت  شاخص جینی یا ضری  جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزی

و باال بودن این ضری  در یک کشور به عنوان شاخصی از باال بودن اختتالف طبقتاتی و نتابرابری    

 درآمدی در کشورها در نظر گرفته می شود . 
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 شاخص ضریب جینی

 ضریب جینی کشور و استان به تفکیک مناطق شهری و روستایی

 )درصد(5937-5936در سال های  

 کشور

 8838 8838 8833 سال

 83/1 8811/1 8911/1 ضریب جینی کل

 88/1 8913/1 8183/1 ضریب جینی شهری

 88/1 8818/1 8388/1 ضریب جینی روستایی

 استان
 88/1 8881/1 8818/1 ضریب جینی شهری

 83/1 8113/1 8898/1 ضریب جینی روستایی

 مرکز آمار ایران :ماخذ* 

ه ضری  جینی استان نسبت به کشور پایین تر بوده کته نشتان از   آمارها نشان می دهد که هموار
 فاصله طبقاتی کمتر در استان نسبت به کشور می باشد .

 )درصد( 5938-31شاخص های نیروی انسانی استان طی سالهای 

 8831 8838 8838 8833 8838 8831 شاخص

 8/83 8/81 3/81 9/83 3/81 1/81 نرخ مشارکت اقتصادی

 - 8/91 1/98 9/91 9/98 8/91 اقتصادی مرداننرخ مشارکت 

 - 8/81 8/88 8/88 1/88 8/88 نرخ مشارکت اقتصادی زنان

نرخ مشارکت اقتصادی مناطق 
 شهری

9/88 8/81 8/88 88 83 - 

 3/88 8/88 1/81 3/8 8/1 8/3 نرخ بیکاری
 - 8/88 8/3 8 8 8/83 نرخ بیکاری مردان
 - 8/31 1/83 9/83 9/88 8/1 نرخ بیکاری زنان

 - 1/88 8/88 9/3 8/81 8/81 نرخ بیکاری مناطق شهری
 - 8/3 1/1 8/8 1 9/9 نرخ بیکاری روستایی
 نرخ بیکاری جوانان

 ساله( 38-81) 
3/89 8/81 1/81 8/38 1/33 - 

سهم شاغالن در بخش 
 کشاورزی

8/38 3/33 3/38 1/38 8/38 - 

 - 9/81 8/88 88 9/81 3/33 سهم شاغالن در بخش صنعت
 - 89 1/88 8/88 8/83 8/81 سهم شاغالن در بخش خدمات

 مرکز آمار ایران – 4931سالنامه آماری استان خراسان رضوی  :ماخذ* 
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 سال

سرمایه وارده
 کل منابع مالی خارجی خراسان رضوی )میلیون دالر( 

 سرمایه گذاری مستقیم خارجی

 با تضمین دولت بدون تعهد و تضمین دولت

 مبلغ تعداد
مبلغ وارده 
 در هر سال

 مبلغ مصوب تعداد

8838 88 88 88 81 88 31 

8833 88.1 91 83 1.1 88 33 

8838 889 389 831 39 88 88 

8838 811 111 398 81 88 83 

 893 33 93 383 818 818 8831سال 

 111 898 181 8893 3388 8818 8831تا  8818از
 

 خصوصی استان شورای گفت و گوی دولت و بخش -7

جلسته   05استتان   خصوصی بخش و دولت گوی و گفت جلسات دبیرخانه شورای9316در سال 
مصوبه ماهیت  15مصوبه اتخاذ شده است. از این تعداد مصوبه 909بوده است که در این جلسات 

دستور کار آمتاده طترح در    95مصوبه آن در قال   06اجرایی و پیگیری مستمر را داشته است و 
 می باشد. 9315استان طی سال  خصوصی بخش و دولت گوی و ت شورای گفتجلسا

 35استتان بتا    خصوصتی  بخش و دولت گوی و گفت جلسه شورای 99همچنین در سال گذشته 
مصوبه ماهیت پیگیری مستمر و  54مصوبه اجرایی،  53مصوبه برگزار گردیده است. از این تعداد 

مصتوبه اجرایتی نشتده     90پیگیری خواهد شتد و  جهت اجرایی شدن  9315مصوبه در سال  96
 است.

استتان توستط    خصوصتی  بختش  و دولتت  گتوی  و گفتت  عمده پیشنهادات ارائه شده به شتورای 
تشکلهای بخش خصوصی استان )بیشترین موارد مربوط به انجمتن متدیران صتنایع و تشتکلهای     

 بخش خصوصی( و عمدتاً در حوزه مالیات و تامین اجتماعی بوده است.
 

 نوانع
تعداد 
 جلسات

تعداد 
 مصوبات

تعداد 
مصوبات 
 اجرایی

تعداد مصوبات 
با ماهیت 
پیگیری 
 مستمر

تعداد 
مصوبه 

پیگیری در 
 39سال 

تعداد 
مصوبه 
اجرایی 
 نشده

 گفت دبیرخانه شورای
 بخش و دولت گوی و

 استان خصوصی
83 888 89 11 81 - 

 گوی و گفت شورای
 بخش و دولت

 استان خصوصی
88 83 38 31 81 38 
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استتان عبارتنتداز:    خصوصتی  بختش  و دولتت  گتوی  و گفت عمده موضوعات مطروحه در شورای
بررسی سیستم آبیاری نوین در حوزه کشاورزی، استفاده از ظرفیت کارخانجات و صتنایع استتان،   
مشکالت شهرکهای صنعتی استان، پیش نویب الیحه مالیات ارزش افزوده، اصالح قوانین اشتغال 

ه حوزه بانوان، قراردادهای پیمانکاری در صنعت ساختمان، قانون افزایش بهره وری بخش مربوط ب
 کشاورزی ، پیگیری برای راه اندازی خط تولید پرتیراژ خودرو در استان و ...

 استان 14کمیته ماده  -9

 55استان با رویکرد شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و فضای کست  وکتار    35کمیته ماده 
مصوبه و پیشنهاد استت.   04برگزار نموده است که خروجی این جلسات  9316ه را در سال جلس

صفحه ایی تدوین گردیتده و بترای قتوه     544نتایج و ماحصل جلسات بصورت یک کتابچه مدون 
مقنه و مجریه با محوریت وزرای اقتصادی دولت، معاونت حقوقی و پارلمانی رییب جمهور، مرکز 

رم شورای اسالمی، کمیسیون اجتماعی، استتانداران محتترم، اتتاق هتای     پژوهشهای مجلب محت
بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی سراسر کشور و ... ارسال گردید کته هتم ا کنتون برختی از     

 موارد پیشنهادی در قانون برنامه ششم توسعه کشور مورد تصوی  و پیگیری قرار گرفته است.
 

 عنوان
تعداد 
 جلسات

تعداد 
 اتمصوب

 89ماحصل جلسات کمیته ماده 

 کمیته
 89 ماده

 استان
33 11 

 و مقنه قوه ایی و ارسال برای صفحه 311 مدون تدوین کتابچه
 و حقوقی معاونت دولت، اقتصادی وزرای محوریت با مجریه

 محترم مجلس پژوهشهای مرکز جمهور، رییس پارلمانی
 اتاق محترم، استانداران اجتماعی، کمیسیون اسالمی، شورای

 ... و کشور سراسر کشاورزی و معادن ، صنایع بازرگانی، های
 

 کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید  استان -6

و بنا به ضرورت پیگیتری مستائل و    10کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از اردیبهشت ماه سال 
غ گردیتد . طتی   مشکالت فراروی واحدهای تولیدی و سرمایه گذاریهای انجام شده تصوی  و ابال

جلسه کارگروه با حضور استاندار محترم و معاون هماهنگی امور اقتصادی و  946، تعداد  16سال 
پروند ه بررسی شده است . پرونده های بررسی شده منجر به صتدور   603توسعه منابع تشکیل و 

حتد  متورد توستط وا   03متورد در دستت اقتدام و     050مورد اقدام ،  355مصوبه گردید که  313
 تولیدی پیگیری نشده است . 

 
 5931ماهه سال  57تعداد جلسات برگزار شده در 

 عنوان
تعداد 
 جلسات

 تعداد 
های  هپروند

 رسیدگی شده

تعداد 
 مصوبات

اقدام 
 شده

در 
دست 
 اقدام

عدم پیگیری 
 واحد و ارجاع

کارگروه تسهیل و 
 رفع موانع تولید 

811 118 838 833 838 88 
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 تعاون،اداره 

 و رفاه اجتماعی کار

 اهم توفیقات
 تابکنون 5730 سال  از "وکارفرمایی کارگری های تشکل تعداد" حوزه در کشوری دوم رتبه کسب •
 5734 درسال "ازمشاغل وحمایت بیکاری بیمه" درحوزه کشوری برتر رتبه کسب •
 5731لماهه نخست سا6در"درکشور ازمشاغل وحمایت بیکاری بیمه" حوزه در نخست رتبه کسب •
 5734 سال در وزارت عالی مقام ربیعی دکتر آقای جناب توسط "حراست" حوزه از تقدیر •
 5734 سال در وزیر مقام قایم آبادی فیروز دکتر آقای جناب توسط  "حراست" حوزه از تقدیر •
  5734 سال در "عمومی روابط" درحوزه کشوری برتر رتبه کسب •
 34درسال  "هماهنگی استان دربین ادارات زیرمجموعه وزارت متبوعشورای  " برتردرزمینه عنوان کسب •
 وزارت متبوع درسال "5734 سال تخصصی و عمومی فضاهای" درزمینه  اول رتبه کسب •
  30 سال در" رجایی شهید جشنواره عملکرد مدیریت" برتردرحوزه  استانی واحد کسب •
  37در سال  "یی به شکایات و تکریم ارباب رجوعپاسخگو ،عملکرد ارزیابی" درزمینه برتر رتبه کسب •
 34 درسال  متبوع وزارت سطا در "اداری سالمت و عملکرد مدیریت های آزمون" برتر رتبه کسب •
 34 سال در متبوع وزارت سطا در" اجتماعی رفاه جامع نظام ساختار تخصصی آزمون" برتر رتبه کسب •
 34درسال  "تگاههای زیرمجموعه وزارت متبوععمومی دس فضای شاخص "در برتر رتبه کسب •
 34 درسال"متبوع وزارت سطا در برته اختصاصی های شاخص "در برتر رتبه کسب •
 30 سال در "تعاونیها تشکیل " درحوزه دوم رتبه کسب •
 37 سال در "تعاونیها تشکیل" درحوزه دوم رتبه کسب •
 34در سال  "تعاونیها تشکیل" درحوزه  دوم رتبه کسب •
 31ماهه ابتدایی سال  5 در "تعاونیها تشکیل" درحوزه دوم رتبه کسب •
 31 سال در "تعاونیها تشکیل " اولدرحوزه رتبه کسب •
 31 سال اول ماهه شش در" تعاونیها صادرات"  درزمینه اول رتبه کسب •
 34 سال در" مرزنشینان تعاونیهای صادرات" زمینه در اول رتبه کسب •
بعنوان تعاونی برتر ملی  34در سال "تعاونیهای دانش بنیان و مرزنشینان  "ی برتر ملی در زمینهرتبه ها کسب •

 درسطا کشور 
بها همکهاری                         56" مهاده  خهواب  کهارتن  زنهان  پهروری  بهاز  مرکهز  در اشتغال ایجاد " درزمینه اول رتبه کسب •

 34تعاونیها و کارآفرینان در سال 
ان کل دفترهای تخصصی وزارت متبوع از مدیران، روسا و کارشناسهان اداره کهل در حهوزه ههای     دیر مدیرتق •
 34در سال  "اشتغال اتباع خارجی، توسعه کارآفرینی، اشتغال و هدایت نیروی کار و مشاغل خانگی"
کارآفرینهان   تقهدیر از  جشهنواره  نهایی داوری مرحله به کارآفرینی های طرح تعداد راهیابی در اول رتبه کسب •

 31برتر در سال 
 34 سال در متبوع وزارت سوی از: کارگران ورزش های شاخص اجرای" حوزه در استان اول مقام کسب •
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 جههان  کارگران قهرمانی مسابقات به  آقایان دوومیدانی دررشته استان المپیادکارگری ازقهرمانان دونفر اعزام •
ودو برنزتوسط این دورورزشکار کهارگر اسهتان و       کسهب مقهام      مدال طال ودو نقره5 وکسب ایتالیا کشور در

 34قهرمانی تیمی دوومیدانی در این مسابقات در سال 
 متعدد های دررشته کشور کارگران قهرمانی مسابقات در وسومی قهرمانی قهرمانی،نایب عنوان چندین کسب •

 تیم فوتسال کارگرانقهرمانی -5ازجمله تدبیروامید دولت سالهای در کارگران ورزشی
 30 سال در محترم وزیر از تقدیر لوح دریافت و متبوع وزارت سطا در برتر بسیج پایگاه عنوان کسب •
 37 سال در محترم وزیر از تقدیر لوح دریافت و متبوع وزارت سطا در برتر بسیج پایگاه عنوان کسب •
 37 سال در استان کل ادارات بین در بسیج برتر رتبه کسب  •
 37 سال در تقدیر لوح دریافت به مفتخر کشور کارگری بسیج برتر رتبه کسب  •
 37 سال در شهادت و ایثار فرهن  ترویج به اهتمام در برتر رتبه کسب •

 5734کار و رفاه اجتماعی از شرکت  جی سر تی ایتالیا  در سال  ،در حوزه های تعاون  ISO 3225گواهینامه دریافت •
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کاریابی برای  53صدور مجوز فعالیت 
 حاشیه شهر مشهد

 522 53 -- عدد

 522 * -- عدد تهیه و اجرای سند توسعه اشتغال مشهد

 522 1 -- عدد مشاغل خانگی برگزاری نمایشگاه های

صدور مجوز فعالیت  مراکز مشاوره،اطالع 
 رسانی و خدمات کارآفرینی

 522 3 -- عدد

 522 6 -- عدد برگزاری دوره ارتقاء توانمندی کاریابی ها

تشکیل شورای هماهنگی بانک های 
 شهرستان های استان

 522 07 -- عدد

ن برگزاری دوره ارتقاء توانمندی فعاال
 مشاغل خانگی

 522 7 -- عدد

مصاحبه با صدا و سیما در خصوص 
فعالیت های ترویجی و رسانه ایِ اطالع 
رسانی اهمیت مشاغل، ارزش فعالیت و 

 کارآفرینی

 522 3 -- عدد

برگزاری جشنواره کارآفرینی به صورت 
 سیستمی و با ثبت نام در نرم افزار

 522 5 -- عدد

جهت تکریم موبایل  USSDاجرای طرح 
 ارباب رجوع

 522 0 -- عدد

الکترونیکی نمودن فرم ارزیابی عملکرد 
 کارکنان

 522 7 -- عدد

الکترونیکی نمودن فرآیند سخت و زیان 
 آور

 522 7 -- عدد

الکترونیکی نمودن حضور و غیاب بیمه 
 بیکاری

 522 4 -- عدد
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 رهگیری مکاتبات اداری از طریق اینترنت
 522 0 _ تعداد

کیوسک های اطالع رسانی جهت طرح 
 تکریم ارباب رجوع

 522 4 _ تعداد

الکترونیکی نمودن صدور کارت بازرسی 
 ویژه بازرسان اداره کل

 522 4 _ تعداد

احداث مجموعه آبی بانوان ویژه کارگران 
کارگران 5در مجموعه ورزشی شماره 

مشهدواقع در میدان فردوسی درسال 
میلیون تومان 122با هزینه کرد حدود5731

 تاکنون 

 تعداد

_ 5 522 

راه اندازی سالن بدنسازی ویژه کارگران   
کارگران 0در مجموعه ورزشی شماره 

با 5731در قاسم آباددر سال  مشهد واقع
 مترمربع712زیر بنای 

 تعداد
_ 5 522 

راه اندازی سالن تنیس روی میز ویژه 
کارگران در شهرستان تربت جام با 

 5731مترمربع در سال 522زیربنای 

 522 5 _ تعداد

بهسازی وتعمیرات وزیبا سازی سالنهای 
مجموعه ورزشی کارگران مشهد 

 شهرستان استان3و

 522 5 _ دتعدا

رن  آمیزی  و زیبا سازی دیوارهای 
مجموعه ورزشی کارگران شماره یک 
 مشهد مقدس با طرح های ورزشی

 522 5 _ تعداد

بازسازی نمای ساختمان اداری مدیریت    
تعاونی اعتبار وراکار، اطالعات  ،اجتماعی

تربیت بدنی مجموعه ورزشی کارگران 
 مشهد

 تعداد
_ 5 522 

و افتتاح فروشگاه لوازم  راه اندازی
در مجموعه شماره یک «  ماراتن»ورزشی

 جهت رفاه حال ورزشکاران

 522 5 _ تعداد

تجهیز مکانی به عنوان نمازخانه در 
ساختمان اداری مجموعه ورزشی شماره 

 یک کارگران مشهد مقدس

 522 5 _ تعداد

عدد میز تنیس روی میز و   52خرید 
وطه در مجموعه استقرار آنها در سالن مرب

شهرستان داراری مجموعه 4شماره یک و
 ورزشی 

 تعداد
_ 5 522 

واگذاری مجموعه آبی، زمینهای چمن،   
سالنهای رزمی وبدنسازی سالنهای 
سرپوشیده و... مجموعه های  ورزشی 
کارگران مشهد وشهرستانها به بخش 
خصوصی در راستای کاهش تصدی گری 

 اسیقانون اس 44دولت و اجرای اصل 

 522 4 _ تعداد
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 نصب وسایل ورزشی مجموعه قاسم آباد
 522 5 _ تعداد

 0عملیات ساخت نگهبانی مجموعه شماره
 مشهد 

 522 5 _ تعداد

 عملیات بازسازی اتا  هیت های ورزشی 
 522 5 _ تعداد

آسفالت محوطه مجموعه شماره دو واقع 
 در قاسم آباد مشهد

 522 5 _ تعداد

مرمت و نوسازی سیستم روشنایی    
 مجموعه شماره دو

 522 5 _ تعداد

تعمیر و راه اندازی دوربین های قبلی  و 
نصب دوربین های جدید در محورهای 

 مجموعه شماره یک

 _ تعداد
5 522 

اجرای عملیات حفر  یک حلقه چاه جهت   
جمع آوری آب های سطحی فرهنگی 
تفریحی ورزشی کارگران شماره 
 یک)پارکین  و جلوی استخر(

 _ تعداد
5 522 

عملیات اجرای آبیاری قطره ای مجموعه 
 0و5ورزشی کارگران شماره 

 522 5 _ تعداد

سالن الحاقی مجموعه  تکمیل وراه اندازی
 ورزشی کارگران شهرستان نیشابور

 522 5 _ تعداد

تعمیر وبازسازی وبروز رسانی موتورخانه 
 استخر کارگران 

 522 5 _ تعداد

 تشکیل تعاونی توسعه و عمران شهرستانی 
 522 0 _ تعداد

 تشکیل اتحادیه صنعت دامپروری 
 522 5 _ تعداد

 غیرفعالتعیین و تکلیف تعاونیهای 
 522 355 _ تعداد

 تشکیل تعاونیهای توسعه روستایی
 55.51 75 70 تعداد

 صادرات تعاونیها )میلیون دالر(
 300 732 41 تعداد

 تسهیالت تعاونیها )ارقام به میلیون ریال(
 635 5454222 532222 تعداد

برگزاری دوره های آموزش عمومی و تخصصی 
، ویژه کارگران و مرتبط با ایمنی و بهداشت کار

کارفرمایان)نفر ساعت آموزش ایمنی(}ارتقاء 
فرهن  ایمنی، کاهش حوادث، کاهش زیان 

 مالی و جانی{  های

سال  4جمع  تعداد
 523523قبل

نفر ساعت 
 آموزش

درصد رشد نسبت به 755
 سال قبل4
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 522 601 _ تعداد صدور گواهی صالحیت مسئولین ایمنی

صدورالکترونیکی اعتبارنامه های 
نمایندگان کارگر واعضای شوراهای 

 اسالمی کار
 522 504 __ تعداد

کشوری از نظرتعداد نمایندگان  5اخذ رتبه 
 کارگر

__ __ __ __ 

کشوری از نظرتعدادکل تشکل  0اخذ رتبه 
 های کارگری وکارفرمایی 

__ __ __ __ 

تشکیل کانون انجمن های صنفی حرف 
 خراسان رضوی

__ __ __ __ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دومفصل 
 

 کشاورزی
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 اداره کل دامپزشکی

دستگاه 
 اجرایی

اهم پروژه ها و اقدامات 
 اجرایی

 واحد
وضعیت 
در ابتدای 

 دولت

د دولت عملکر
 تدبیر و امید

درصد 
 تغییرات

ی
شک

پز
دام

ل 
 ک

ره
ادا

 

تولید مرغ گوشتی بدون مصرف آنتی 
 بیوتیک

قطعه در 
هردوره 
 پرورش

022222 5722222 112 

تولید تخم مرغ بدون مصرف آنتی 
 بیوتیک

قطعه در 
هردوره 
 پرورش

32222 562222 5005 

 5422 512 52 تن در روز 7تولید شیر غنی شده امگا 

 522 57 2 تن در روز 7تولید تخم مرغ غنی شده امگا 

 022 6 0 واحد تعداد کشتارگاه صنعتی دام فعال

 722 50 7 واحد تعداد کشتارگاه دام بهینه سازی شده

احداث پیش سرد در کشتارگاه های 
 742 00 1 واحد صنعتی دام

احداث پیش سرد در کشتارگاه های 
 063 55 7 واحد صنعتی طیور

ساماندهی واحدهای بسته بندی 
 فراورده های خام دامی

 (گوشت مرغ، گوشت قرمز و...)
 045 556 74 واحد

 503 70 54 واحد ساماندهی خورا  دام و طیور

ساماندهی ناوگان حمل فراوردههای 
 51 7173 5352 خودرو خام دامی

 صدور پروانه بهداشتی تولید
 5005 4157 741 پروانه های خام دامیفراورده

 15 505 51 واحد ساماندهی مراکز جمع آوری شیر

استقرار سامانه های ایمنی و بهداشت 
 مواد غذایی

(HACCP، ISO 00222، IR 
CODE  ) 

 522 17 2 مورد

-طرح پایش باقیمانده ها در فراورده
 117 5037 535 نمونه های خام دامی
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 یاقدامات دامپزشک
 

های فعالیت دولت شاخص ترین اقداماتی که برای اولین بار در دامپزشکی استان و در طی سال
 :یازدهم در حوزه تشخیصی اداره کل دامپزشکی انجام گرفته بشرح زیر است

 
کسب توانمندی تشخیص بسیاری از عوامل ایجادکننده سرط جنین در دام مانند 

 5فت، آکابان و هرپس ویروس اسبی سویه های بیماری های تب کیو، بردر، تب دره ری
 ولین بار در کشور به روش مولکولیبرای ا 6و 

عوامل متعددی در ایجاد سقط جنین در دام های مختلف نقش دارند که برخی از عوامل شایع 
که در گذشته آزمایش نشده بود در آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی طی سال های 

 ازی گردید.اخیر راه اند
 

 راه اندازی آزمایش های تشخیصی برای برخی عوامل بیماریزای آبزیان مانند 
Red sea bream iridoviral disease (RSIVD)  وKoi herpesvirus disease (KHVD) 

 
 بیماری نیتر مهم و یکی از فراوان ترین RSIVDبیماری 

 نوعی KHVD می باشد و بیماری یاریخاو انیماه در ها
 صورت به که است مسری بسیار ویروسی هرپب یماریب

 .شود می مشاهده کپورماهیان در حاد وایرمی یک
در  9313توانمندی تشخیص این بیماری در سال 

 آزمایشگاه فراهم گردید.
 

گاوی و انسانی  ایمونوهیستوشیمی جهت تشخیص بیماری سل تشخیصی انجام تست
 کشور در بار اولین برای

های مولد بیماری  باکتری ژن آنتی مستقیم طور به ایمونوهیستوشیمی ایشگاهیآزم روش بوسیله
 عنوان به استان مرکزی آزمایشگاه در 9310از سال  بافتی ردیابی می شود که های نمونه سل در

 اندازی راه. ایمن امکان انجام این آزمایش فراهم گردید مخاطره و بدون آزمایشگاهی روش یک
 های دام در سلی ضایعات به مشکوک های الشه وضعیت تعیین جهت خاص طور به روش این

 تواند سلی، می مثبت راکتور گاوهای در دخیل باکتری نوع تشخیص همچنین و نشده تست
 .باشد راهگشا

 

 مولکولی بیماری سورا در شتر تشخیصی تست اندازی راه
 راه بر باشد که عالوه یم نامشخص شترها در سورا بیماری جمله از مختلف های بیماری وضعیت
 شمالی رضوی، خراسان های استان سراسر از گیری نمونه بیماری، این مولکولی تشخیص اندازی

 بیماری شیوع نتیجه در گرفت. قرار Real time PCR آزمایش مورد و شده انجام جنوبی و
 .گردید تعیین را جنوبی و شمالی رضوی، خراسان های استان در سورا
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، Clenbuterol های خام دامی مانندها در فرآوردهانواع هورمون امکان ردیابی

Trenbolon ،Zeranol  وDi Ethyl Stilbestrol انده ها در قالب طرح پایش ملی باقیم
 در فرآورده های خام دامی

کس  شد و با انجام  9315توانمندی تشخیص باقیمانده هورمون ها به روش االیزا در سال 
مونه های مختلف دام و طیور ارسالی از سراسر کشور هی  مورد مثبتی یافت آزمایشات بر روی ن

 نشد.
 
 آنفلیوانزا  وییروس  (N0) 0 نورآمینییداز  ژن مولکیولی  تشیخیص  آزمایش اندازی راه
 H1N0 سویه ردیابی برای 

 جهانی بهداشت سازمان اخطارکردنی و مهم بسیار های بیماری جز  پرندگان حاد فوق آنفلوانزای

 این مختلف های تای  تحت سریع و دقیق تشخیص توانمندی. شود می محسوب( OIE) دام

 های کانون به اجرائی های دستگاه هدایت برای دولتی دامپزشکی های آزمایشگاه در ویروس

 Real تشخیصی آزمون اندازی راه لذا است کلیدی و مهم بسیار بیماری کنترل و مهار برای آلوده

Time RT-PCR 0 نورآمینیداز ژن بیردیا برای (N0 )پرندگان حاد فوق آنفلوانزای ویروس 

 .انجام گردید 9316در سال  H6N0 تای  تحت

 
 عامل پرفرنجنس کلستریدیوم های تایپ و ها توکسین انواع تشخیص توانمندی کسب
 االیزا: روش به انتروتوکسمی بیماری

 می رضوی خراسان استان سبک یها دام در شایع های بیماری از یکی انتروتوکسمی بیماری
 دقیق شناسائی در پرفرنجنب کلستریدیوم باکتری های تای  تشخیص توانمندی کس  که باشد

 .می باشد موثر و مفید بیماری این ایجادکننده بیماریزای عامل خصوصیات

 
 گزارش تحلیلی

و کاستتن از  در راستای سیاست تولید محصوالت سالم تر و با هدف ارتقائ سطح سالمت جامعته  
های ختام دامتی فراستودمند و دوستت دار طبیعتت در      تولید فراورده ،های سالمت عمومیهزینه

ه های ژمقوالت زیر بخشی از پرو. دستورکار اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی قرار گرفته است
 این اداره کل برای تولید این فراورده ها می باشد:
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  تولیدات بدون مصرف آنتی بیوتیک 
ر راستتتتای کتتتاهش مقاومتتتت   د

میکروبیتتال در جمعیتتت انستتانی و 
دامتتی و کاستتتن از هزینتته هتتای   
درمان و کاهش میزان مر  و میر 
ناشتتی از عفونتتت هتتای مقتتاوم بتته 
درمان تولید مترغ گوشتتی بتدون    

برابتتر  606 ،مصتترف آنتتتی بیوتیتتک
رشد داشته است. همچنین تولیتد  
تختتم متترغ بتتدون مصتترف آنتتتی   

رشتد نشتان    برابتر  95بیوتیک نیز 
کتاهش   ،می دهد. نتیجه این رشد

مخاطرات حضتور باقیمانتده هتای    
داروئتتتی و کاستتتتن از مختتتاطره  

  آلودگی منابع زیست محیطی به بقایای این مواد شیمیایی می باشد.

  3تولیدات فراورده های خام دامی غنی شده با امگا  
و ستطح   3های چترب امگتا   حضور باالی استید ،براساس استانداردهای غذایی کشورهای پیشرفته

در جیره های غذایی یک جمعیت به عنوان یکتی از شتاخص هتای     5پایین اسیدهای چرب امگا 
سالمت غذایی در کاستن از روند بروز بیماری های قلبی عروقی و التهابی می باشتد. تولیتد شتیر    

درصتدی   944بتا رشتد    3برابر و تولید تخم مرغ غنی شتده امگتا    90با رشدی  3غنی شده امگا 
در غتذای جمعیتت بتدون استتفاده از      3روبرور بوده است. نتیجه این رشد باالبردن میتزان امگتا   

افزودن صناعی و یا درمان های دارویی بلکه به صورت طبیعی بوده و نقش بزرگی در تتامین نیتاز   
ش بستیار کتاه   5طبیعی بدن به این مواد را در پی دارد. همچنین در این محصوالت میزان امگتا  

  یافته و از مضرات این اسیدهای چرب در بروز بیمار یهای قلبی عروقی کاسته شده است.

 به منظور تولید  ،اقدام به بهینه سازی سازه ها و تاسیسات ،در ساماندهی کشتارگاه های دام
 3گوشت قرمز سالم تر در دستور کار اداره کل دامپزشکی استان قرار داشتته استت. رشتد    

ی بهینه سازی شده بیانگر تالش در رسیدن به هدف تولید محصوالت سالم برابری واحد ها
 تر می باشد.

  ساخت کشتارگاه های صنعتی و مدرن و ایجاد قط  های کشتارگاهی صنعتی منطقه ای از
جمله سیاست های دیگر اداره کل در راستای تولید محصوالت سالم تر می باشتد. افتزایش   

 کشتتتار و همچنتتین تتتدارک و ستتاخت نیمتته تمتتام  دو برابتتری در واحتتد هتتای صتتنعتی  
 نمادی از این تالش می باشد. ،کشتارگاه های صنعتی به صورت متمرکز

  احداث پیش سرد و اتاق های سرد در کشتارگاه هی دام و طیور نیز به منظور ارتقا  کیفیت
والت برابر بیانگر تالش برای تولیتد محصت   3بهداشتی و غذایی گوشت قرمز و سفید با رشد 

 سالم تر می باشد.

 برابتری در   506تخم مرغ و ماهی بارشد  ،مرغ ،افزایش تعداد واحد های بسته بندی گوشت
استان بیانگر موفقیت اداره کتل دامپزشتکی استتان در اشتاعه و ارتقتا  فرهنتگ صتحیح و        

 بهداشتی تر مصرف فراورده های خام دامی می باشد. 
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  های حمل فراورده های ختام دامتی و دام زنتده   درصدی در افزایش تعداد خودرو 04رشد، 
سب  اطمینان از روند بهداشت حمل گردیده است و مخاطرات مواد غذایی بترای مصتارف   

 انسانی و دامی  را کاهش داده است. 

       استاندارد کردن تولید و همسان سازی به عنوان یکی از اهتداف اجترای پتروژه فتوق بتوده
پروانه ها نشان از نظام مند شدن تولید این فراورده ها  برابری در صدور این 95است. رشد 

 گردیده است.
 احداث مراکز جمع آوری شیر به عنتوان   ،با توجه به ساختار تولید سنتی شیر در کشورمان

پلی در اقدام بهداشتی تولید شیر بین تولید کننده روستایی و صنایع لبنتی ستب  کتاهش    
درصدی در این زمینه بیانگر پیشرفت در  64رشد  مخااطرات و هزینه های تولید می گردد.

 زمینه تولید شیر خام  با کیفیت باالتر است.
به منظور اجرای صحیح و اصولی مراکز تولید و اعمال مدیریت بهداشتی و مدیریت کیفیت بر این 

زمایشات کنترل کیفیت و ... به منظور دستیابی این آ ،واحدها و کاستن از هزینه های بازرسی
با رشد  GMPو ISO 55444 .HACCPپیاده سازی سامانه های  ،IRصادراتی  داحدها به کو

نشان دهنده حرکت صحیح و اصولی به سمت بازرسی مدرن مواد غذایی و  ،درصدی 944
 باالبردن سطح کیفیت و ایمنی و بهداشت در مواد غذایی می باشد.

 تخم مرغ، متاهی   ،هار سال گذشتهطرح تعیین باقیمانده ها  که در مرغ شروع شده بود.درچ
 برابتری تعتداد نمونته هتای اختذ شتده از ایتن        606عسل و شیر را نیز در بر گرفته و رشد 

فراورده ها بیانگر گسترش کمی و کیفی و افزایش دامنه و حوزه جستجو بترای شناستایی    
 باقیمانده ها در فرواده های خام دامی می باشد.
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 جهاد کشاورزی
 
 

 یع کشاورزی مدیریت صنا

دستگاه 
 واحد اهم پروژه ها اقدامات اجرایی اجرایی

وضعیت 
در ابتدای 

 دولت

عملکرد 
دولت در 

تدبیر و 
 امید

درصد 
 تغییرات

 
ی

رز
او

ش
 ک

اد
جه

 

 17 064 122 کارگاه ایجاد واحدهای صنایع کشاورزی

 05 343 4436 هزارتن فرآوری  محصوالت کشاورزی

 521 4100 4035 میلیارد ریال سرمایه گذاری

 43 7337 5153 نفر اشتغال

با به بهره برداری رسیدن پروژه ها تولید محصوالت فرآوری شده افزایش یافته و کاهش  :ایجاد واحدهای صنایع کشاورزی
 ضایعات صورت گرفته است

 

 مدیریت شیالت و آبزیان

دستگاه 
 واحد اهم پروژه ها اقدامات اجرایی اجرایی

وضعیت 
ی در ابتدا
 دولت

عملکرد 
دولت 
تدبیر و 

 امید

درصد 
 تغییرات 

د 
ها

ج
ی

رز
او

ش
ک

 
 63 5553 1771 تن تولید آبزیان

 7.7 6.0 6 کیلو سرانه
 

افزایش نرر ارزش افزوده در تولیدات بخش کشاورزی و ورود ماهی به سبد خهانوار و   ،بهره وری از منابع آب بخش کشاورزی
 اشتغال روستاییان
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 همانگی ترویج کشاورزی مدیریت 

دستگاه 
 واحد اهم پروژه ها اقدامات اجرایی اجرایی

وضعیت در 
ابتدای 
 دولت

عملکرد 
دولت تدبیر 

 و امید

درصد 
 تغییرات 

 
ی

رز
او

ش
 ک

اد
جه

 

 776 021222 43222 نفر روز برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی

ایجاد و احداث سایتهای جامع تولیدات 
 ای یادگیریترویجی و کانون ه

 5242 13 1 واحد

 - 110 2 نفر بکارگیری مروجین

 522 5022 622 نفر جذب تسهیلگران زن
 

افهزایش مهارتههای تولیدکننهدگان،     ،جلوگیری از مهاجرت ،در راستای افزایش تولید وکاهش وابستگی
 ترویجی و انتخاب زنان  تسهیلگران صورت گرفته است ،برگزاری کالسهای آموزشی

 

 عاونت تولیدات دامی م

دستگاه 
 واحد اهم پروژه ها اقدامات اجرایی اجرایی

وضعیت در 
ابتدای 
 دولت

عملکرد 
دولت 
تدبیر و 

 امید

درصد 
 تغییرات 

 

ی
رز

او
ش

 ک
اد

جه
 

مجموع تولیدات دامی استان)شیر، گوشت 
 قرمز،گوشت مرغ،تخم مرغ(

 52 5060 5541 هزارتن

 صادرات محصوالت دامی
میلیون 
 دالر

16 016 713 

 توزیع نهاده های دامی یارانه دار
 )ذرت،سویا و جو دامی(

 00402 5506 1 هزارتن

 تثبیت قیمت نهاده های دامی
 جو و سویا( ،)ذرت

 1- 55554 55337 ریال

 - 67 2 هزارتن خرید تضمینی شیر

 533 07.01 5.73 هزارتن خرید تضمینی مرغ

ان و کشور در راستای امنیت غذایی و حفهظ و حراسهت از منهابع ژنتیکهی دام،     تامین پروتین حیوانی مورد نیاز است
استفاده بهینه منابع خوارکی دام، علوفه مراتع و حمایهت از تولیهدات دامهی روسهتایی سهبک و سهنگین و بهبهود        

 مدیریت وتولید / بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی و منابع خورا  دام 
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 آب و خاک و امور فنی  مهندسی و زیر بناییمدیریت 

دستگاه 
 اجرایی

اهم پروژه ها 
 واحد اقدامات اجرایی

وضعیت در 
ابتدای 
 دولت

عملکرد 
دولت تدبیر 

 و امید

درصد 
 مالحظات تغییرات

 
ی

رز
او

ش
 ک

اد
جه

 

 47 57222 3520 هکتار آبیاری تحت فشار 

عملکرد قید 
شده مربوط 
به سطا اجرا 
شده و در 
ا می دست اجر
 باشد

لوله و کانال 
 انتقال آب

 45- 37.1 504 کیلومتر

عملکرد 
موجود نسبت 
به تخصیص 
محاسبه شده 
 است

احیا و مرمت 
 قنوات 

 75- 5 57 کیلومتر

عملکرد 
موجود نسبت 
به تخصیص 
محاسبه شده 
 است

 

 ،االبردن صهرفه جهویی در مصهرف آب   آبیاری تحت فشار:افزایش سطا بهبود یافته بوسیله روشهای نوین آبیاری در راستای ب
 بهبود روشهای آبیاری   ،ارتقای راندمان آبیاری
بهبهود   ،بهبود و ارتقای راندمان انتقال آب به مزارع و باغهات،افزایش میهزان آب صهرفه جهویی شهده      :لوله و کانال انتقال آب

 افزایش درآمد بهره برداران ،آبیاری و افزایش سطا زیر کشت
استحصهال آب و تثبیهت روسهتاها و     ،مرمت قنوات و افزایش یا تثبیهت آبهدهی آنهها تثبیهت سهازه قنهات      :تاحیا و مرمت قنوا

 جلوگیری از مهاجرت روستاییان
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 معاونت بهبود تولیدات گیاهی)باغبانی(

دستگاه 
 واحد اهم پروژه ها اقدامات اجرایی اجرایی

وضعیت در 
ابتدای 
 دولت

عملکرد 
دولت تدبیر 

 و امید

د درص
 تغییرات

ی
رز

او
ش

 ک
اد

جه
 

 35 042 542 هکتار توسعه سطا زیرکشت گلخانه ها

توسعه سطا واحدهای پرورش 
 قارچ

 43 55 1/3 هزارتن

 552 54222 1222 هکتار اصالح احیاء و توسعه

 03 5275 526 هزار تن تولید کل محصوالت باغی
 

تولیهد   ،ایجهاد محصهوالت همهه فصهل     ،آبهی و خهاکی   استفاده بهینه از منابع :توسعه سطا زیر کشت گلخانه ها
 محصول در محیط کنترل شده و ایجاد اشتغال و ارزآوری و تامین اعتبارات و تسهیالت کم بهره  

 تامین پروتئین گیاهی   ،صادرات ،توسعه تولید در راستای ایجاد اشتغال زایی :توسعه سطا واحدهای پرورش قارچ

 عملکرد باغات و افزایش بهره وری از منابع آبی و خاکی  بهبود  :اصالح و احیاء و توسعه

توجهه بهه صهادرات     ،افزایش بهره وری از منهابع آبهی و خهاکی    ،بهبود عملکرد باغات :تولید کل محصوالت باغی
 ایجاد اشتغال و تقویت صنایع وابسته   ،محصوالت باغی
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 معاونت بهبود تولیدات گیاهی )زراعت(

دستگاه 
 اجرایی

اهم پروژه ها 
 واحد اقدامات اجرایی

وضعیت در 
ابتدای 
 دولت

عملکرد 
دولت تدبیر 

 و امید

درصد 
 مالحظات تغییرات 

ی
رز

او
ش

 ک
اد

جه
 

تولید کل 
 محصوالت زراعی

  3 1006 4527 هزار تن

خرید تضمینی 
 گندم

  562 625 074 هزار تن

  75 464 773 هزار تن تولید جو

 526 4275 5311 تن کلزا

در راستای 
افزایش 
خوداتکایی 
 روغن نباتی

 575 4512 0522 هکتار کشت نشایی

با هدف 
صرفه جویی 
در مصرف 
آب و کاهش 
مصرف 
 سموم

  64 04405 54371 تن تولید بذر گندم وجو

 
 افزایش کمی و کیفی تولید با رویکرد پایداری در کهارآیی و اثهر بخشهی صهنایع و     :تولید کل محصوالت زراعی

 .  عوامل تولید
 افزایش قیمت خرید گندم و پرداخت به موقع پول گندمکاران   :خرید تضمینی گندم

افزایش عملکرد در واحد سطا و افزایش راندمان مصرف آب و نهاده ها در راستای افهزایش تولیهد بها     :تولید جو
 و برداشت   تامین به موقع نهاده های الزم و خرید تضمینی و تامین ماشین آالت جدید کاشت

 افزایش تولید دانه های روغنی در راستای کاهش وابستگی و کاهش واردات روغن و تامین امنیت غذایی  :کلزا
در راستای پایهداری تولیهد، مصهرف کمتهر آب، مصهرف بهینهه سهوخت و افهزایش بههره وری و           :کشت نشایی

 حاصلخیزی خا  و عملکرد بیشتر واحد سطا 
تولید بذر به مقدار مورد نیهاز از   ،بهبود کیفی بذر  توزیعی ،ایش مصرف بذر گواهی شدهافز :تولید بذر گندم و جو

 کاهش میزان بذر مصرفی در واحد سطا  ،ارقام مختلف
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 معاونت بهبود تولیدات گیاهی)مکانیزاسیون( 

دستگاه 
 اجرایی

اهم پروژه ها 
 واحد اقدامات اجرایی

وضعیت 
در ابتدای 

 دولت

عملکرد 
دولت تدبیر 

 امیدو 

درصد 
 مالحظات تغییرات 

ی
رز

او
ش

 ک
اد

جه
 

افزایش سطا 
 مکانیزاسیون

 01 1/5 0/5 اسب بخار

برای افزایش 
/اسب بخار در 5

استان نیاز به 
میلیارد ریال 322

 اعتبار می باشد

جذب تسهیالت 
 مکانیزاسیون

میلیون 
  5336515 2 ریال

خط 4طی 
اعتباری در مدت 

سال فعالیت 4
 دولت

اسیون درجه مکانیز
  05 45 70 درصد زراعت گندم

درجه مکانیزاسیون 
  15 72 53 درصد باغبانی

تامین اعتبار برای پرداخت تسهیالت بانکی کم بهره برای خرید ماشین ها و :افزایش سطا مکانیزاسیون وجذب تسهیالت مکانیزاسیون
 ن تولید محصوالت در راستای امنیت غذایی  ادوات جدید با هدف ارتقای بهره وری نهاده های تولید و افزایش راندما

 توسعه مکانیزاسیون باتوجه به شاخص درجه مکانیزاسیون و سطا مکانیزاسیون مبتنی بر پایداری تولید و حفظ منابع پایه آب و خا  

 معاونت بهبود تولیدات گیاهی )حفظ نباتات(

دستگاه 
 اجرایی

اهم پروژه ها اقدامات 
 واحد اجرایی

وضعیت در 
ابتدای 
 دولت

عملکرد 
تدبیر  دولت

 و امید

درصد 
 تغییرات 

ی
رز

او
ش

 ک
اد

جه
 

 مبارزه با آفات همگانی
مبارزه با سن گندم با هدف بهبود )

 کمیت و کیفیت گندم و آرد(
 527 550607 53337 هکتار

 32 067222 511222 هکتار مبارزه زمستانه علیه آفات

 45 65122 47122 هکتار ردیابی عوامل قرنطینه داخلی

در راستای پایش اماکن زمستان و تابستان گذراندن و مبارزه با آفات و مبارزه با سن گنهدم و کهاهش    :فات همگانیمبارزه با آ
 آلودگی در مزارع گندم
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 سازمان
 تعاون روستایی 

 
 

دستگاه 
 اجرایی

 عنوان زیر پروژه
واحد       

اندازه 
 گیری

وضعیت در ابتدای 
ولت تدبیر  د

وامید)جمع سالهای 
 (38و31و13

جمع سالهای 
 38و38و33

دولت 
 تدبیروامید

درصد 
 تغییرات

ی
تای
س
رو
ن 
او
تع
ن 
ما
از
س

 

خرید تضمینی محصوالت 
 کشاورزی

 701 5007 051 هزار تن

خرید توافقی محصوالت 
 کشاورزی

 557 567 653 هزار تن

 هزار تن توزیع میوه عید
 در گذشته انجام نمی

 استشده 
5 _ 

ارکان و  ،آموزش اعضاء
کارکنان شرکتها و 
 اتحادیه های آنها

 554 70731 72045 نفر روز

 

 خرید های تضمینی
به منظور حمایت از تولیدات محصوالت کشاورزی،  دولت هر ساله تعدادی از محصتوالت زراعتی،   

این مفهتوم کته در    باغی و دامی را تحت عنوان محصوالت تضمینی اعالم و خریداری مینماید. به

صورتیکه قیمت این دسته از محصوالت در بازار روند کاهشی داشت و قیمت فروش محصول برای 

لی نستبت بته   تولید کننده از قیمت تمام شده آن کمتر باشد  دولت از طریتق دستتگاههای متتو   

ود و ل  خرید تضمینی اقدام می نماید. تا هم تولید کننده متضترر نشت  خرید آن محصوالت در قا

هم فعاالن بازار از این فرصت سو  استفاده نکنند و محصول کشاورز را به قیمت پتایین نخرنتد. از   

را در منتاطق مختلتف     طرفی دولت با این شیوه حمایتی می تواند اولویت هتای تولیتد محصتول   

 کشور تعریف و نسبت به الگوی کشت مناس  هر منطقه اقدام نماید.
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 خریدهای توافقی 
آورد و که  این فعالیت را انجام می دهند بعمل نمی ر این روش دولت حمایتی از تشکلهایید

تشکلهای بخش کشاورزی با استفاده از توان مالی و نقدینگی خود )در صورتیکه از فعالیت های 
روزمره بیشتر باشد( اقدام به خرید محصول مازاد بر تولید کشاورزی می کنند تا در زمان برداشت 

صول که معموالً قیمت پایین است با ایجاد یک فضای رقابتی سالم مانع از کاهش بیش از حد مح
قیمت تولیدات کشاورزی بشوند از طرف دیگر این محصوالت خریداری شده می تواند در فاصله 
زمانی که جامعه هدف نیاز به آن محصول دارد وارد بازار شود تا از افزایش بی رویه آن بدلیل 

 لو گیری کند.کمبود ج
 

 

 

 

 

 

 

 میوه طرح تنظیم بازار 
همه ساله در پایان سال باتوجه به افزایش تقاضا برای خرید میوه و ذخیره ستازی میتوه توستط     

دالالن میوه در زمان تولید و کاهش عرضه تا قبل از پایان سال شاهد افزایش قیمت انواع میوه به 
ر و جلو گیری از نوستانات شتدید قیمتت در ایتام     خصوص مرکبات هستیم.  به منظور کنترل بازا

پایان سال و شروع سال جدید،  دولت توسط دستگاه متولی نسبت به خرید و ذخیره سازی میوه 
طرح تنظیم اقدام می نماید و در پایان سال با قیمت کارشناسی نستبت بته توزیتع آن در ستطح     

دالالن گرفته شود و مصرف کننتده بتوانتد   کشور اقدام تا نوسانات بازار کنترل و جلوسو  استفاده 
 در زمان افزایش تقاضا برای مصرف نیاز خود را با قیمت مناس  تهیه و تأمین نماید.
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 اداره کل امور عشایر

 
 

دستگاه 
 اجرایی

 واحد اهم پروژه هاواقدامات اجرایی

وضعیت 
در ابتدای 
 دولت

عملکرد 
دولت 

 تدبیرو امید

درصد 
 تغییرات

ل 
ه ک
دار
ا

یر
شا
رع
مو
ا

 

 753 775333 63131 راس پرواربندی وساماندهی به دام عشایر

 46 506336 53223 تن تامین و توزیع علوفه

 4/07 15 43 درصد برخورداری از آب شرب بهداشتی

 35 5324 362 خانوار بیمه اجتماعی عشایر

 -راه اندازی واحد تولیدی پژوهشی
 ترویجی کنسانتره

 522 5 2 واحد
 

 دام عشایررواربندی وساماندهی به پ

با توجه به نوع معیشت عشایر و اتکای معاش آنان به دام  وشیوه زندگی شبانی مبتنی برکوچ، لذا 

باشد که درایتن   حمایت از سرمایه واقعی عشایر)دام( در اولویت وظایف واقدامات سازمان  امور می

طیرح  اونیهای عشایری نسبت به اجرای خصوص اداره کل امورعشایر استان با همکاری شبکه تع

پرواربنییدی وسییاماندهی بییه دام  

نموده است همانطور که عشایر اقدام 

شود، عملکترد در   درجدول مشاهده می

 51636ابتدای دولت تدبیر وامید تعداد

راس بوده ودر طی چهارستاله فعالیتت   

 راس رستیده استت   330333مشابه به 

( که علت موفقیتت  303با درصد رشد )

 پیگیتتری مستتتمر طتترح، :تتتوان متتی را

 اعتبارات از منابع: بانکی، صندق توسعه ملی، ترویج، استقبال عشایر و جذب تسهیالت و آموزش و

  منابع داخلی شبکه تعاونیها دانست. استفاده از استان و صندوقهای توسعه عشایری و

 

 علوفه: توزیع و تامین
م عشایر وتامین بخش از علوفه مورد نیاز دام در راستای اجرای طرح پرواربندی وحمایت از دا

واحد دامی( اداره کل با همکاری شبکه تعاونیهای عشایری وبا استفاده از 116444عشایر استان)
اعتباری مختلف نسبت به اجرای طرح اقدام نموده است، همانطور که درجدول  منابع مالی و
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تن بوده است که در مدت  03443قدارشود، عملکرد درابتدای دولت تدبیر وامید م مشاهده می
 ( 05با درصد رشد )تن رسیده است.  955115فعالیت مشابه به مقدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهداشتی شرب آب از برخورداری
با توجه به نوع معیشت عشایر واهمیت تامین آب شرب پایدار بهداشتی برای انسان ودام از جمله 

قال آب شرب بهداشتی پایدار به محله های عشایری طرحهای زیربنایی اولویت دار تامین وانت
باشدکه دراین خصوص اداره کل امورعشایر استان نسبت به اجرای طرح مذکوربا اولویت اقدام  می

% برخورداری در 60% درابتدای دولت تدبیر امید به 03ودرصد برخورداری جامعه عشایری از 
 ( 5300رسیده است.)با درصد رشد 16سال
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 عشایر اجتماعی یمهب

به منظور حمایت از خانوار عشایر،تامین خدمات بیمه ای اجتماعی وحفظ کرامت ومنزلت عشایر 

اداره کل امورعشایر پیگیری عضویت عشایر  ،دوره پیری و از کارافتادگی ،و عدم نگرانی از آینده

لیت های خودقرارداده درصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان وعشایررا دراولویت انجام فعا

رسیده  9316خانوار درسال 9140خانوار به  154به نحوی که تعدادخانوار تحت پوشش از 

 (10است)با درصد رشد 

 کنسانتره ترویجی -پژوهشی تولیدی واحد اندازی راه
به منظور تامین  و بهره وری علوفه وتغذیه علمی دام عشایر، اتحادیه تعاونیهای عشایری استان 

کاری بخش دام مرکز تحقیقات جهادکشاورزی استان نسبت به تجهیز وراه اندازی کارگاه با هم

تن تولید دارد. 04اقدام نموده است که اکنون روزانه مقدار  9313تولیدخوراک دام علمی در سال

 رسد. علوفه تولیدی به مصرف دام عشایر می و

در سالهای خدمت دولت تدبیر شود اقدامات  همانطورکه درجدول گزارش عملکرد مشاهده می

  وامید با پیگیری وتالش همکاران محترم دراداره کل امورعشایر وشبکه تعاونیهای عشایری،
باشد که از این خدمات جامعه عشایری  نسبت به ابتدای آن از رشد قابل توجه ای برخوردار می

 استان برخوردارشده است.
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 شرکت غله

 حضییرت تختتر استتت در جتتوار مضتجع ملکتتوتی  فم 6منطقتته شترکت غلتته و ختتدمات بازرگتتانی  
در کسوت خادمین گندم، آرد و نان خطه زرخیز خراسان با هدف انجام  )ع(علی ابن موسی الرضا 

در حتوزه گنتدم، آرد و نتان ونیتز      سیاستتگزاری کلیه فعالیتها در حوزه مربوط به تامین، توزیع و 
دو اداره کتل در استتانهای خراستان شتمالی و     با بهتره گیتری از    9305کاالهای اساسی از سال 

شعبه و نمایندگی در سطح سه استان به مرکز متدیریت در مشتهد    94جنوبی و استقرار بیش از 
مقدس فعالیتهای خود را آغاز نموده که اهم اطالعات این شرکت در دوران پر افتخار دولت تدبیر 

 و امید به شرح ذیل می باشد:
 ه های روغنی کلزاخرید تضمینی گندم و دان

حمایت از تولید ملی کار و سرمایه ایرانی و تالش در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری  -9
در راستای اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و نیز اجترای سیاستتهای تتدبیر و امیتد در امتر خریتد       

کمیسیون خرید در مرکز و  64تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان بابرپایی همه ساله افزون بر 
سطح سه استان. که البته در سال جاری خرید تضمینی کلزا نیز به عنتوان وظتایف ایتن شترکت     

 ابالغ و اجرایی گردید.
نگهداری دسترنج گندمکاران زحمتکش در فضاهای ذخیره سازی استاندارد شامل: ستیلوهای   -5

هزار تتن ظرفیتت    645می توان به  بتنی، فلزی، انبارهای مکانیزه و سیلوهای روباز که از این بین
هزار تن ظرفیت ذخیره سازی در بخش خصوصی با  064ذخیره سازی در بخش دولتی و بیش از 

 تراکنش مناس  در سطح سه استان اشاره نمود.
اری در جهتت ارتقتا  سیاستتهای کیفتی     زتشکیل ستاد خریتد گنتدم در شترکت و سیاستتگ     -3

 ازات راه اندازی این ستاد در استانداری.خدمتگذاری در فصل خرید تضمینی به مو
هزار تن  544انبار و ظرفیت بال  بر  33بهره گیری از توان مراکز تعاون روستایی و با عنایت با  -0

در خراسان رضوی به منظور دسترسی هرچته آستانتر گنتدمکاران بته مراکتز خریتد، تستریع در        
 ورزان.ف برای کشاتحویل گندم و حذف حمل و نقل مضاع عملیات

برگزاری دوره های آموزشی و استفاده از نیروهای مجرب و کارآزموده در امر خرید گنتدم بته    -6
 عنوان عوامل تشخیص و ذیحساب.

برگزاری دوره های آموزشی و بهره گیری از نیروهتای متخصتص کنتترل کیفتی بته منظتور رصتد         -5
کیفیت گندمهای خریداری شده با توجه بته تتاثیر   

 سالمت خانواده. مستقیم آن بر
نیروی  90انعقاد قرارداد همکاری با بیش از  -3

کتتارآزموده بتته منظتتور صتتیانت از دستتترنج     
کشاورزان و حمایت از تولید در سراسر ایران به 

 عنوان عوامل ناظر مراکز خرید.
ایجتتاد تعامتتل بتتا ستتازمان محتتترم جهتتاد    -0

کشاورزی به منظور ایجاد سیاستتهای حمتایتی   
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 ا  سطح کیفی گندم منطقه .در راستای ارتق
ایجاد تعامل و همکاری با مدیریت بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل پرداخت کننتده وجته   -1

گندم با تاکید در تسریع عملیات پرداخت وجوه گندمهای خریداری شتده و تستریع در عملیتات    
 تراکنش بانکی با ایجاد شع  ویژه در فصل خرید.

هتزار تنتی    004اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، تحقق پیش بینتی  حاصل تمهیدات خرید در سال 
هتزار تتن گنتدم در    044خرید تضمینی گندم در استان خراسان رضوی و افزایش خرید تتا مترز   

شمالی و جنوبی بوده که از این بین در استتان خراستان رضتوی    ،سطح استانهای خراسان رضوی
ر تن را به خود اختصاص داده است کته ایتن   هزا 544 بیش ازعالوه بر رسیدن خرید تضمینی به 

درصتدی   54ریال و بتا افتزایش    354 و هزار 95محموله و با میانگین نرخ  33644مهم در غال  
 نسبت به خرید همزمان سال گذشته صورت گرفته است.

 این همت جهادگونه در عرصه خرید تضمینی گندم استان خراسان رضوی را در رده ششم کشتور 
 ر استانها   قرار داده است.در بین دیگ 

مرکز خرید در  5انبار در غال   96در حوزه خرید تضمینی دانه های روغنی کلزا نیز با اختصاص 
میلیارد ریال خریتداری و بتا    35تن کلزا به ارزش  106هزار و  5استان خراسان رضوی افزون بر 

ید دانه های روغنی بترای  پرداخت صددرصدی وجوه آن بر  زرین دیگری برای اولین بار در خر
 این شرکت گردیده است.
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خرید تضمینی دانه های روغنی کلزا و وجه پرداختی به کشاورزان 

(هزار تن )میزان خرید تضمینی کلزا

میلیارد ) وجه پرداختی به کشاورزان

(تومان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان

 31خرید تضمینی کلزا در سال 

 وجه پرداختی میزان خرید شده

 میلیارد ریال 83 3381 خراسان رضوی
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 اسههههتان خههههراسهههان رضههههوی

 31سال  38سال  38سال  موضوع

 918111 888111 318818 میزان خرید گندم

 83313 93898 83398 تعداد محموله

 میلیارد تومان 881 میلیارد تومان 189 میلیارد تومان 331 وجه پرداختی

درصد رشد نسبت به 

 خرید سال گذشته
31 98 33 

 

 اری در حوزه آرد و نانزسیاست گ

یفیتت در ستطح   اری در عرصته تولیتد آرد بتا ک   زاز دیگر اقدامات این شرکت در حوزه سیاستگ -

کارخانه آرد با تکنولتوژی نتوین دنیتا و بهتره منتدی از کتادری        35منطقه با بهره گیری بیش از 

 مجرب و متخصص در این راستا.

اری و فرهنگ سازی در جهت استفاده از نان سبوستدار و تتالش در راستتای اجترای     زسیاستگ -

ایران در استفاده از آرد با درصد سیاستهای اجرایی دولت و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی 

 درمان و آموزش دانشگاه علوم پزشکی ،سبوس باال با همکاری معاونت بهداشت

 تالش در جهت ترویج، تبیین و حمایت از احتداث واحتدهای نانهتای صتنعتی بتا بهتره گیتری        -

تی تن نتان صتنع   936واحد نان صنعتی در استان خراسان رضوی با ظرفیتی افزون بر  0بیش از 

 در روز.
 (درصد )ارقام به کیلوگرم 54اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص آزاد سازی  -
 

 استانها

 تعداد کل

واحد های  

 نانوایی

میانگین میزان 

آرد مصرفی 

 قبل از اجرا

تعداد نانوائی 

 های آزاد شده

میزان آرد 

 آزادشده

درصد آزاد 

 شده

 %31 31111111 119 81111111 1318 خراسان رضوی

 
 *تالش در جهت منویات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی

مدیریت مصرف و رصد مستمر مصرف گندم و آرد با بهره گیری از سامانه فروش یگپارچه گندم و 

آرد با نگاه به دستیابی به تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقتاومتی توانستته   

میلیارد ریال را طتی   304هزار  3گندم با ارزش ریالی افزون بر  نهزارت 534صرفه جویی بال  بر 

 به بار آورد. 16و  10سالهای 
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 کاالهای اساسی

ت تامین و توزیع کاالهای اساسی در استان در منطقه از مهمترین وظایف متاهوی شترکت غلته و    
شکر و کلزا بته   ،توزیع برنج 13ت16است که در این راستا طی سالهای  6خدمات بازرگانی منطقه 

  شرح ذیل می باشد:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنترل کیفی 

و تتتالش در جهتتت حفتتظ امنیتتت غتتذایی متتردم شتتریف   سیاستتتگزاریبتتا توجتته بتته وظیفتته  
استان خراسان رضوی بته همتراه اقتدامات صتورت گرفتته کته ذکتر شتد، ایتن شترکت ختود را            

ثمتر رستاندن طترح هتای پژوهشتی تتا کنتون        در حوزه تحقیقات ملزم دانستته و بتا ارائته و بته    
و تولیتد   ،توانسته گام هتای ارزشتمندی در تولیتد نتان هتای بتا ارزش غتذایی و مانتدگاری بتاال         

ایتن طترح هتای    . نان های فراسودمند برای رژیم هتای مختلتف غتذایی را بته سترانجام برستاند      
 ست عبارتند از:میلیون ریال در جریان ا 366پژوهشی که با اعتباری بال  بر 

 ارائه فرموالسیون و تولید نان بری بیوتیک با استفاده از اینولین و فیبر های میوه  -9
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ارائتته فرموالستتیون و تولیتتد نتتان فراستتودمند )بربتتری و ستتنگک بتتا استتتفاده از ستتبوس     – 5
 اکسترود شده

لیتتدات نتتان کتتم گلتتوتن بتتا استتتفاده از ستتایر تو   (ارائتته فرموالستتیون )ستتاختار ترکیبتتی  – 3
 کشاورزی

 با اسانب های گیاهی در مراکز ذخیره سازی (گندم و برنج)مبارزه با آفات انباری  – 0
 بررسی روشهای سریع شناسایی و نشانگر آفات انباری در مراکز ذخیره سازی – 6

الزم به ذکتر استت در کنتار ایتن طترح هتای پژوهشتی برگتزاری ستیمینار و گردهمتایی هتای            
ی ستتطح علمتتی و کیفتتی متتدیران کنتتترل کیفتتی کارخانجتتات آرد و  تخصصتتی بتتا هتتدف ارتقتتا

 مراکز ذخیره سازی کاالهای اساسی از دیگر اقدامات حوزه کنترل کیفی است.
 

 نهضت سیلوسازی 
قتانون اساستی و    00به دنبال آغاز نهضت سیلوسازی و نیتز بتا توجته بته اجرائتی نمتودن اصتل        

هتتزار تتتن  344میلیتتون و  9از  ورود بختتش خصوصتتی بتته ایتتن مهتتم در حتتال حاضتتر بتتیش  
درصتتد آن تحتتت  54ظرفیتتت ذخیتتره ستتازی استتتاندارد در استتتان وجتتود دارد کتته افتتزون بتتر  

 .تملک و نظارت بخش خصوصی قرار دارد
و انبتتار  مهمتتترین رویکتترد در احتتداث غالتت  ایتتن ظرفیتهتتا، ایجتتاد ستتیلوهای بتنتتی و فلتتزی  

ده استت اضتافه کترد: بتا توجته بته لتزوم        مکانیزه استاندارد در جتوار کارخانجتات آردستازی بتو    
صتترفه جتتویی در هزینتته هتتای تخلیتته و بتتارگیری، کتتاهش حمتتل و نقتتل مضتتاعف و حتتذف     
کرایه حمتل و نیتز جلتوگیری از شکستتگی و ستایش مضتاعف گنتدم بتا نگتاه بته تأثیرگتذاری            
در کیفیتتت آرد و نتتان و همچنتتین صتترفه جتتویی در مصتترف ستتوخت عوامتتل ایجتتاد و احتتداث  

 ای ذخیره سازی بوده است.این ظرفیته
در حتال حاضتتر شهرستتانهای تربتتت جتام، تربتتت حیدریته، نیشتتابور، ستبزوار، درگتتز، چنتتاران،      
قوچتتان، ستترخب، کتتالت، جتتوین و گنابتتاد از ظرفیتتت هتتای قابتتل توجتته و مطمئنتتی           

 .درخصوص ذخیره گندم آن شهرستان و دیگر شهرستانهای اطراف خود برخوردارند
 

 از زائرین تمهیدات ویژه استرابل
در کنتار وظیفته ذاتتی ختویش در خریتد تضتمینی        6شرکت غلته وختدمات بازرگتانی منطقته     

در راستتتای  سیاستتتگزاریو ذخیتتره ستتازی گنتتدم و تتتأمین و توزیتتع کاالهتتای اساستتی و نیتتز  
تولیتتد آرد و افتتزایش کیفیتتت آرد و نتتان استتتان همتته ستتاله در طتتی ستتال باتوجتته بتته وظتتایف 

وه هتتای متفتتاوت ستتعی در برنامتته ریتتزی در راستتتای ارتقتتای    گونتتاگون بتتا تشتتکیل کتتارگر 
ختتدمت رستتالی بتته زائتترین و مجتتاورین حضتترت رضتتا)ع( را دارنتتد. کتته از مهمتتترین آن متتی   

 توان به تشکیل کارگروه تمهیدات سفرهای زائرین اشاره کرد .
در همتتین راستتتا همتته ستتاله بتتا عنایتتت بتته ستتفرهای متعتتدد خیتتل میلیتتونی مشتتتاقان و      

ان عصتتمت و طهتتارت بتته شتتهر مقتتدس مشتتهد، تشتتکیل ستتتاد تمهیتتدات ستتفرهای دلستتوختگ
زائرین و فراهم نمتودن تستهیالت بترای آستایش و تتدارک ستفری مانتدگار در مشتهد مقتدس          



 

206 
 

مشتتهد یکتتی از مهمتتترین اقتتدامات و وظتتایف ختتدمت رستتانی ایتتن شتترکت متتی باشتتد کتته    
ت گونتتاگونی در ایتتن  باعنایتتت بتته فرارستتیدن نتتوروز و همچنتتین ستتفرهای نتتوروزی اقتتداما    
 جهت برنامه ریزی و اجرائی شده که شمه ای از آن به قرار ذیل می باشد.

نتتانوایی بتته صتتورت کشتتیک ویتتژه پختتت نتتان در   34پتتیش بینتتی ارائتته ختتدمات در بتتیش از  
رینگ اطراف حرم مطهر رضتوی و نقتاط زائتر پتذیر و گردشتگری مشتهد مقتدس بعتالوه ارائته          

خت  در مستیر منتهتی بته مشتهد کته در همتین متورد  تعهتد          هتای منت خدمات توسط نانوایی
و آمتتادگی کامتتل در سیستتتم حمتتل گنتتدم و آرد در ستتطح استتتان بوجتتود آمتتده استتت و بتته   
متتوازات بتتا توجتته ذخیتتره ستتازی مناستت  و عتتالی گنتتدم در ستتطح منطقتته کارخانجتتات        

 آردسازی با کشیک های مناس  خدمات مناس  در این ایام ارائه خواهند داد.
ر متداوم و مستتمر و تتالش شتبانه روزی ختدمتگزاران در عرصته گنتدم آرد و نتان بتویژه          حضو

در ایتتام نتتوروز بتتا توجتته بتته ابتتالغ     6کارکنتتان شتترکت غلتته و ختتدمات بازرگتتانی منطقتته    
های ستاد استتقبال زائترین ایتن شترکت بته کلیته شهرستتانهای استتان در جهتت          دستورالعمل

عظتیم مشتتاقان زیتارت بارگتاه رضتوی در طتول مستیر عزیمتت         هرچه بهتر پذیرا بتودن خیتل   
بنتدی  تهیته و توزیتع نتان بستته     ،ریتزی شتده کته بترای ارائته کامتل ختدمات       به مشهد برنامته 

 بهداشتی در بین فروشگاههای سطح شهر و اطراف حرم .
از جملتته دیگتتر  آمتتادگی ختتدمت رستتانی کارخانجتتات نتتان صتتنعتی استتتان در ایتتن ایتتام نیتتز  

 برنامه های این شرکت می باشد.
 

 پروژه های در دست احداث
 درصد پیشرفت فیزیکی 19با   هزار تنی فیروزه 64سیلوی فلزی 
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 صنعت و معدن و تجارت
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 سازمان

 صنعت معدن تجارت 
 

 اقدامات  سازمان صنعت، معدن و تجارت
نفتر   50155میلیارد ریال و اشتغال بتیش از   33093صدور پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری 

 :که برخی از مهمترین آنها عبارتند از

 خراسان فوالد شرکت در شمش تولید 
 خراسان خودرو ایران شرکت در هایما تولیدخودرو 

  افزایش تولید فرمالین در شرکت سامد 

 تولید کاغذالینر درشرکت پارت پاپیروس 

 جوین صنعت و کشت شرکت در  سیتریک اسید تولید 
 

  میلیتارد ریتال و اشتتغال     399951جواز تاسیب با  پیش بینی سترمایه  گتذاری    صدور
 نفر در دولت یازدهم که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: 949534

o طرح شرکت راهیان کاالی رایکا در زمینه ورق نورد گرم فوالد زنگ نزن 

o مسکن و...،روهای گوارشیطرح توسعه شرکت سجاد دارو شرق در زمینه تولید دا 

o طرح سامی ساز مکمل در زمینه تولید انواع داروهای انسانی 
 

  و اشتتغال  میلیتارد ریتال و    9030گتذاری   با سترمایه صدور پروانه بهره برداری معدن
 نفر 9515

 

  10506ماشین آالت صنعتی و فرآوری متواد معتدنی  بته ارزش    در دولت تدبیر و امید 
نیشابور، تربت جام و  ،خواف ،انهای استان نظیر مشهد، فریمانمیلیون یورو به  شهرست

 .... وارد شده است. 
 

   میلیتون دالرصتادرات  از گمرکتات استتان بته       3043در دولت تدبیر و امید بتیش از
 کشورهای هدف انجام شده است. 

 

   65بتال  بتر    9316و  9310صادرات طال و مصنوعات آن از مبدأ مشهد طی ستالهای 
 کیلوگرم انجام شده است. 9664الر و به لحاظ وزنی میلیون د

 

  90350میلیتون متتر مکعت  گتاز  و      5165تا کنون بخش صنعت استان   15از سال 
 گیگا وات ساعت برق مصرف نموده است.  

 
     در دولت تدبیر و امید  به ازای هر هکتار زمین صنعتی در شهرکها و نتواحی صتنعتی

نفر  993 ،نفر  و هر مگا وات برق 03یتر آب تامین شده  نفر و به ازای  هر ل 65استان 
 اشتغال ایجاد شده است. 
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 دستگاه
 واحد اهم پروژ ه ها و اقدامات اجرایی اجرایی

وضعیت در 
ابتدای 

 ***دولت 

عملکرد 
دولت تدبیر 

 و امید

درصد 
 اتتغییر

ن
ما

از
س

 
ت

ار
ج

و ت
ن 

عد
، م

ت
نع

ص
 

صدور پروانه های 
 بهره برداری

ه میزان سرمای
 گذاری

 5.1 77557 75561 میلیاردریال

 7 05306 05521 نفر *اشتغال

جوازهای تاسیس و 
طرحهای توسعه 
 صادره

میزان سرمایه 
 گذاری

 504.7 755563 575302 میلیاردریال

 56.4 525072 56353 نفر اشتغال

 معافیت ماشین آالت
 نوین

 37.7 5551 657 فقره تعداد مجوز

ارزش ماشین 
 تآال

 055.6 340.1 043 میلیون یورو

میزان معافیت 
 گمرکی

 077.5 65.5 02.4 میلیون یورو

 73.6 3427 1727 میلیون دالر صادرات تجارت خارجی

صدور جواز و  پروانه  
 فنی مهندسی

جواز فنی 
 مهندسی

 52.3 507 65 فقره

پروانه فنی 
 مهندسی

 70.3 37 11 فقره

  و گواهی صدور
 و تحقیق  پروانه
 R&D توسعه

 34.3 36 73 فقره R&Dگواهی

 560.1 67 04 فقره R&Dپروانه 

میزان سرمایه 
 گذاری
**** 

 -12.5 5475 0302 میلیارد ریال

 -33.3 5636 3135 نفر اشتغال

 صنفی های پروانه
 تمدیدی و صادره

 00.3 36350 60305 فقره عادی

 7.4 5375 5531 فقره ایثارگران

یزان مصارف انرژی م
 در

 **واحد های صنعتی

 بر 
گیگاوات 
 15.4 54305 3306 ساعت

میلیون  گاز
 05.1 6316 1454 مترمکعب

 اشتغال به صورت پیمانکاری در طرح های نیمه تمام صنعتی نیز در عدد اشتغال لحاا گردیده است. *

 گردیده است. لحاا 5731اطالعات مربوط به بخش انرژی عملکرد ده ماهه سال  **

 ( لحاا گردیده است.5735تا  5753*** مال  وضع موجود در ابتدای دولت یازدهم، عملکرد سه ساله قبل ) از 

پروانه بهره برداری معدنی صادره طی سالهای اخیر، اکثرا مربوط به معادن کوچک بوده، لکن در برنامه ریزی ها و مطالعات اکتشافی  ****
ر پهنه های تایباد، گناباد و خواف معادن بزرف و خاص شناسایی شده است که در حال سرمایه گذاری و صدور پروانه زیربنایی انجام شده د
 قانون معادن می باشد. 70اکتشاف و اجرای ماده 
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 کل اداره
 استاندارد و تحقیقات صنعتی

 
 
 

 دستگاه
 اجرایی

اهم پروژه ها و اقدامات 
 اجرایی

 واحد
وضعیت در 

 دولتابتدای  

عملکرد 
دولت تدبیر 

 و امید

درصد 
 تغییرات

ی
عت

صن
ت 

قا
قی

ح
و ت

د 
دار

تان
س

ل ا
 ک

ره
ادا

 

تعداد پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
 معتبر

 %13 0450 5165 فقره

 %6 515 543 واحد تعداد آزمایشگاه های همکار

تعداد شرکت های بازرسی فنی و 
 کاال

 %03 53 51 واحد

ایمنی و تعداد گواهینامه های 
 کیفیت آسانسور صادره

 %00 5313 5627 فقره

متوسط نمونه بردای ساالنه از مراکز 
 تولیدی و عرضه

 %1 3527 3723 فقره

متوسط بازرسی ساالنه از واحدهای 
 تولیدی و عرضه

 %11 72512 53401 فقره

متوسط ساالنه کنترل وسایل 
 سنجش سبک

 %13 04730 51430 دستگاه

کنترل وسایل  متوسط ساالنه
 سنجش سنگین

 %53 332 503 دستگاه

متوسط نمونه برداری و آزمون 
 فلزات گرانبها

 %62 553 123 فقره

آموزش مدیران کنترل کیفیت و 
 کارشناسان استاندارد

 -نفر 
 ساعت

13377 66753 54% 

متوسط ساالنه کنترل نازل های 
 عرضه سوخت

 4423 5531 عدد
031% 
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 لاداره ک
 گمرکات  بر نظارت 

   

 در دولت حاکمیت اعمال مسؤول و اقتصادی و تجاری مرزبان عنوان ایران به گمرک که آنجایی از
 های سیاست تحقق در موثر و پیشران پیشرو، نقشی رود، می شمار به خارجی تجارت تسهیل

 افزایش و گریگردش ترانزیت، صادرات، گسترش و تسهیل و ملی تولید از حمایت اقتصادی کشور،
 عهده بر را اقتصادی فعاالن فراروی گمرکی و تجاری موانع رفع و خارجی گذاری سرمایه جذب
 با همکاری و تعامل سطح ارتقای طریق از کشور گمرکی متولیان راستا، همین در. دارد

 ساختار، مستمر نوسازی و سازی چابک گمرکی، المللی بین و ای منطقه همجوار، های سازمان
 تسهیل سعی در گمرکی تشریفات تسهیل و فرآیندها استانداردسازی و سازی ظرفیت و یالتتشک

اجرای فرایند  ، هزینه های ترخیص و اسناد مورد نیاز در کاال انتظار مدت کاهش و  تجارت
 موثر خواهد کشور فرامرزی تجارت شاخص بهبود و ارتقا  این امر در که داشته است ترخیص کاال

 بود.

 دستگاه
 اجرایی

اهم پروژه ها و اقدامات 
 اجرایی

 وضعیت در
 ابتدای دولت 

 عملکرد در دولت
 تدبیر و امید 

 درصد تغییرات 

کل
ه 

ار
اد

 
ر 

ت ب
ار

نظ ت
کا

مر
گ

 

استقرار 
سامانه 
پنجره واحد 
تجاری 
فرامرزی 

(EPL) 

راه اندازی مانیفست، 
بارنامه و قبض انبار 
الکترونیک )زیر 
 سامانه پنجره  واحد(

رخیص کاال: زمان ت
روز ،  صادرات :  06

 روز 3
اسناد مورد نیاز جهت 
انجام تشریفات 
ترخیص کاال : 

سند،   52واردات: 
 سند  3صادرات: 

 زمان ترخیص کاال :
 روز،   4واردات :
 ساعت  4صادرات: 

اسناد مورد نیاز جهت 
انجام تشریفات 
ترخیص کاال : 

سند،   6واردات : 
 سند  4صادرات: 

ت درصد تغییرا
زمان ترخیص:  

 % کاهش51
درصد تغییرات 
اسناد مورد نیاز 
% 42ترخیص :  
 کاهش

 مالحظات

پنجره واحد، این امکان را فراهم میکند که طرفهای درگیر در تجارت بین الملل و حمل و نقل، از اطالعات 
واردات، صادرات و ترانزیت برداری کنند و از یک نقطه ورودی واحد به انجام امور شده الکترونیکی بهره استاندارد

 .و الزامات قانونی خود بپردازند
صحت سنجی اظهار و بررسی اصالت قبض انبار و نیز پیش اظهاری  و حسابرسی قبل از ورود کاال از امکانات 

 .این زیرسامانه است که منجر به پیش بینی و چاره اندیشی به موقع ریسکهای احتمالی خواهد شد
 

دستگاه 
 اجرایی

پروژه ها و اقدامات  اهم
 اجرایی

 وضعیت در
 ابتدای دولت 

 عملکرد در دولت
 تدبیر و امید 

 درصد تغییرات 

کل
ه 

ار
اد

 
ر 

ت ب
ار

نظ ت
کا

مر
گ

 

استقرار سامانه 
پنجره واحد 
تجاری 
فرامرزی 

(EPL) 

راه اندازی دور 
اظهاری و 
کارتابل خدمت 
گیرندگان )زیر 
سامانه پنجره 
 واحد(

زمان ترخیص کاال: 
 3ز،  صادرات : رو 06

 روز
اسناد مورد نیاز جهت 
انجام تشریفات 
ترخیص کاال : 

سند،   52واردات: 
 سند  3صادرات: 

زمان ترخیص کاال  : 
روز،   4واردات :
 ساعت  4صادرات: 

اسناد مورد نیاز جهت 
انجام تشریفات 
ترخیص کاال : 

سند    6واردات: 
 سند  4صادرات: 

درصد تغییرات 
زمان ترخیص:  

 کاهش 51%
درصد تغییرات 
اسناد مورد نیاز 
% 42ترخیص:  
 کاهش

 مالحظات
شبانه روزی بودن، امکان معرفی همکار یا قطع همکاری، آگاهی از وضعیت اظهار، رصد برخط فعالیت همکاران، تبادل نظر با 

مجوار از جمله برخی کارشناسان گمرکی، ارایه شکایات، محاسبه برخط حقو  و عوارض، اطالع از مجوزهای سازمانهای ه
 .امکانات این زیرسامانه است
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استقرار 
سامانه پنجره 
واحد تجاری 
فرامرزی 

(EPL) 

استعالم پروانه گمرکی و 
کاغذ )زیر سامانه حذف 

 پنجره واحد(

زمان ترخیص 
روز ،   06کاال : 

 روز 3صادرات : 
اسناد مورد نیاز 
جهت انجام 
تشریفات ترخیص 
 52کاال : واردات: 
  3سند،  صادرات: 
 سند

زمان ترخیص 
 4کاال  : :واردات :
روز  ،  صادرات: 

 ساعت  4
اسناد مورد نیاز 
جهت انجام 
تشریفات ترخیص 

   6ات: کاال : وارد
 سند، 
 سند  4صادرات: 

درصد تغییرات 
زمان ترخیص:  

 % کاهش51
درصد تغییرات 
اسناد مورد نیاز 
% 42ترخیص :  
 کاهش

ایجاد امکان استعالم الکترونیک اطالعات پروانه گمرکی در سامانه برای مراجع ذیصالح به صورت برخط و از  مالحظات
 .رسامانه استطریق اینترنت یا پیامک از امکانات این زی
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استقرار 
سامانه پنجره 
واحد تجاری 
فرامرزی 

(EPL) 

  TSCراه اندازی 
)زیر سامانه پنجره 

 واحد(

-- -- -- 

 مالحظات
TSC    ابزاری برای ارزشگذاری و تعیین تعرفه کاال ، حذف سلیقه های فردی در ارزشهگذاری، شهفافیت در

تشریا جزییات کاالها و دسترسی بازار مصرف و نهادهای نظارتی بر ارزش کاالههای وارداتهی بهه صهورت     
 .برخط می باشد
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استقرار 
سامانه پنجره 
واحد تجاری 
فرامرزی 

(EPL) 

ارتباط با سازمانهای 
همجوار )زیر سامانه 
 پنجره واحد(

زمان ترخیص 
روز  ،   06کاال : 

 روز 3صادرات : 
اسناد مورد نیاز 
جهت انجام 
تشریفات ترخیص 

 : :واردات : کاال
سند  ،   52

 سند  3صادرات : 

زمان ترخیص کاال  : 
روز  ،   4:واردات :
 ساعت  4صادرات: 

اسناد مورد نیاز جهت 
انجام تشریفات 
ترخیص کاال : 

سند  ،    6:واردات : 
 سند  4صادرات: 

درصد تغییرات 
زمان ترخیص:  

 % کاهش51
درصد تغییرات 
اسناد مورد نیاز 
ترخیص :  

 اهش% ک42

 مالحظات
مهمترین رسالت سامانه پنجره واحد، ایجاد ارتباط مستقیم و تعاملی با سایر سازمانها و ارگانهای حمایتی و 

 .اجرایی است
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 اجرایی

 اهم پروژه ها و اقدامات اجرایی
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استقرار 
سامانه جامع 
 امور گمرکی

راه اندازی کارشناس 
 متمرکز

زمان ترخیص 
روز  ،   06کاال : 

 روز 3صادرات : 
اسناد مورد نیاز 
جهت انجام 
تشریفات ترخیص 
کاال : واردات : 

سند  ،   52
 سند  3صادرات : 

 زمان ترخیص کاال  :
روز ،   4واردات :
 ساعت  4صادرات: 

جهت  اسناد مورد نیاز
انجام تشریفات 
ترخیص کاال: واردات 

سند   صادرات:   6: 
 سند  4

درصد تغییرات 
زمان ترخیص:  

 % کاهش51
درصد تغییرات 
اسناد مورد نیاز 
  :ترخیص

 % کاهش42

راه اندازی صندو  و 
 پرداخت الکترونیک

 مالحظات
ی با سایر سازمانها و ارگانهای حمایتی و مهمترین رسالت سامانه پنجره واحد، ایجاد ارتباط مستقیم و تعامل

 .اجرایی است
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ایجاد سرویسهای ارزیابی در شهر  
صنعتی طوس مشهد، شهر  صنعتی 

ور، و شهر  صنعتی خیام نیشاب
 شهرستان گناباد

کاهش زمان و 
 اسناد ترخیص
منطبق با پروژه 
 های پیشین است

کاهش زمان و 
 اسناد ترخیص
منطبق با پروژه 
 های پیشین است

 

درصد تغییرات 
زمان ترخیص: 

 % کاهش51
درصد تغییرات 
اسناد مورد نیاز 
% 42ترخیص : 
 کاهش

 مالحظات

تولیدی از اهداف گمر  استان بوده است که با راه اندازی این سرویسهای ارایه خدمات در جوار واحدهای 
 ارزیابی و ارایه خدمات در کمترین زمان ممکن به اهداف مورد نظر رسیده است.

 از دیگر نتایج حاصل از اجرای این پروژه ، کاهش ترافیک شهری است.
در سرویس ارزیابی گمرکی شهر  صنعتی کامیون که کاالی صادارتی آنها  0022، تعداد  34تنها در سال 

 خیام نیشابور ترخیص شده، از حجم وسایط نقلیه باری که در مشهد تردد میکردند کاسته شده است.
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استفاده از ابزار کنترلی پیشرفته شامل 
دوربینهای مدار بسته، راه بند، دوربین 
پال  خوان، دستگاههای آشکار ساز و 

 سایت سگهای مواد یاب

زمان ترخیص 
کاالهای ترانزیتی 

 روز 7: 
ردیفهای تسویه 
نشده ترانزیت : 

 فقره 5222

زمان ترخیص 
کاالهای ترانزیتی  

 ساعت 4: 
تسویه ردیفهای 

نشده ترانزیت : 
 فقره 522

درصد تغییرات 
زمان ترخیص 
کاالهای ترانزیتی: 

 % کاهش34
درصد تغییرات 
ردیفهای تسویه 
نشده ترانزیت: 

 % کاهش32

 تجهیز گمرکات لطف آباد و سرخس 
 کامیونی   X-Rayبه

 تجهیز گمرکات استان 
 پالتی و چمدانی  X-Rayبه

 مالحظات

مجموعه  که معنا این به. است گرفته خدمت به اخیر سال سه دو در را خوبی یزاتتجه ایران گمر 
 برای که تسهیالتی و گرفته خدمت به اجرایی دستگاه این که هایی ری ایکس دستگاههای کنترلی و

 گرفته سرعت کاال ترانزیت که نحوی به است، زده رقم را مطلوبی شرایط است، گرفته نظر در کاال ترانزیت
 در. است رسیده حداقل به ترانزیتی، نشده تسویه های ردیف حال عین در است، رفته باال هم کار هولتس و
 ولی داشتیم؛ کشور در ترانزیتی نشده تسویه ردیف هزار حدود 5730 سال در که داشت توجه باید میان این
 ها ردیف این نیز جاری سال در که رود می انتظار و رسیده ردیف 522 از کمتر به 5734 سال در عدد این
 .برسد دست دو انگشتان تعداد از کمتر به حتی
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اصالح فرایند رسیدگی به پرونده های 
 قاچا 

 تعداد 
ها: پرونده  

 فقره  0436
ارزش کشفیات  
میلیارد  335: 

 ریال  

میانگین تعداد 
 0255پرونده ها:

 پرونده    
میانگین  ارزش 
 003کشفیات :  
 میلیارد ریال

درصد تغییرات 
کشفیات 
 کاالهای قاچا 
دردوره دولت 
تدبیر و امید:  

% کاهش 32
% 56ارزش ، 

 کاهش پرونده

 مالحظات

و ارایه عملکرد مورد رضایت این سازمان  ارز و کاال قاچا  با مبارزه ی با ستادرمز موفقیت گمر  در همکار
 و گمرکی یکپارچه جامع سامانه استقرار با گمرکی فرآیندهای کردن سیاستگذار در این امر، الکترونیکی

گمر  و درنتیجه اصالح  فرامرزی تجارت واحد پنجره طریق از همجوار های سازمان با اطالعات تبادل
 فرایندهای رسیدگی به پرونده های قاچا  می باشد.

 تمام قیمت کاهش و باشد داشته مطلوبی اثر واردات، و صادرات شده تمام قیمت در تواند می تسهیل این
 .کند رقابت قابل را کاالها تواند می و دهد می افزایش را قانونی تجارت صرفه طبیعی طور به واردات، شده
 .است گرفته قرار قاچا  با غیرقانونی و غیرمجاز تجارت با مقابله در ه،شد تسهیل قانونی تجارت

ایجاد بانک اطالعاتی سوابق تخلفات کارگزاران گمرکی )شرکتهای حمل و نقل، حق العملکاران و 
ارتقاء سامانه اعطاء معافیت مسافری گمر   -نمایندگان ایشان( که جزیی از سامانه جامع قضایی است 

آموزش مامورین انتظامات و پرسنل حراست بعنوان ضابط  -خصات مسافرین پرخطر بمنظور ثبت مش
 قضایی
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طراحی پروژه 
 یراه انداز
دروازه 
مشتر  
با  یمرز

 یکشورها
 هیهمسا

 گمرکی، المللی بین و ای منطقه جوار،هم های سازمان با همکاری و در راستای تعامل
 استانداردسازی و سازی ظرفیت و تشکیالت ساختار، مستمر نوسازی و سازی چابک
 سازمان مثل اللمی بین نهادهای گمرکی ، همواره تاکید تشریفات تسهیل و فرآیندها
مرزی بوده است. دست آوردهای اجرای این  واحد مدیریت گمر  بر اجرای جهانی
 اطالعات ، روانسازی الکترونیک کاال ، تبادل مبادله هزینه بارتند از: کاهشپروژه ع
 دو در یکسان و تکراری های رویه انجام از همسایگان و پرهیز با گمرکی ترافیک

 مرزی گمر 

این پروژه در دوره دولت تدبیر و امید برنامه ریزی شده و در جریان مذاکرات دیپلماسی 
 می باشد.

جا به جایی 
 مر  مشهدگ

جابه جایی گمر  مشهد از سالیان پیش مطرح بوده است. این پروژه عالوه بر حل 
مشکالت شهری و ترافیک و آلودگی هوا، هدف ارایه خدمات گمرکی کامیونی و ریلی 
در کلیه رویه ها در یک مرکز واحد را مورد هدف قرار داده است که منجر به تسهیل 

 میگردد.تجارت و نیل به اهداف سازمانی 

 این پروژه در مرحله پیگیری اجرای تفاهمات تنظیم شده می باشد.
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 شرکت شهرکهای صنعتی
 
که  ،شهرک و ناحیه صنعتی مصوب 06هم اکنون با  رکت شهرکهای صنعتی خراسان رضویش

 5436میتزان   از این.هکتار را در برگرفته است 0034مورد آن فعال بوده و وسعتی معادل  30

فرصت  هزار35و بال  بر قرارداد به متقاضیان واجد شرایط واگذار گردیده  3396هکتار آن طی 

بمنظور ایجاد فرصت اشتغال و تولید برای صنایع نوپتا و کوچتک و    .شغلی را ایجاد نموده است

فارغ التحصیل دانشگاهی، شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی اقدام به ایجتاد واحتدهای   

واحد کارگاهی  500کارگاهی در سطح شهرکهای صنعتی استان نموده است و تاکنون توانسته 

شرکت شهرکهای صنعتی عالوه بر خدمات سخت افزاری و زیرساختی،خدمات نرم  .ایجاد نماید

ها)صنایع کوچک و متوسط(ارائه میدهد که از جمله این خدمات میتوان به  SMEافزاری را به 

ت حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی،تورهای صنیعتی،مشاوره های آموزش صنایع،حمای

کلینیکی،حمایت از شرکتهای دانش بنیان تولیدی،صدور ضمانت نامه سرمایه گتذاری صتنایع   

شناسایی استعدادیابی،مطالعه و توسعه خوشه هتای صتنعتی از طریتق دفتتر توستعه      کوچک، 

و مشارکت،مشتارکت صتنعتی،دفتر توستعه    خوشه های صنعتی،نظام مبادله پیمانکاری فرعتی  

و کمتک بته توستعه و فتروش صتادرات       بنگاهها و کارآفرینی،بخش ارتباط صنعت بتا دانشتگاه  

های فروش در سطح خوشته هتا و شترکت هتای     واحدهای تولیدی از طریق ایجاد کنسرسیوم

 اشاره نمود. مدیریت صادرات
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 اجرایی
 واحد
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نواحی صنعتی  و شهرکها تعداد
 مصوب

 522 5 5 عدد

نواحی صنعتی  و شهرکها تعداد
 فعال

 _ 0 1 عدد

 504 130 467 هکتار فازعملیاتی )هکتار(

 _ 133 603 عدد تعداد قراردادهای منعقده

تعداد واحدهای به بهره برداری 
 رسیده

 515 161 713 عدد

میزان اشتغال درشهرکهاونواحی 
 صنعتی

 573 57،550 52،221 نفر

میزان سرمایه گذاری 
 ()میلیاردریال

 533 54،726 5،257 میلیاردریال

تعداد شهرکهاو نواحی دارای 
 آب

 512 7 0 عدد

 035 573 12 یهلیتربرثان میزان آب تامین شده

 522 7 7 عدد تعداد شهرکهای دارای بر 

 میزان بر  تامین شده
مگاوات بر 
 ساعت

505 532 542 

 522 3 3 عدد تعداد شهرکهای دارای گاز

 512 6 4 عدد شهرکهای دارای ارتباط تلفنی

 میزان گاز تامین شده
مترمکعب 
 برساعت

42،222 502،222 722 

ی  به بهره تعدادتصفیه خانه ها
 برداری رسیده

 _ 0 7 عدد

 022 4 0 عدد تعداد ایستگاههای آتش نشانی

 573 515 552 هکتار فضای سبز
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 اداره کل زمین شناسی و

 اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق 
 

 

 

 

 

 

اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق با آگاهی از ضرورت و اهداف عالی 
د مقاومتی و با نگرش مسئوالنه به سیاست های کلی ابالغ از سوی مقام معظم رهبری اقتصا
های گسترده ای در سال های اخیر در دستور کار خود قرار داده است. این رویکرد مبتنی بر  برنامه

مزیت های نسبی این اداره کل در برخورداری از نیروهای کارشناسی مسئولیت پذیر و باز کردن 
جدیدی از موفقیت همراه با نورآوری و اثر بخشی برون سازمانی و گذر موفقیت آمیز از افق های 

 بحران کمبود منابع و غلبه اراده انسانی بر مشکالت متداول تعریف و پیگیری شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

229 
 

 عناوین فعالیتهای شاخص حوزه

ی
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 یئت مدیره نظام مهندسی استانحضور فنی و اجرایی در گروههای تخصصی و ه 

 حضور فعالی در اتا  فکر صنعت، معدن و تجارت استان 

 حضور فعالی در کمیسیون معدن استان 

   طرات احضههور فعههال  در سههتاد مههدیریت بحههران اسههتان و پوشههش صههد درصههدی مخهه

زمین شناسی به ویژه فرونشست و زمین لهرزه کهه تمهامی آنهها بهه گهزارش ههای فنهی         

 ر مسئوالن استان قرار گرفته است.منجر و در اختیا

    تشههریک مسههاعی در مسههافرت هیئههت داوری یونسههکو موضههوع انتخههاب شهههر جهههانی

گوهر سن  ها که منجر بهه انتخهاب مشههد بهه عنهوان شههر جههانی گهوهر سهن  هها           

 گردید.

 نظارت و ارزیابی ،ایجاد واحد توسعه 

ی
س

شنا
ن 

می
ت ز

عا
طال

ه م
وز

ح
 

 

  تهها  5730از سههال  01222/5ناسههی بهها مقیههاس نقشههه زمههین ش04تهیههه صههد در صههدی

 کنون

            چاپ نخستین کتهاب تخصصهی در مهورد مهوزه ههای علهوم زمهین بها نگهرش ویهژه بهه 

 5731موزه های علوم زمین در سال 

  5734چاپ نخستین اطلس جلبک های آهکی کرتاسه در سال 

   حضههور اثههر بخههش در پههروژه منههابع اب کارسههتی در جهههت تههامین منههابع آب اسههتان در

 31و  34سال 

            پیگیری تصویب طهرح پهایش فرونشسهت ارایهه شهده از سهوی ایهن اداره کهل بهه سهتاد

دشههت  4مههدیریت بحههران اسههتانداری در راسههتای مطالعههات مخههاطره فرونشسههت در    

 استان

ی
دن

مع
ت 

فا
شا

کت
ه ا

وز
ح

 

 

           ،تربهت  تهیهه اطلهس گزارشهات پتانسهیل ههای معهدنی شهرسهتان ههای تربهت حیدریهه 

 جغتای  و نیشابور خلیل آباد، ،جوین تایباد، جام،

  عیههین و در راسههتای ت بجسههتان در محههدوده شهرسههتان   اکتشههافات ژیوشههیمی انجههام 

 های معدنیپتانسیل

  نیان بجستانمنطقه اکتشافی انجام اکتشافات ژیوفیزیکی 

     و دریافهت گهواهی کشهف و نهایتها واگهذاری آن بهه        کشف یهک تهن طهال در بردسهکن

 بخش خصوصی جهت استخرا 

 12ذیرش مسئولیت انجهام شهرح خهدمات پهنهه اکتشهافی گنابهاد و پیشهرفت فیزیکهی         پ 

 درصدی در راستای اکتشاف پتانسیل های معدنی
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 عناوین فعالیتهای شاخص حوزه

ی
ملل
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ه
 

   همکههاری در آمههوزش کارشناسههان وزارت معههادن و پترولیههوم افغانسههتان کههه تقههدیر وزیههر مربوطههه

 را در پی داشت.در افغانستان 

            حضور اثر بخهش در برنامهه بازدیهد داوران یونسهکو در مشههد موضهوع بررسهی زیهر سهاخت هها و

 پتانسیل های شهر مشهد در حوزه گوهر سن  ها

            میزبانی هیئهت تجهاری در برنامهه بازدیهد داوران یونسهکو در مشههد موضهوع بررسهی زیهر سهاخت

 هاها و پتانسیل های شهر مشهد در حوزه گوهر سن  

  همکاری با موسسهGIZ موضوع آموزش دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک کابل با آلمان 

       پههی ریههزی برگههزاری نخسههتین کنگههره بههین المللههی ژوراسههیک ایههران و کشههورهای همجههوار

همزمهان بهها برنامههه هههای مشهههد پایتخههت فرهنگههی جهههان اسههالم )شههایان ذکههر اسههت دبیرخانههه  

 ری است(این کنگره فعال و امور در دست پیگی

              به حول و قهوه الههی ههم اکنهون دامنهه حضهور و اثهر گهذاری ایهن اداره کهل در سهطا اسهتانی و

 ملی به نحو بارزی توسعه یافته است.

ص
اخ

ش
ی 

ها
لیت

عا
ر ف

سای
 

 موزه برتر کشوری  موزه علوم زمین برای سومین سال پیاپی عنوان کسب 

 هههزار  55گههذاری بههیش از راه انههدازی سههامانه جههامع سههن ، کههانی و ماکروفسههیل بهها بار

 نمونه در این سامانه

    راه انههدازی  سههامانه نههرم افههزاری و سههخت افههزاری میکروفسههیل بههرای نخسههتین  بههار

 درکشور

  موضههوع همکههاری بهها معاونههت علمههی و فنههاوری بهها تهیههه محورهههای فعالیههت نوآورانههه

 رییس جمهور

       ز طریههق پیگیههری مجدانههه اعتبههار پههروژه پههار  مههوزه علههوم زمههین و تحقههق آن ا

جههت تکمیهل صهد درصهدی پهروژه مهذکور و بهربهرداری از آن        تخصیص اسهناد خزانهه   

 36در سال 

   زمههین شناسههی و اکتشههافات معههدنی پههی ریههزی مهههم تههرین پایگههاه داده هههای مکههانی

در ایههن اداره کههل در راسههتای  %72شههمال شههر  کشههور بهها پیشههرفت فیزیکههی بههیش از 

 جامعه معدنی از آن ساماندهی اطالعات حوزه مذکور و استفاده

 



 
 

210 
 

 منطقه ویژه

 اقتصادی دوغارون
 

 دستگاه
وضعیت در  واحد ات اجراییاهم پروژه ها و اقدام اجرایی

 ابتدای دولت
عملکرد دولت 
 تدیبر و امید

ون
ار
وغ
 د
ی
اد
ص
قت
ه ا
یژ
ه و

طر
من

 

 تملک  زمین
هکتاری از اراضی منابع  9093زمین 

طبیعی پب از طی مراحل قانونی تملک 
 در دست آماده سازی است.شده و 

 9093تملک  عدم تملک هکتار
 هکتار

 افتتاح فاز یک منطره ویژه
فاز یک منطقه ویژه در قطعه زمینی 

هکتار تجهیز شده و  64محصور به وسعت 
 مورد بهره برداری قراردارد.

 64افتتاح  عدم افتتاح هکتار
 هکتار

فعال نمودن رویه های گمرکی  در 
 منطره ویژه

 ،رویه های گمرکی از قبیل صادراتتمام 
واردات و ترانزیت در منطقه ویژه تحت 

 نظارت گمرک انجام میشود.

 فعال غیر فعال 9

ال مستریم برای حدود ایجاد اشتغ
 نفر از مردم بومی منطره 5188

با فعال شدن فاز یک منطقه ویژه اقتصادی 
نفر از مردم بومی  9644دوغارون حدود 

 شده اندمنطقه مشغول بکار 

 نفر 9644 - نفر

تاسیس و راه اندازی جایگاه عرضه 
سوخت با سرمایه گذاری سازمان 

 همیاری شهر داری ها
در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و از 
طرفی تامین سوخت مورد نیاز کامیون 

جایگاه عرضه مستقیم سوخت  ،های افغانی
با سرمایه گذاری سازمان همیاری 

ی و مورد بهره بردارشهرداری ها افتتاح 
 964قرارگرفته است. روزانه بیش از 

دستگاه کامیون از این جایگاه سوخت 
 گیری می نمایند.

بهره برداری  عدم وجود جایگاه
 جایگاه

تاسیس و راه اندازی کارخانه تولید 
با سرمایه گذاری بخش  روغن کنجد

خصوصی، کارخانه تولید روغن خوراکی 
فضایی با وسعت کنجد با برند زرآوه در 

متر مربع راه اندازی و در حال تولید  344
است. تولیدات این کارخانه از ابتدا تا پایان 

تن روغن خواراکی  544حدود / 16سال 
 جهت مصرف داخلی می باشد.

بهره برداری و  عدم وجود تعداد
 تولید

تاسیس و تجهیز واحد بسته بندی 
 چای 

با  واحد فرآوری و بسته بندی در فضایی
 متر مربع در حال تجهیز  9444وسعت 

آماده بهره  عدم وجود تعداد
 برداری
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 دستگاه
وضعیت در  واحد ات اجراییاهم پروژه ها و اقدام اجرایی

 ابتدای دولت
عملکرد دولت 
 تدیبر و امید
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تاسیس و تجهیز واحد  فرآوری بسته 
 بندی برنج 

بندی موادغذایی و  واحد فراوری و بسته
متر مربع  3444برنج در فضایی به وسعت 

 اماده بهره برداری است .

آماده بهره  عدم وجود تعداد
 برداری

تاسیس و راه اندازی تجهیزات صدور 
 و سایت ترانشیپمنت LPGگاز 

در فضایی به  LPGسایت ترانشی  گاز 
متر مربع فعال بوده و روزانه  3444وسعت 

 این طریق صادر می گردد.تن گاز از  544

 بهره برداری عدم وجود تعداد

ذخیره سازی و تجهیز سایت ترانشیپ 
 گاز ال پی جی توسط شرکت فر گاز

با ظرفیت   LPGسایت ذخیره سازی گاز 
 تن در دست ساخت می باشد. 344

 در حال اجرا عدم وجود تن

اخذ موافرت از مراجع ذیصالح جهت 
نشگاه آزاد تاسیس واحد بین الملل دا

برای جذب دانشجو در مقاطع  اسالمی
 کارشناسی ارشد و دکتری

واحد بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی در 
متر مربع  5444فضایی به وسعت حدود 

 آماده بهره برداری است

تجهیز و  عدم وجود تعداد
 تکمیل بنا

فراهم نمودن زیر ساخت ها و بستر 
 الزم برای تاسیس و راه اندازی هتل

 بیمارستان توریسم درمانی
ساختمان بیمارستان توریسم درمانی در 

متر مربع آماده  3444فضایی به وسعت 
 تجهیز می باشد.

 عدم وجود -

تکمیل 
ساختمان 

تجهیز و راه 
 اندازی

 تدارک و بستر سازی تاسیس فروشگاه
و نمایشگاه دائمی عرضه کاالهای  

 صادراتی
ا کیفیت نمایشگاه عرضه مستقیم کاالهای ب

متر در  3444داخلی در فضایی به وسعت 
 غرفه آماده بهره برداری است. 34قال  

 تدارک فضا عدم وجود غرفه

انجام مطالعات اجرایی فاز دوم منطره 
 ویژه به وسیله مشاورین ذیصالح

هکتاری  9093مطالعات فاز دوم در زمین 
توسط مشاور مراحل نهایی خود را طی 

 کند.می

 مطالعاتانجام  - -

شروع واگذاری زمین های مورد نیاز به  
 سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی
واگذاری زمین های مورد نیاز سرمایه 

گذاران در قال  مطالعات  طرح جامع آغاز 
شده و حدود پنج قطعه در مرحله تنظیم 

 قرارداده است.

 واگذاری زمین - قطعه
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 منابع طبیعی و محیط زیست
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 اداره کل 

 منابع طبیعی و آبخیزداری
 

 دستگاه

 اجرایی
 واحد اهم پروژه ها و اقدامات اجرایی

وضعیت در 

 ابتدای دولت

عملکرد 

دولت تدبیر 

 و امید

درصد 

 تغییرات 

ی
دار
یز
خ
 آب
ی و

یع
طب
ع 
ناب
ل م

ه ک
دار
ا

 

 5 5631541 5145222 هکتار انجام مطالعات جامع آبخیزداری حوزه های استان

 10 334635 610064 هکتار عملیات آبخیزداری در حوزه های استاناجرای 

 30 5053122 312222 هکتار ممیزی اراضی

 525 740222 532222 هکتار تهیه طرح مرتعداری

 522 454701 2 هکتار پروژه بین المللی ترسیب کربن

 522 53374 2 هکتار مدیریت منابع طبیعی جامعه محور

 5 133053 137575 هکتار نهالکاری

 122 5522 722 هکتار جنگلکاری

 11 602 422 هکتار زراعت چوب

جایگزینی سوختهای مناسب ، تغییر و اصالح 
 الگوی مصرف

 522 41 2 هکتار

 05 550 512 هکتار ایجاد کمربند حفاظتی

 7.1 6344213 6352116 هکتار اخذ سند مالکیت دولت

 0.0 55176333 55053553 هکتار نقشه برداری
 

 آبخیزداریاقدامات بخش 

 آبخیزداری بته عنتوان یکتی از جدیتدترین روش هتای برنامته ریتزی سیستتمی و تکتاملی و بتا           
ویژگی هایی چون جامع نگری و دوراندیشی با هداف حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آب و 

ی باشتد. از ابتتدای دولتت تتدبیر و     خاک و گیاه، جز  طرح های اولویت دار در اقتصاد مقاومتی م
میلیون هکتار در قال  تعداد  53/9میلیون هکتار به  6/9امید سطح مطالعات آبخیزداری استان از 

میلیون هکتار تحت پوشش عملیات اجرایی  9حوزه افزایش یافته که تاکنون سطحی معادل  344
تحصال سالیانه آب بته میتزان   آبخیزداری قرار گرفته است. اجرای طرح های آبخیزداری ضمن اس

میلیون مترمکع  تاثیر زیادی در خصتوص کنتترل ستیل، حفاظتت آب و ختاک، تغذیته و        344
تقویت منابع آبی، کنترل فرسایش و رسوب در حوضه سدهای استان و مشارکت مردم در احیا  و 

 اصالح منابع طبیعی داشته است.
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 اقدامات بخش مرتع

مجموعتتته اقتتتدامات  

عیتتتین مربتتتوط بتتته ت

محتتتتدوده عرفتتتتی ، 

تعیین ظرفیتت چترا و   

شناستتایی مرتعتتداری  

ذیصالح بترای اعطتای   

پروانه چرا می باشتد .  

در طتتترح مرتعتتتداری 

ستتندی مشتتتمل بتتر  

مجموعتته فعالیتهتتای  

مربوط به حفظ ، احیا  ، اصالح ، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع که در قال  برنامه زمتانی و  

 ی حجم عملیات و برآورد هزینه می گردد .مکانی معین و نیز پیش بین

در ساماندهی چرای دام که در جهت مدیریت مراتع انجام متی گیترد زمتان ورود و ختروج دام و     

 تعداد واحد دامی مجاز کنترل می گردد.

 

 

 

 

 

 

هدف از اجرای پروژه ترسی  کربن کته  

آغتتاز گردیتتده استتت،   9315از ستتال 

توانمندستتتازی جوامتتتتع محلتتتتی در  

های محدوده پروژه استتان در دو  روستا

شهرستان بجستان و سبزوار استت. در  

راستتتای نیتتل بتته ایتتن هتتدف، پتتب از 

برگزاری جلسات متعدد بتا استتفاده از   
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زمینه های همکاری و مشتارکت روستتاییان در اجترای     (PRA)روش ارزیابی مشارکت روستایی 

تخریت  هتای ایجتاد شتده توستط      این پروژه مهیا گردید. این طرح با هتدف از بتین بتردن آثتار     

مهاجرین کشور همسایه ، موضوع احیای منتابع طبیعتی و درآمتد زایتی بترای پناهنتدگان را در       

 دستور کار دارد.

 اقدامات بخش جنگل 

جنگل کاریهای استان در قال  دولتی و بخش خصوصی انجام می گردد  در بختش خصوصتی بتا توجته بته      
ختیار متقاضی جهتت درختکتاری بتا گونته هتای مثمتر بترای اهتداف         اینکه زمین توسط منابع طبیعی در ا

اقتصادی خود برابر طرحهای منابع طبیعی انجام می شود، درختکاری با گونه های غیتر مثمتر و ستازگار بتا     
اقلیم و شرایط منطقته انجتام متی    

که  10گیردو قرار میگیرد. از سال 
طرحهتتای مشتتارکتی اقتصتتادی   
 مطتترح گردیتتد و متتورد استتتقبال 

بخشتتهای خصوصتتی قتترار گرفتتت  
قستتتمتی از بتتتار متتتالی جهتتتت  
جنگلکاری که به دوش دولت بتود  
کاستتته شتتد و عتتالوه بتتر اینکتته    
افزایش اشتغالزائی به دنبتال ختود   
داشته، باعتث توستعه محصتوالت    

 باغی و کشاورزی می گردد .

       

 بخش حفاظت و حمایت 

پروژه کمربنتد حفتاظتی از   
جمله تاکتیکهتای اجرایتی   
حفتتاظتی در عرصتته هتتای 
منابع طبیعی است ، هتدف  
از ایجاد کمربنتد حفتاظتی   
)مرز کنترلی( که بتا انجتام   
فعالیتهتتایی از قبیتتل حفتتر 

اد ختتاکریز ، کانتتال و ایجتت 
، کشتی سیمی و فنبحصار

نص  بن  مارک و ایجاد نوار سبز مانعی در برابر افراد سودجوبوجود آورده که در کاهش تصترفات  
 رصه های جنگلی و مرتعی نقش ارزنده ای دارد. و تجاوزات به ع



 
 

219 
 

در زمینه اصالح الگوی مصرف : جهت جلوگیری از قطع درختان توسط روستائیان و بهره برداران 
محلی جهت استفاده آن برای سوخت اقداماتی صورت گرفته که از جمله آن می تتوان بته نصت     

 ین آب گرم اشاره نمود.آبگرمکن های خورشیدی در مناطق مستعد و مناس  جهت تام

 

 اقدامات بخش ممیزی و حد نگاری اراضی 

ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظف به تثبیت مالکیتت دولتت در اراضتی ملتی و     
باشد که این مهم  ) اخذ سند ( باعث جلو گیتری از زمتین ختواری و تضتعیع حقتوق       دولتی می

هتای  هتای ملتی را کوتتاه و هزینته    اوزین به عترص طلبان و متجدولت خواهد شد و دست فرصت
 .رسانددعاوی حقوقی در مراجع قضائی در خصوص اثبات مالکیت را به حداقل می

برداری  در طبیعت  در ابتدا توسط  دوربین های یوشیکاتا انجام می شد وترستیم نقشته تتا    نقشه
ی شدن سیستتم اداره فنتی   بارایانه ا 9335بصورت دستی انجام می گردید . درسال  9335سال  

مهندسی ، تحول عظیمی درامورات مربوط به نقشه کشی نسبت به گذشته بوجودآمد ولی بعلتت  
وبتا   9309عدم وجود سیستم مختصات استاندارد ، نواقصی دراین نقشه ها مشهود بود . درستال  

ین مهم باعتث بته   به این اداره ، استفاده از آن درحد بسیار گسترده آغاز و ا GPSورود تکنولوژی 
 حداقل رساندن خطاهای فنی گذشته گردیده  است. 

  
 نقشه برداری در شهرستان طرقبه و شاندیز
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 اداره کل حفاظت محیط زیست 
 

 

فعالیتت ختود را تحتت عنتوان اداره      9306داره کل حفاظت محیط زیست استان خراستان رضتوی از ستال   ا
نظارت بر صید خراسان در شهر مشهد با هدف حفظ گونه های جانوری وشناخت استعداد هتای   شکاربانی و

طبیعی استان آغاز کرد  و در ابتدا مناطقی دارای پتانسیل وجود گونه های جانوری عمده مثل قوچ و میش 
آن را آغتاز  کل و بز و آهو در حوزه های شهرستانهای اسفراین، بجنورد و درگز را شناستایی و کتار حفاظتت    

که اهداف مربوط به حفاظت محیط زیستت بتر استاس قتانون حفاظتت و بهستازی        9363نمود. بعد از سال
محیط زیست به این سازمان واگذار گردید، نظارت خود را بر فعالیت واحتدهای تولیتدی بته لحتاظ کنتترل      

ایتن اداره کتل حفاظتت     آلودگی های هوا و رعایت استاندارد های زیست محیطی ارائه کرد و در حال حاضر
منطقته  پیشتنهاد    0منطقه حفاظت شتده،   59اثر طبیعی ملی، 3پناهگاه حیات وحش، 3ازیک پارک ملی، 

                                                     منطقه پیشنهاد ارتقا  حفاظت را بر عهده دارد.                                                                                                                5حفاظت و 
دریک نگاه اجمالی وظایف تخصصی حفاظت محیط زیست استان  با  تمرکتز بتر چهتار هتدف حفتظ تنتوع       

پایش منابع آالینده ،کنترل و کاهش تخلفات زیست محیطی و تنویر و آموزش به سه بخش اصتلی   زیستی،
حیط زیست طبیعی و انسانی است . بخش نظتارت  قابل تقسیم است: بخش فنی که مشتمل بر حوزه های م

و پایش با زیر مجموعه های امور حیات وحش ، کنترل و سنجش منابع آالینده و بخش آمتوزش و پتژوهش   
که با تمرکز بر فرهنگ سازی و جل  مشارکت مردمی و بهره مندی از دستتاوردهای نتو درحتوزه حفاظتت     

 محیط زیست فعالیت دارد.
 

 دبیر و امیددستاوردهای دولت ت
 

برخی اقدامات زیست محیطی این اداره کل دردولت تدبیر و امید درفهرست نخستین هتای محتیط زیستت    
درج شده است دراین خصوص میتوان از تشکیل کارگروه نجات و احیا  رودخانه کشف رود نام برد که طتی   

واحتد آالینتده ایتن     99 واحتد آالینتده رودخانته کشتف رودانجتام و      544اجرای مصوبات آن ،پایش حدود 
 رودخانه پلم  شد.

همچنین در موضوع راه اندازی پایش شبانه منابع آالینده محیط زیست که دراین دولت بتا هتدف کنتترل و    
نوبت پایش شتبانه واحتدهای    550 ممانعت از تولید آلودگی در کارگاه های غیر مجاز و ش  کار انجام شد ،

نوبتت پتایش از بیمارستتان هتا و      55اله گاه های شهری و روستایی،نوبت پایش مربوطه به زب 939صنعتی ،
 نوبت پایش نیز از کشتارگاههای دام و طیورانجام گردید. 11مراکز درمانی و

افتزایش  از دیگر اقدامات حایز اهمیت صورت گرفته این دولتت در حتوزه حفاظتت محتیط زیستت استتان،       
هزار مترمکعت  درسته ستال اخیربتوده      944ن حدود ظرفیت تصفیه پساب واحدهای صنعتی استان به میزا

 است.
تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی حفاظتت محتیط زیستت استتان بته منظتور تستهیل در صتدور          همچنین

از اقتتدامات مفیتتد و نتیجتته بختتش ایتتن اداره کتتل بتتوده  16مجتتوزات و حمایتتت از تولیتتد داخلتتی درستتال 
موثر و سازمان یافته ای تتاکنون صتورت نگرفتته بتود     است.درحوزه فرهنگ سازی و مشارکت مردمی اقدام 

روستتا در حاشتیه منتاطق تحتت      613ولیکن طی سه سال اخیرتیم آموزشی حفاظتت محتیط زیستت بتا     
مدیریت محیط زیست درقال  طرح آموزش جوامع محلی ارتبتاط دوستویه برقترار کترد و   درحتوزه جلت        

درصتدی   94ردم نهتاد تعیتین شتد و شتاهد رشتد      ساز و کار همراهی سازمان های مت مشارکت مردمی نیز 
 های فعال بودیم .سمن

، مدارس جامع محیط زیستی  و مدرسه طبیعت ،مدرسه کاغذی و ...برای نخستین باردر مشتهد   10درسال 
دبیرخانه زیست محیطی در مدارس سطح استان به منظور توستعه تعامتل    11و شهرستان ها افتتاح شد و  

ط زیست شکل گرفت. طرح آموزشی یک ساعت بتا محیطبتان در متدارس سراستر     آموزش و پرورش و محی
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استان و توسعه تعامل با گروه های مختلف ورزشی ماحصتل تفتاهم نامته هتای منعقتده بتا وزارت ورزش و       
به عنوان نماد شاخص حیتات وحتش خراستان رضتوی و تحتت       "آهو"جوانان بود که منجر به انتخاب گونه 

 تان شد.حمایت جامعه ورزشی اس
   

 دستگاه
 اجرایی

پروژه ها و اقدامات 
 اجرایی

وضعیت درابتدای 
 دولت

عملکرد دولت 
 تدبیر و امید

 اتدرصد تغییر

ت
س

زی
ط 

حی
ت م

اظ
حف

ل 
 ک

ره
ادا

 

 %727 واحد 4627 واحد 5545 پایش منابع آالینده استان
واحد  025سایی طی اجرای برنامه پایش زیست محیطی واحدهای صنعتی ، خدماتی و زیربنایی،شنا

واحد دردولت تدبیر و امید تغییر  741درصدی به  61صنعتی آالینده استان در دولت قبل با رشد 
درصدی در ساماندهی معضالت زیست محیطی واحدهای سنگبری و  322یافت و افزایش 

 .واحد رسانید 522واحدی را به  52قالیشویی آمار
کاهش سهم منابع آالینده 

ت استان با موضوعی
 فاضالب و پساب

 -%00 درصد 65 درصد 33

قانون مالیات بر ارزش  75موضوع تبصره یک ماده  -مندر  در فهرست صنایع آالینده استان 
 افزوده که کاهش سهم منابع آالینده آب را به همراه داشته است

 و ویژه پسماندهای مدیریت
 استان خطرنا 

 %5255 تن 56165 تن  021

زباله گاه مصوب( از -بع خا  درمقابل سطا خاکهای آلوده شده )تعیین مکان دفنرفع آلودگی منا
 درصد طی سه سال گذشته افزایش یافته است 72% دردولت قبل به 50

میزان پسماندهای عادی 
مدیریت شده درواحدهای 

 صنعتی
 %03 درصد05 درصد 5

% بر اساس خوداظهاری  06ماند به % صنایع دارای برنامه عملیاتی مدیریت پس4طی این دولت آمار 
 افزایش یافته است

استقرار ایستگاه های سنجش 
 کیفیت هوای شهر مشهد

 %572 ایستگاه 07 ایستگاه 52

درصدی داشته  572درحوزه پایش آلودگی هوای مشهد تعداد ایستگاههای سنجش آلودگی هوا رشد 
 است

 صدور مجوزات
مورد مجوز  006

 بهره برداری
رد مجوز مو 164

 بهره برداری
541% 

با رویکرد اشتغال زایی و تولید ملی و همراهی محیط زیست با صنعت و با محوریت توسعه پایدار 
 مورد در دولت تدبیر و امید افزایش یافته است 514مورد مجوز احداث دردولت قبل به  5576همچنین

 مقابله با تخلفات شکار و صید
 346دستگیری
 نفرمتخلف

 7750ریدستگی
 نفرمتخلف

013% 

 فقره دردولت تدبیر و امیدرسیده است 0452پرنده تخلف دردولت قبل به 364دراین خصوص رسیدگی به 

 ضبط اسلحه
 534کشف  وتوقیف 
 قبضه اسلحه

 603کشف و توقیف 
 قبضه اسلحه

062% 

دبیر و فشن  شکاری نیز دردولت ت 71115فشن  در دولت گذشته و  5517همچنین دراین خصوص
 درصدی را نشان میدهد. 0357امید کشف و ضبط شده است و رشدی 
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 دستگاه
 اجرایی

پروژه ها و اقدامات 
 اجرایی

وضعیت 
درابتدای 

 دولت

عملکرد دولت تدبیر 
 و امید

 اتدرصد تغییر

ت
س

زی
ط 

حی
ت م

اظ
حف

ل 
 ک

ره
ادا

 

 ضرر و
های واده به محیط زیان 

زیست از حیث تخلفات زیست 
 محیطی

50.413.573.2
22 
 ریال
 

722/351/343/32 
 ریال
 

463% 

ریال وصول و به حساب خزانه واریز شده  154.353.222از مبلغ ضرر و زیان اعالم شده در دولت قبل 
 افزایش یافته است 451/302/422/4که این رقم دردولت تدبیر و امید به 

مدیریت زیستگاه ها و مناطق 
تحت مدیریت  حفاظت 
)احیاء  محیط زیست استان
 تاالب ها(

 %022 مورد 7 مورد 5

منطقه دردولت قبل مطالعات توجیهی انجام شده بود کهه بها رشهدی      3همچنین دراین خصوص بر روی 
درصهدی بهه    001منطقه دردولت قبل با رشهدی  4منطقه وتعداد مطالعات توجیهی از  56درصدی به  33
 هفت منطقه نیز تدقیق شد.منطقه دردولت تدبیر و امید افزایش یافت و مرز  57

 
 
 

 نماد حیات وحش خراسان رضوی
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  اینفوگرافی مرایسه دستاوردهای حفاظت محیط زیست خراسان رضوی
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 چهارمبخش 

 امور فرهنگی و اجتماعی
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وظایف و رویکردهای دولتها توسعه عدالت در زمینه برخورداری از  چگونگی کی از مهمترین ی

روابط بین افراد، اجتماعات  انسانی، سازمان ها، نهادها و تشکل های مردم نهاد است که نقش 

بسیار مهمی در تعامالت و پیوستگی های بین افراد در ساختن و پایداری جمع های انسانی 

جامعه و توزیع  به خدمات و تأمین اجتماعی آحادداشته و همواره بر دسترسی بدون تبعی ، 

عادالنه تاکید دارد، تا از این  رای کس  درآمد، ارتقای کیفیت زندگی مردم به صورتفرصت ها  ب

مسئوالنه در امور مختلف نظام  طریق همه گروه ها و اقشار جامعه فرصت داشته باشند آگاهانه و

اجتماعی مشارکت کنند. تا تأمین نیازهای گروه ها و اقشار مختلف در سطح رضایت بخشی 

 مناس  و عادالنه برخورداری از مواه  و امکانات جامعه برای همگان ایجادمحقق شود.توزیع 

اجتماعی  شود؛ کیفیت خدمات بهداشتی، آموزشی و توان اقتصادی در آن دائما بهبود یابد؛فضای

هنجارهای  برای بروز خالقیت، آزادی، و ظهور و بروز انرژی های انسانی بر اساس ارزش ها و

جامعه به صورت  به صورت مداوم بهتر شود؛ اعتماد و سرمایه اجتماعی برآمده از فرهنگ جامعه

رسمیت شناخته شده و از حق  های قانونی گوناگون بهها و منزلتها، هویتمدام بهبود یابد؛گروه

براین اساس،  عالوه بر توسعه همه جانبه در ابعاد . مند شوندپیگیری مطالبات و منافع خود بهره

... بر توسعه اجتماعی و فرهنگی و نقش دستگاه های فعال در عرصه فرهنگی و اقتصادی، سیاسی 

اجتماعی، بیش از پیش  تاکید  داشته و به استناد اسناد باالدستی و شرح وظایف ابالغی، با دو 

توسعه و بهبود سالمت و رفاه  "و  "توسعه و بهبود فرهنگ عمومی و سرمایه اجتماعی  "رویکرد 

 ساله اخیر ، اقدامات موثر و قابل توجهی را به مورد اجرا گذاشته است. 3 در طی "اجتماعی 
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 و گردشگری زیارت
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 اداره کل فرهنگی 
 زائرین امور

 
 آموزش وپژوهش :

 ایجاد  -مطالعه پروژه بانک اطالعات پژوهشی فرهنگ رضوی  -ایجاد پژوهشکده زیارت  مجوز و اخذ
کارشناسی ،  پیگیری تهیه  و کاردانی مقطع در و تکمیلی تحصیالت طعمق در  های دانشگاهی رشته

عنوان دوره کوتاه مدت در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری مشهد ، انعقاد تفاهم   0و تصوی  
 نامه  با جامعه دانشگاهی به منظور توسعه امورآموزشی و پژوهشی در حوزه زیارت . 

 
 : (نهاد مردم سازمان های مشارکت و حمایت با) زیارت فرهنگی توسعه

های ها در فعالیتو برقراری ارتباط و ایجاد تعامل میان این تشکل فعال تشکل مردمی 93شناسایی 
مربوطه و همچنین پیگیری افزایش فعالیت های این قبیل سمن ها به صورت قانونی و ساماندهی 

. این ختیِّر فعال  امر زیارت 9444ائی شده می باشد وتاسیب بنیتاد خادمتین زیارت رضوی با شناس
 الملل تاسیب گردیده است. توجه به مباحثی ازمندی در گستره ملی و بینبنیاد با وظیفه
این بخش  ها درهای اجتماعی و... نیز از سایر فعالیتالرضا)ع( ومشاورهرضوی نظیر ط سیره وفرهنگ

 ی باشد.م
 

 ای :اعزام های گروهی زائرین در قالب طرح ه

یابان جسمی سال وتوان 54تسهیل زیارت سالمندان باالی  برای 10اسفندماه  از یامعین الضعفـا :
و حرکتی ) به ویژه زیارت اولی ها( در سطح استان خراسان رضوی کمیته ای در استان و شهرستان 

 16ان سالهای تابعه تشکیل و به صورت یک روز در هفته ) سه شنبه ها (  اقدام نموده که تاپای
 نفر  به زیارت امام هشتم  نائل شده اند.  94664درقال  این طرح تعداد 

با  پیگیری و حمایت استانداری  و با  محوریت  نهاد نمایندگی ولی  زیارت زوج های دانشجو :
فقیه در دانشگاه ها  با برنامه های فرهنگی ویژه ای  اجرا می گردد و درهمین راستا  هر ساله حدود 

  .هزار زوج دانشجو با برنامه ریزی های انجام شده موفق به زیارت امام رئوف ) ع ( می شوند 56
انش آموزان هزار  نفر از د 95در راستای این طرح هرساله  حدود   زیارت گروهی  دانش آموزان:

با مشارکت آموزش و پرورش  موفق به زیارت امام هشتم )ع( میگردند که زیارت اولی سطح کشور 
 این آمار افزایش یابد. 9315میدواریم با هماهنگی ها و اقدامات انجام شده در سال ا

 تکریم و فرهنگ میزبانی فرهنگ ترویج منظور به خیریه : نهادهای و خیرین ظرفیت استفاده از
 صورت می پذیرد که کشور سراسر در ناتوانان و مستضعفین برای زیارت زمینه کردن فراهم زائرین با

محروم با همکاری خیرین و   های استان از هزار نفر  0444 از بیش برای تاکنون راستا نهمی در
 هی  پوشش تحت زائرین از ای عمده بخش میان این از که گردیده فراهم خیریه کوچک  نهادهای

 .اند نبوده خاصی نهاد
 

 میزبانی فرهنگ ارتقاء
تکریم زائر واثرگذاری در زندگی فردی  هدف با  10 درسال ارتقا  فرهنگ میزبانی  تشکیل کمیته

 ، اصناف، ها تشکل موجود نظیر های ظرفیت طریق از مردم  مشارکت افزایش واجتماعی مجاورین و
 و  محالت و شوراهای اجتماعی مشهد محترم شهرداری مذهبی، هیئات ، مساجد ، صداوسیما

 مجازی فضای و استانی رسانه صاًخصو  ها رسانه ظرفیت از گیری ، همچنین بهره بسیج های پایگاه
 تالش با)  زائرین افتخاری مجازی خادمین ، سامانه 10سال راستا در که درهمین... و شهری وتبلیغات

 ثبت سامانه این در نفر هزار  34 از بیش راه اندازی وتاکنون (شهرداری  فرهنگی معاونت موثر و جدی
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وره های آموزشی زبان خارجی وفرهنگ میزبانی نیز نسبت به برگزاری د اند .عالوه برآن نموده نام
 برای گروه های مختلف خدمتگزار اقدام شده است.

 
 خارجی  ساماندهی و پیگیری امور زائرین

نظربه حضور ساالنه بیش از دویست میلیون نفر زائرغیرایرانی در مشهد کارگروه هماهنگی امور زائرین 
یاز به منظور بررسی مسائل ومشکالت این قبیل زائرین غیر ایرانی تشکیل و با حضوراعضای موردن

وتالش درجهت ایجادهماهنگی ورفع مشکالت و نهایتاً توسعه وتعمیق زیارت برای زائرین غیرایرانی 
درصد این زائرین عرب زبان بوده و  34اقدام مینماید . حمایت وکمک به گروه های زیارتی که حدود

 روز در مشهد 0از رک زبانان جمعیت قال  را تشکیل میدهند و بیشبعد از ایشان اردو زبانان وسپب ت
دارند، صدور ویزای خارج ازپاسپورت برای زائرین عربستانی در فرودگاه مشهد مقدس ازجمله  اقامت

 فعالیت های این حوزه محسوب می گردد.
 

 ( رهتشکیل ستاد سالگرد ارتحال امام راحل)
امام راحل)ره( اعم از اتخاذ تمهیدات وپشتیبانی مربوط به   موضوع مدیریت امور مربوط به سالگرد

اعزام مشتاقان زیارت آن یارسفرکرده درسالروز ارتحال به تهران، وهمچنین برنامه ریزی مراسم 
درسطح استان وپذیرایی از میهمانان خارجی مراسم در مشهد مقدس نیز در اداره کل هماهنگی 

 .امورفرهنگی زائرین پیگیری می گردد
 

 مطهـر حرم پیرامونی دربافت فرهنگی مسائل احصاء
حوزه ) فرهنگی  0به منظور آسی  شناسی و حل معضالت مسائل پیرامونی حرم مطهر مسائل آن در 

اطالع رسانی  احصا و به تدریج در دستور کار کمیته –حمل و نقل  –سیاسی و امنیتی  –و اجتماعی 
درهمین راستا کمیته نظارت و ارتقا  شاخص های  های مختلف عرصه زیارت قرار گرفته است.

فرهنگی اماکن تجاری و اقامتی زائر تشکیل و تیم های نظارتی متشکل از نمایند گان اعضا نسبت به 
بازدید های میدانی از اماکن اقامتی و تجاری زائرین اقدام می نمایند. تشکیل کمیته اقامه نماز اول 

خالت دادن خود اصناف با تشکیل هیت امنا بازار برای پیگیری وقت در بافت پیرامون حرم مطهرود
 موضوع نیز اقدامات همین مجموعه می باشد.

 
 راهی های بین  و مجتمع و اماکن مذهبی  متبرکه بقاع ریزی  پویائی   برنامه

 وخدمات زیربنایی بقاع  سند فرهنگی تشکیل کارگروه بقاع متبرکه واماکن مذهبی دراستان وتهیه
میقات الرضا درسطح استان  91رکه یکی از مهمترین اقدامات این بخش بوده است .  راه اندازی متب

ایستگاه فرهنگی در بقاع  متبرکه ازجمله اقداماتی است که با   35بصورت شبانه روزی و استقرار 
ه دنبال اجرای طرح هایی نظیر آرامش بهاری و... اقدامات فرهنگی موثری را برای زائرین ومسافرین ب

 داشته است.
 

 تهیه پیوست فرهنگی طرح زیارتی ازمبداءبه مبداء : 
با تشکیل کمیته ویژه متشکل از دستگاه های مرتبط نسبت به تهیه پیوست فرهنگی طرح زیارتی    

از مبدا به مبدا  اقدام گردید که طی آن بسته فرهنگی سفر زائرین از ابتداتا انتهای سفر لحاظ گردیده 
دگی مقام معظم رهبری در حج وزیارت متولی اجرای این پیوست تعیین گردیده وبا حضور و نماین

 روحانی همراه زائرین وسایر فعالیت های فرهنگی پیش بینی الزم صورت گرفته است.
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 اقدامات

 واحد

 وضعیت در
ابتدای 
 دولت

عملکرد 
دولت تدبیر 

 و امید

درصد 
 غییراتت

 مالحظات

عرصه آموزش و 
 پژوهش

 زیارت پژوهشکده ایجاد - 5 - درصد

 فرهنگی توسعه
 زیارت

)با تاکید بر نرش 
های مردم سازمان

 نهاد(

 شناسایی  %777 57 7 تعداد
 های مردمی فعالتشکل

 بنیاد خادمین زیارتتاسیس  - 5 - تعداد

کمک به اعزام های 
 گروهی زائرین

 

 - 52112 - تعداد
 سالمندان و زیارت

 توان یابان
 )طرح یا معین الضعفاء(

 زیارت زو  های دانشجوی کشور %01/16 01222 56222 تعداد

 دانش آموزان زیارت اولی %542 50222 1222 تعداد

  4222 122 تعداد
322% 

 اولین زیارتی های محروم

حمایت از زیارت گروهی زایرین  - 0222 - تعداد
 م غیرایرانیمحرو

 زایرین پیاده 32/57 035555 560217 تعداد

 -- -- 715375 557117 جمع 

 فرهنگ ارتراء
 میزبانی

میزبانی  فرهن  تشکیل کمیته ارتقاء - 5 - تعداد
 زایر تکریم و

ساماندهی و 
پیگیری امور 

 خارجی زائرین
تشکیل کارگروه هماهنگی امور  % 7/0 52 7 تعداد

 یرانیزایرین غیر ا

در  احصاءمسائل
 پیرامونی بافت
 مطهر حرم

 - 5 - تعداد
 طرح  توسعه حریم زیارت

در  سیستم ناوگان حمل و نقل 
اماکن تجاری و اقامتی  ،عمومی

 بافت پیرامونی حرم مطهر

تشکیل کمیته نظارت و ارتقاء  - 5 - تعداد
 شاخص های فرهنگی

وقت  تشکیل کمیته اقامه نماز اول - 5 - تعداد
 در بافت پیرامون حرم مطهر

ریزی برای  برنامه
 متبرکه براع پویائی

و  و اماکن مذهبی
های  مجتمع
 راهی بین

استقرار ایستگاههای فرهنگی در  %566 70 50 تعداد
 بقاع متبرکه

 راه اندازی میقات الرضا - 53 - تعداد
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 داره کل ا
 امور رفاهی زائرین
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مهمترین 
 اقدامات

 مالحظات

تصویب طرح جامع 
 توسعه

کمی و کیفی  
 ()عزیارت امام رضا 

بههه منظههور تههدوین یههک سههند    53طههرح توسههعه کمههی و کیفههی زیههارت در سههال   
 .باالدستی در حوزه زیارت به پار  علم و فناوری استان واگذار شد

 501برنامهه و   545ی، اجرایه سیاسهت   73 کهالن، راهبهرد   52این سهند مشهتمل بهر      
باشههد و تنههها سههند رسههمی و موثههق  باالدسههتی توسههعه اسههتان از منظههر    مههیپههروژه 

 زیارت محسوب می شود.

ستاد اجرایی 
خدمات سفر 

 استان

ستاد اجرایی خدمات سفر اسهتان خراسهان رضهوی بها ههدف  اجهرای مصهوبات سهتاد         
 مرکههههزی همههههاهنگی خههههدمات سههههفر در سههههطا کشههههور  و بههههه منظههههور   

مههه ریههزی و ایجههاد هههم افزایههی و همههاهنگی بههین دسههتگاههای اجرایههی جهههت   برنا
 گانه تشکیل شده است.  50ارایه خدمات مناسب به زایرین در قالب کمیته های 

زائرسرای ارزان 
 قیمت

زایههر سههرای ارزان قیمههت بههرای اسههتانها و برخههی از     76در حههال حاضههر سههاخت  
 دستگاههای اجرایی در دست اقدام می باشد. 

 بهههزایرسههرای دیگههر نیز 0و  بههرداری رسههیده  زایههر سههرا بههه بهههره  0از ایههن تعههداد 
 بهره برداری خواهند رسید. 
سرا مراحل ساخت خهود را دنبهال میکننهد و زمهین مهابقی زایهر سهراها تحویهل         زایر  5

 داده شده است

 شهرک های زائر

اده شهروع  نقشهه هها و طهرح تصهویب گردیهده وآمه       . شهر  زایهر سهه راه فردوسهی:    
 عملیات می باشد 

 42شهههر  زایههر آسههتان قههدس رضههوی: کلنهه  زنههی آن انجههام شههده و در فههاز اول  
درصههد پیشههرفت فیزیکههی داشههته اسههت.      ظرفیههت پههذیرش ایههن شهههر  زایههر در  

 نفر خواهد بود. 02.222نفر و در کل  4222فاز اول 

تدوین مدل 
اقتصادی سوغات 

 زائر

ریهزی دقیهق بهه منظهور افهزایش       و برنامهه  یاسهتگزاری سحوزه سهوغات زایهر نیازمنهد    
. لههذا تههدوین مههدل اقتصههادی  سهههم تولیههد داخلههی در بههازار سههوغات زایههر میباشههد  

 5731سهوغات زایههر بههه عنهوان یکههی از اهههداف ایههن معاونهت در برنامههه هههای سههال    
تعیین شده است. برای تحقق ایهن ههدف سهه فهاز در نظهر گرفتهه شهده کهه عبارتنهد          

 : بررسی وضعیت فعلی سوغات زیارتی در شهر مشهدفاز اول:از
 فاز دوم:  تجزیه و تحلیل مباحث مرتبط با تولید و عرضه سوغات زیارتی

 فاز سوم:  برنامه ریزی استراتژیک در خصوص ساماندهی سوغات زیارتی 

طرح زیارتی از 
 مبدا به مبدا

زمهانی زیهارت و    هدف اولیه این طرح تشهویق زیهارت گروههی امهام رضها )ع(، توزیهع      
امکان ارایه خهدمات فرهنگهی و رفهاهی برنامهه ریهزی شهده جههت زایهران داخلهی و          

 خارجی و برخورداری از تخفیفات ویژه می باشد.
آغهاز بکهار    31این طرح در شورای اداری اسهتان رسهما معرفهی و از مهرداد مهاه سهال       

 نموده است.

طرح مهر 
درخشان 
 رضوی 
   

ه منظههور فههراهم آوردن امکههان سههفر زیههارتی و    طههرح مهههر درخشههان رضههوی بهه   
گیهری از روضهه منهوره ثهامن الجههج علهی بهن  موسهی الرضها )ع( بهرای اقشههار           بههره 

مختلههف بسههیجی زیههارت اولههی سراسههر کشههور بهها همکههاری آسههتانقدس رضههوی،     
مستضههعفین کشههور و همکههاری معاونههت همههاهنگی و مههدیریت امههور سههازمان بسههیج 

اجرایههی  5731وی و شهههرداری مشهههد از مههرداد  زایههرین اسههتانداری خراسههان رضهه  
از اسهتانهای  نفهر  4222شده و بهر اسهاس ایهن طهرح مقهرر گردیهد  ههر هفتهه حهدود          

روز بههه مشهههد مشهرف شههوند و از امکانهات اسههکان، تغذیههه و    4مختلهف و بههه مهدت   
حمههل و نقههل رایگههان برخههوردار باشههند. بههر اسههاس آخههرین آمارههها  تهها کنههون حههدود  

 سراسر کشور مشرف شده اند. نفر از  35.222
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مهمترین 
 مالحظات اقدامات

تدوین 
بودجه 
 زیارت

، مجموع اعتبارات مصوب معاونت هماهنگی و مدیریت امور زایرین  از 30-34طی سالهای 
کمک به اشخاص حقیقی و  53قانون برنامه پنجم توسعه و ماده  50محل اعتبارات ماده 

میلیون ریال  بوده است که به منظور ارتقاء سطا تسهیالت  316.212وقی غیر دولتی حق
رفاهی زایرین اعتبار مذکور  در حوزه های کاربردی به شرح ذیل توزیع شده است .)الزم به 

 درصد نبوده است( 522ذکر است که تخصیص اعتبار مذکور 

احداث جاده 
 زائران پیاده

 می ریال میلیون 526222 برابر 34 و 37 های سال در طرح هب یافته تخصیص اعتبار کل

 .باشد

 .است نشده داده تخصیص تاکنون که باشد می ریال میلیون 32222 برابر 31 سال اعتبار
 ابتدایی کیلومتر 47 پروژه، اجرای در تسریع به نیاز و طرح اعتبارات به توجه با

 :گرفت قرار کار در دستور)باغچه - جوادیه حدفاصل(مسیر
 کیلومتر 00 بطول 0 و 5 قطعات اول، فاز در

 گردید. اجرا(00 + 222 الی 2 + 222 کیلومتر حدفاصل(
 الی 00 + 222 کیلومتر حدفاصل(کیلومتر 5 طول به 7 قطعه اجرایی عملیات دوم، فاز در

 آماده و رسیده پایان به آن اجرایی عملیات که است گردیده آغاز 7/55/34 در (72 + 222

 .باشد می برداری هبهر

 + 222 الی 72 + 222 کیلومتر حدفاصل(کیلومتر 57 طول به 4 قطعه مطالعات اکنون، هم

 .باشد می مناقصه برگزاری درانتظار و رسیده انجام به (47

 ماه مرداد در)جوادیه – نیشابور حدفاصل(کیلومتر 07 طول به 6 و 1 قطعه مطالعات ادامه در

 می انجام دست در آن اجرایی های نقشه تهیه که گردید ابالغ مهندسین مشاور این به 31

 .باشد

 
 جدول تدوین بودجه 

 

 تسهیالت سال
 اقامتی

بهداشت و 
 درمان

فرهنگ و 
 حمل و نقل گردشگری

بقاع 
متبرکه 

 و ...

 امنیتی و
 متفرقه انتظامی

 جمع کل
)ارقام به 

 میلیون ریال(

2931 47.222 51.222 43.222 73.322 65.222 51.222 01.222 012.322 

29
39

 

ده
ما

50 

52.222 57.222 70.512 73.552 57.222 2 53.702 

50
1.
71
2

 

04
1.
71
2

 

قی
قو
ح

ی 
ولت
رد
غی

 

53.122 02.222 56.122 11.222 5.222 2 7.222 

50
2.
22
2

 

29
31

 

ده
ما

50 

35.222 7.222 07.522 75.222 03.422 0.122 51.222 

02
2.
22
2

 

06
2.
22
2

 

قی
قو
ح

ی 
ولت
رد
غی

 

55.122 2 51.222 53.222 7.122 2 6.222 

62
.2
22

 

553.32 554.552 574.412 15.222 552.222 جمع کل
2 53.122 65.702 

31
6.
21
2
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 احداث جاده زائران پیاده
 

پیشرفت  محدوده کیلومتراژ شماره قطعه
 نام پیمانکار فیزیکی

اعتبار صرف 
شده و مورد 

 نیاز 
 )میلیون ریال(

 44522 شرکت حفره دل %522 باغچه -جوادیه  55+222ی ال 2+222 قطعه اول

 شرکت بنابام  %522 باغچه -جوادیه  00+222الی  55+222 قطعه دوم
 73022 بیستون

 شرکت ژاو گستر  %522 باغچه -جوادیه  72+222الی 00+222 قطعه سوم
 74522 خاوران

و انتخاب  برگزاری مناقصه باغچه -جوادیه  47+222الی  72+222 قطعه چهارم
 45222 پیمانکار

 در حال مطالعه جوادیه-نیشابور  55+122الی  2+222 قطعه پنجم
30222 

 در حال مطالعه جوادیه-نیشابور  70+222الی  55+122 قطعه ششم
  

 

 مدیریت حج و زیارت

دستگاه 
 واحد اهم اقدامات اجرایی اجرایی

وضعیت در 
ابتدای 
 دولت

عملکرد دولت 
 تدبیر و امید

درصد 
 تغییرات

ج 
 ح

ت
ری

دی
م

ت
ار

زی
و 

 

ساماندهی و اخذ روادید 
 درصد 022222 022222 2 نفر اربعین

ساماندهی اسکان و تغذیه 
 درصد 05312 05312 2 نفر زایرین پیاده امام رضا

 درصد 042 نفر 042 2 اعزام روزانه راه اندازی عتبات استانی
 

   (از زائرین پیاده امام رضا)ع استقبال
که اولین سال ورود حج و زیارت در این عرصه بود بر اساس تصمیمات متخذه در طی  9313سال در 

مدرسه به عهتده حتج و    91نفر از زائرین در  0644جلساتی که برگزار شد مسئولیت مدیریت اسکان 
و هزار وعده غذا توسط کارگزاران زیارتی تقبل گردیده بود  56عالوه بر این پخت . زیارت گذاشته شد

 94444نیتز میزبتانی    9316محل اسکان و در سال  53نفر در قال   94564پذیرایی  9310در سال 
 نفر را به عهده داشتیم.

 

 ای عملکرد دولت تدبیر و امید با سنوات قبل مقایسه

 :اعزام زائر به حج تمتع
تغییر می سهمیه حج مصوبه سازمان کنفرانب اسالمی است بر اساس شرایط سیاسی و مقتضیات روز 

درصد سهمیه کشور برنامه ریزی متی   99کند ولی در عین حال سهمیه استان خراسان رضوی حدود 
 ت تشرف قرار دارند.هزار نفر در نوب 964ه ذکر است که الزم ب. شود

 
 



 

254 
 

 درصد به نسبت کل کشور تعداد کاروان تعداد زائر تمتع)نفر( سال

5730 3333 65 57.7 

5737 6550 10 55.67 

5734 3235 10 55.54 

 انجام نشده است 5731
 

 اعزام زائر به عمره مفرده

 درصد به نسبت کل کشور تعداد کاروان تعداد زائر عمره)نفر( سال

8833 60255 417 83.83 

8838 35565 630 83.88 

 عملیات نیمه تمام 752 40360 )نیمه تمام(8838

 -- -- انجام نشده است 8831
 

 عتبات عالیات عراقاعزام زائر به  
 

طبق مصوبات قانونی تنها مرجع رسمی و معتبر جهت برنامه ریزی و اعزام زائرین بته عتبتات عالیتات    
سازمان حج و زیارت می باشد و به همین منظور جهت صیانت از حقوق زائرین و دفتاتر و شترکتهای   

با تالش های صورت گرفته  تحت پوشش به شدت با فعالیت افراد و دفاتر غیر مجاز برخورد می کند و
هتا در استتان صتورت گرفتته     ویکرد کاهش قیمت ها و حذف آزادبرسفر های استانی با ر 16در سال 

 است.
 

 تعداد کاروان تعداد زائر عتبات عالیات)نفر( سال

5730 35631 893131 

5737 43615 818818 

5734 14765 818838 

 

 زیارتیهای تحت پوشش و کارگزاران دفاتر و شرکت 
 

    سازمان حج و زیارت تنها مرجع قانونی صادر کننده مجوز زیارتی طبق دستتورالعمل هیئتت وزیتران   
. شرکت و دفتر زیارتی در حال حاضر فعالیتت متی نماینتد    534در خراسان رضوی بیش از  می باشد.

ردم و این مدیریت طبق دستورالعمل های ابالغی سازمان حتج و زیتارت در راستتای رضتایتمندی مت     
سهولت دسترسی ایشان به امکانات و خدمات اقدام به صدور مجوز زیارتی طی سالهای گذشته نموده 

 . است که تعداد مجوزهای صادره و دفاتر و شرکتهای فعال در حال حاضر به شرح ذیل می باشد
 

 تعداد کارگزار نام شهر ردیف
تعداد مجوزهای 

 صادرشده

 9 83 شهرستان ها 8

 81 883 مشهد 3

 38 381 مجموع مجوزهای صادر شده
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 میراث فرهنگی،اداره کل 

 صنایع دستی و گردشگری 
 

 

 اهم پروژه ها و اقدامات اجرایی
وضعیت در 
 ابتدای دولت

عملکرد 
دولت تدبیر 

 و امید

درصد 
 تغییرات

صدور مجوز تاسیس واحدهای گردشگری زیارتی و 

 توریستی
01 519 305 

دشگری و رفاهی گردشگران و ایجاد زیر ساختهای گر

 زائران
906 505 903 

 90 693 030 افزایش واحدهای اقامتی استان

 - 5040 5350 آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی

 - 90653 94144 اشتغال  ایجاد شده در بخش گردشگری
 

 درتاسیسات گردشگری درحال ساخت استان گذاری سرمایه کل حجم

 درصد )میلیون ریال(حجم کل سرمایه  نوع واحد
 6503 34،006،954 ستاره 6 هتل
 9904 5،351،051 ستاره 0 هتل
 103 6،305،695 ستاره 3 هتل
 600 3،939،031 ستاره 5 هتل
 003 5،644،539 ستاره 9 هتل

 906 059،130 ستاره5 هتل آپارتمان
 006 5،543،555 ستاره9 هتل آپارتمان

 400 559،054 ستاره 3 مهمانپذیر
 401 696،504 ستاره 5 مهمانپذیر
 909 595،504 ستاره 9 مهمانپذیر

 403 043444 سفره خانه سنتی
 403 045،056 مرکزتعطیالت وسرگرمی

 405 954،356 رفاهی بین راهی-مجتمع خدماتی

 303 0،596،966 تفریحی-مجتمع پذیرائی

 944044 63033335 جمع
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 پایگاه های اطالع رسانی 
 

 

 

 ها و اردوگاه های گردشگری  کمپ 
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 وضعیت تسهیالت بانکی تاسیسات گردشگری خراسان رضوی

 تعداد طرح موضوع
 تسهیالت

 ) میلیون ریال(

 444/440/6 35 طرح های متقاضی اخذ تسهیالت بانکی

 444/559/9 94 تسهیالت دریافتی 
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 تعداد تاسیسات گردشگری درحال ساخت دراستان 

 درصد تعداد سات گردشگرینوع تاسی
 009 95 ستاره 1 هتل

 300 94 ستاره 6 هتل

 005 50 ستاره 9 هتل

 9403 34 ستاره 7 هتل

 9600 05 ستاره 5 هتل

 900 0 ستاره7 هتل آپارتمان

 9306 69 ستاره5 هتل آپارتمان

 500 3 ستاره 9 مهمانپذیر

 606 95 ستاره 7 مهمانپذیر

 3.5 55 ستاره 5 مهمانپذیر

 501 54 سفره خانه سنتی

 903 6 مرکزتعطیالت وسرگرمی

 900 0 رفاهی بین راهی-مجتمع خدماتی

 9303 04 تفریحی-مجتمع پذیرائی

 944 519 جمع
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 عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه واحدهای اقامتی و پذیرایی

 نوع واحد

پایان دولت دهم 

 (38)سال 
 زان تختمی تعداد واحد 31پایان سال 

تعداد 

 )واحد(

ظرفیت 

 )تخت(

تعداد 

 )واحد(

ظرفیت 

 )تخت(
 درصد افزایش درصد افزایش

 +53 3530 +00 34 36910 593 53654 903 هتل

 +59 0555 +94 51 55309 393 55991 500 هتل آپارتمان

 -56 -3430 -55 -995 53509 316 34396 643 مهمانپذیر  *

 +34 0444 +03 954 59135 033 93444 304 خانه مسافر

دفاتر 

 مسافرتی
530 - 393 - 03 96+ - - 

 - - - - 654 90 - - بوم گردی

واحدهای 

 پذیرایی
900 - 965 - 0 5+ - - 

 -- -- -- -- 580517 5003 39916 5188 جمع کل

 * کاهش تعداد مهمانپذیرها بر اثر تخری  و یا تبدیل به خانه مسافر بوده است.
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 ه های  اقامتی و گردشگری پروژ افتتاح

 

 

 ه
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 به تفکیک نوع وسیله سفر در دولت یازدهم  استان  زائرین و گردشگران )ورودی و خروجی(

 5931 5936 5939 5937 نوع وسیله

 .5.1..52. 2..562.5. ...5..52. 952.1..5. هوایی

 1.701.187 0.578.530 1.561.198 51.955.9. ریلی

 .135291569 ..55..1355 .5.1...135 19529.55.2 عمومیجاده ای 

 255.165625 365.9359.5 ..365.1.56 31552.5135 شخصی

 جمع زائرین و گردشگران

 )ورودی و خروجی(
.655.15925 .25.695.35 ..566.5.5. ..5...5.1. 

ورودی و نفر  35.31..3.5، تعداد .126زائرین  وگردشگران در سال  .5.1...5..از مجموع 

 نفر خروجی می باشند. 3.536.5269
 

 جدول گردشگران و زائران خارجی در طی دولت تدبیر و امید

 31ماهه  3 5936 5939 5937 گردشگر خارجی

 089.046 381،081 011.418 159.410 گمرکات ورودی

 *ورودی گردشگر از مبادی تنها از طریق گمرکات استان خراسان رضوی لحاظ شده است.

 درات صنایع دستی طی دولت تدبیر و امید صا
 ) ارزش به دالر( 

8833 8838 8838 8831 

 ارزش کیلوگرم ارزش کیلوگرم ارزش کیلوگرم ارزش کیلوگرم

42753    701057 33723 533661 550304 746356 755522 5554536 

کاربرد طال در صنایع دستی و  به دلیلمربوط به صادرات صنایع دستی بر پایه طال  16افزایش آمار سال * 

 افزایش قیمت آن می باشد.
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 کسب عنوان مشهد شهر جهانی صنایع دستی گوهر سنگ ها

 

 

 

 تاریخی -فروشگاه جدید صنایع دستی در بناها و مجموعه های فرهنگی  0ایجاد 

 

 

 

 

 

 

 

 دریافت نشان ملی در حوزه صنایع دستی
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 در فهرست آثار ملی ثبت آثار ملموس و ناملموس

 تاریخی در فهرست آثار ملی –اثر ملموس و ناملموس فرهنگی  04ثبت  •

 اثر تاریخی و فرهنگی در فهرست موقت میراث جهانی 5ثبت  •

 ثبت جهانی قنات قصبه گناباد در فهرست آثار جهانی یونسکو •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اثر شاخص تاریخی  94احیا  و تعیین کاربری صنایع دستی و بهره برداری موضوعی از  •

استان. شامل رباط شرف، برج علی آباد، میل رادکان، مدرسه غیاثیه، آس بادهای 

  نشتیفان و ...
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متر مربع در بهمن 90444افتتاح بزرگترین موزه منطقه ای کشور با زیر بنای بال  بر   •

برپایی شی شاخص از موزه های مهم کشوری به موزه بزر  و  903و انتقال  9313ماه 

 5493مشهد  –چهارده قرن هنر و تمدن ایان در دوران اسالمی » نمایشگاه 

 فرهنگی از موزه ملی ایران به موزه بزر  خراسان –هزار شی تاریخی 33انتقال  •

 

 افتتاح موزه باستان شناسی گناباد •

 مجوز موزه و یک مجوز مجموعه داری بخش خصوصی 3صدور  •

تپه دامغانی  -های تاریخی فوشنجان نیشابور پژوهش های باستان شناسی محوطه •

 شهر تپه درگز -سبزوار

 

 

  سایر فعالیتهای انجام شده :

 

 سال عنوان ردیف

 5931 کس  عنوان مشهد شهر جهانی صنایع دستی گوهر سنگ ها 5

 نفر 1787 9316تا  15صدور کارت صنعتگری از سال  7

 لسا 7در طی  فروشگاه جدید صنایع دستی 0ایجاد  9

 5936 تشکیل دائمی دبیرخانه سوغات زیارتی در سال 6

 6 خانه های صنایع دستی  1

 51 دریافت نشان ملی در حوزه صنایع دستی 4

 18 نشان ملی مرغوبیت کاال  1

 58105001 صادرات صنایع دستی به دالر 0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم
 

 آموزش عمومی
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 آموزش و پرورش

 
 

هتزار دانتش    544ضوی با دارا بودن بیش از یتک میلیتون و   آموزش و پرورش استان خراسان ر
 64534دانتش آمتوز عشتایر ؛     6033دانش آمتوز استتثنائی ؛    96444آموز )که شامل بیش از 
دانش آموز اتباع متی   54444دانش آموز شبانه روزی و بیش از  01609دانش آموز بزرگسال ؛ 

کتالس درس کته در    60063و تعداد مدرسه  94309پرسنل و تعداد  06539شود( و با تعداد 
 93درصد دانش آموزان متدارس شتبانه روزی و    90درصد دانش آموزان،  003مجموع به حدود 

درصد دانش آموزان استثنائی کشور به عنوان پهن پیکرترین دستگاه دولتی کشور ارائه خدمات 
درصد معلمان  303درصد کارکنان و  503می کند. این در حالیست که آموزش و پرورش استان، 

آموزش و پرورش کشور را در اختیتار دارد و از طرفتی دیگتر دارای جمعیتت متوزائیکی دانتش       
آموزان شامل دانش آموزان عشایر، مرزنشین و اتباع کشورهای دیگر می باشد و همچنین ارائته  

بیت خدمات به زائرین و برگزاری همایش ها، جشنواره ها و مسابقات ملی سختی کار تعلیم و تر
را در این استان مضاعف می سازد که در راستای تحقق اهداف و سیاست های عتالی کشتور در   
نظام تعلیم و تربیت و به طور ویژه رهنمودهای مقام معظم رهبری، سیاست های دولت تدبیر و 
امید و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پترورش و ستاحت هتای شتش گانته تعلتیم و       

طترح   954( ارئه نمتوده استت کته در آن بتیش از     954-964ای تحت عنوان ) تربیتی، کارنامه
عنوان برتر استانی و کشوری را  964نوآورانه و مبتکرانه استان طراحی و اجرا گردیده و بیش از 

 در زمینه های مختلف کس  نموده است.
 

دستگاه 
 اجرایی

اهم پروژه ها و اقدامات 
 اجرایی

وضعیت در 
 ابتدای دولت

دوم نیمه 
8833 

عملکرد 
دولت 

تدبیر و 
 امید

درصد 
 تغییرات

 توضیحات

ش
ور

پر
و 

ش 
وز

 آم
کل

ه 
دار

ا
 

 نرر پوشش پیش دبستانی 
 ) درصد نوآموز( 

56% 56.3% 01.37% %53/3  

نرر پوشش واقعی دوره اول 
 ابتدایی

35.1% 35.6% 35.31% %2/6  

سال اول  6نرر جذب خالص 
 ابتدایی

33% 33.5% 33.57% %2/5  

توسعه فناوری های نوین در 
 دوره ابتدایی   )تعداد کالس(

1161 1562 6000 %55/1  

افزایش جذب دانش آموزان 
 عشایر )تعداد دانش آموز(

7350 7350 0022  %15/0  

ارتقای رتبه جایگاه قبولی 
 کنکور سراسری استان

52 52 
رتبه  5

 ارتقاء
 5میانگین 
 رتبه

رتبه  5میانگین 
به رت –ارتقاء 

استان در 
 55برابر 35سال

 32و درسال 
بوده  54برابر 

 است

شرکت کنندگان در جشنواره 
 نوجوان خوارزمی

515045 532153 
0254277 
 دانش آموز

433%  
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دستگاه 
 اجرایی

اهم پروژه ها و اقدامات 
 اجرایی

وضعیت در 
 ابتدای دولت

نیمه دوم 
8833 

عملکرد 
دولت 

تدبیر و 
 امید

درصد 
 تغییرات

 یحاتتوض

ش
ور

پر
و 

ش 
وز

 آم
کل

ه 
دار

ا
 

  %5075 0251 503 33 مدارس مجری برنامه تعالی

توسعه انجمن های علمی و 
 آموزشی معلمان

 % 31  انجمن 50 56 56
واحد اندازه گیری: 
 تعداد انجمن

اجرای دوره های ضمن 
 خدمت

4،703،235 1،174،655 
4532323 
 ساعت 

31.71 % 
واحد اندازه گیری 

ت : نفر ساع
 آموزش

 ساماندهی نیروی انسانی 
 ) کاهش تعداد پرسنل(

32365 32365 
نفر  1176
 کاهش

6.5%-  

 ساماندهی نیروی انسانی
)کاهش ساعت حق  

 التدریس(

502222 502222 

72222 
ساعت 
 کاهش

01%-  

افزایش تعداد نشست های 
 علمی پژوهشی برگزار شده

2 2 
705 
 نشست

705 %  

های  کاهش تعداد سامانه
استانی و افزایش کیفیت 

 خدمات

322 322 

551 
کاهش 
 سامانه

35.77 %-  

تعداد پژوهشسرا های دانش 
 آموزی

05 05 

01 
پژوهشسرا 
 افزایش

 553 %  

برگزاری اردوهای زایران 
 رضوی زیارت اولی ها

  %012 42222 - نفر3222

افزایش تعداد اردوگاههای 
 استان

 55 باب56
اردوگاه  3

 افزایش
71%  

برگزاری اردوها و بازدیدهای 
 دانش آموزی

نفر 5222222
 روز

5522222 5242222  022%  

تهیه و تدوین نقشه خطر 
پذیری زمینه سازهای 
روانشناختی آسیب های 

 اجتماعی

  طرح جدید مثبت - وجود نداشته

تاسیس وتوسعه مدارس و 
 مراکز غیردولتی

تعداد کل 
 مدارس و مراکز
5453 

5453 5267  
 
73/35 % 

 

 طرح خرید خدمات آموزشی
 ) تعداد مدارس(

اجرا از سال 
37 

** 565  30/36  %  
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دستگاه 
 اجرایی

اهم پروژه ها و اقدامات 
 اجرایی

وضعیت در 
 ابتدای دولت

نیمه دوم 
8833 

عملکرد 
دولت 

تدبیر و 
 امید

درصد 
 تغییرات

 توضیحات

ش
ور

پر
و 

ش 
وز

 آم
کل

ه 
دار

ا
 

جمع کل ارزش مالی با 
احتساب سایر هدایا از سوی 
 خیرین)به میلیارد ریال(

4454 2 0612 23/13  %  

  جدید  62222 2 2 شهید پژوهی/ ایثارپژوهی

  جدید  0622 2 2 طرح بزرف راوی علمی

  جدید  43 2 2 افتتاح مراکز شهید پژوهی

تعداد شکایات در دیوان 
 -%  40 -454 101 5566 عدالت اداری

ات تعداد شکای
کاهش داشته 
 است

تعداد مراکز راهنمایی 
 تعداد %547  07 56 56 ومشاوره خانواده

  جدید 73 **** **** مراکز یادگیری محلی

 52درصد باسوادی جمعیت 
  %  4.0 %  4.0 5/36 0/31 ساله43تا 

 %56 %56 %70 %70 ارتقای خدمات درمانی

افتتاح بزرگترین 
کلینیک 
تخصصی 
داندانپزشکی 
شر  

کشور،خرید 
تجهیزات درمانی 
و تجهیز و 
 توسعه

 درمانگاه ها 

ارتقاء خدمات رفاهی به 
 %01  01% %45 %42 همکاران

توسعه ، ساخت 
و تجهیز مراکز 
رفاهی در ادارات 
 و مناطق

شناسایی و ارایه خدمات به 
 2 2 بیماران صعب العال 

 
5722 
 عیادت

 جدید

ابراز همدردی با 
 بیماران از طریق
حضور فیزیکی و 
کمک مالی و 
پیگیری بیمه 
 تکمیلی آنان

برگزاری کارگاه های 
پیشگیری ازآسیب های 
اجتماعی)دانش آموز، والدین 

 وکارکنان(

اداره مراقبت در  % ا 450  6152  7317  5767
برابرآسیب های  
 اجتماعی
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و پارلمان مجازی فرهنگیانایجاد پارلمان های معلمان، دانش آموزان، اولیا ، مدیران مدارس 

 

 

میلیارد  91% پیشرفت و حدود  18پروژه مرکز آموزشی رفاهی امام علی )ع( فرهنگیان با حدود 

 تومان اعتبار 
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 ، توسعهنوسازیل اداره ک

 مدارس و تجهیز 
 

براساس سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران، سند راهبردی وزارت آموزش و پرورش و 
ست های ابالغی و ترسیمی مقام عالی وزارت،دستورالعملها و دیگر اسناد باال دستی،نوسازی توسعه و سیا

تجهیز مدارس در جهت نیل به اهداف مقدس جمهوری اسالمی  اهداف کلی را سرلوحه کار خود قرارداده 
 است  که اهم آن عبارتند از:

الف( توسعه تکمیل و تجهیز مدارس 
 رویکرد: غیر تخریبی موجود با

ایجاد و تجهیز فضاهای جنبی همانند، 
 نمازخانه کتابخانه، سالن ها 

تامین و جایگزینی تجهیزات کمک 
 آموزشی و کالسی 

–استاندارد سازی سامانه گرمایشی 

 سرمایشی
ب( احداث فضاهای استاندارد  در 

 راستای اجرای تکالیف زیر:
 یک نوبته شدن مدارس -5
جایگزین نمودن مدارس  -0
 ستیجاریا
تخریب و بازسازی باقیمانده  -7

 مدارس غیر استاندارد و فرسوده
مقاوم سازی باقیمانده مدارس 

 بدون استحکام
با عنایهت و توجهه بهه منهاطق محهروم،      

روستاها و مناطق حاشیه شهر، احداث،تکمیل و توسعه مدارس در مناطق روسهتایی نسهبت بهه وضهعیت در     
 ته درصدی را داش 12ابتدای دولت رشد 

کهالس درس و در   055آمار ساخت وساز در مدارس روسهتایی   5730که در ابتدای دولت در سال طوریبه
 کالس بوده است.  470بطور میانگین هرساله   31تا  30سالهای 

توجه به استانداردسازی تاسیسات گرمایشی و حذف بخاری گازی و نفتی  در مهدارس، اداره کهل نوسهازی    
 0233اقدام به ایجهاد سیسهتم گرمهایش مرکهزی در     5730س خراسان رضوی از سال توسعه و تجهیز مدار

بخاری برقی تابشی در مدارس یک کالسه و دوکالسه روستایی و دورافتاده  6503فضای آموزشی و  توزیع 
 که امکان ایجاد تاسیسات گرمایشی برای آنها میسر نبوده،  نموده است .

مترمربع، توزیع میز و  405222در حدود  31 سال اول ماهه پنج در اناست مدارس در ایزوگام نصب و توزیع
نیمکت، رایانه، چاپگر و تجهیزات هوشمند سازی مدارس، مفروش نمودن نمازخانه ها به موکت و فرش 

 مترمربع از مهمترین اقدامات این اداره کل در دوره دولت تدبیر و امید بوده است . 32336محرابی  به متراژ 
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اه دستگ

 اجرایی

اهم پروژه ها و اقدامات 
 اجرایی

 واحد
وضعیت در 
 ابتدای دولت

 عملکرد
دولت تدبیر 

  و امید

درصد 
 تغییرات

ره
ادا

 
 کل

ی
از

س
نو

 
عه

س
تو

 و 
یز

جه
ت

 
س

دار
م

 
 

بازسازی،مقاوم  تخریب و ،احداث
تکمیل و توسعه مدارس ،سازی

 روستایی در سطا استان
 50 5305 54745 کالس

سازی،مقاوم تخریب وباز ،احداث
تکمیل و توسعه مدارس  سازی،

 شهری در سطا استان
 52 0101 01515 کالس
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 اداره کل آموزش                                                     

 نی وحرفه ای ف
 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی به عنوان واحد استتانی ستازمان آمتوزش فنتی     
مرکز ثابت آموزشی  36کشور )زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(، با تعداد وحرفه ای 

و شع  و واحدهای سیار در صنایع و صنوف، دانشگاهها، حاشیه شتهرهای بزر )ستکونتگاههای   
آموزشگاه آزاد تحت نظتارت در   101ها، بخش ها، روستاها و حدود غیررسمی(، زندان ها، پادگان

ی استان، مرجع اصلی ارائه آموزش های مهتارتی کوتتاه متدت و غیررستمی در     سطح شهرستانها
تربیتت  مستئولیت  استان می باشد که بر اساس قوانین، آیین نامته هتا و استتانداردهای آموزشی،   

 بر عهده دارد.نیروی کار و ارتقا  مهارت شاغلین در بازار کاررا 
 

تگاههای دولتی، نهادهتای عمتومی و   تفاهم نامه همکاری آموزشی با دس 60انعقاد بیش از  -9
 بخش غیردولتی برای ارائه آموزشهای مبتنی بر سفارش و تقاضا محور

پیگیری برای انعقاد تفاهم نامه با خیرین سرمایه گذار در حتوزه مهتارت آموزی)همیتاران     -5
 مهارت( 

ویتژه   اشتتغال  5444نامه با مجمع خیریه های مشهد ونمایندگی تکاپو بتا ظرفیتت  تفاهم  -3
 نوان سرپرست خانوار در زمینه پوشاک با

اشتتغال   نامه با اداره کل اوقاف و امورخیریه استان با هدف وقتف مهتارت آمتوزی و   تفاهم  -0
 )برای اولین بار در کشور(

سرمایه گذار خارجی )ازکشور افغانستان( جهتت توستعه آمتوزش هتای مهتارتی در      ذب ج -6
 حوزه سنگهای قیمتی در شهرستان های تایباد ومشهد

فنی وحرفه ای با آموزشگاه آزاد  09ایجاد توسعه فعالیت آموزش توسط بخش خصوصی و  -5
درحاشتیه شتهر مقتدس     میلیارد ریتال  0سرمایه گذاریو میزان  نفر 953 اشتغالظرفیت 

 مشهد
آموزشتگاه آزاد   6پروانه تاسیب آموزشگاه آزاد فنی وحرفه ای در سطح استان،  955صدو  -3

افتتاح اولین آموزشگاه تخصصی سالمت وایمنی در راه هتای  الکترونیکی)آموزش مجازی(، 
 کشور و آموزشگاه کار در ارتفاع در مشهد مقدس

بیوتکنولتوژی(   -توسعه حرفه های آموزشی مبتنی بر فناوری های نوین )انرژی خورشیدی -0
 وکارورزی دانش آموختگان دانشگاهی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی

دیپلم افتخار توسط کتار آمتوزان استتان خراستان      99برنز و 5نقره،  5 ،مدال طال 0کس   -1
 پله ای رتبه استان نسبت به دوره های قبل 6 "ارتقا  مسابقات ملی مهارت و"رضوی در 

دربتین   9310کس  رتبته اول درجتذب وپرداختت تستهیالت مشتاغل ختانگی در ستال         -94
 دستگاههای اجرائی استان

 گاههای غیررسمی حاشیه کالن شهر مشهد مقدستوسعه ظرفیت های آموزشی در سکونت -99
افتتاح اولین مرکز آموزش تخصصی طراحی وتولیتد کفتش در ستطح کشتور بتا همکتاری        -95

 سازمان صنعتی ملل متحد)یونیدو(
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توسعه مراکزسنجش مهارت الکترونیکی و ایجاد چهارمرکز در شتهرهای مشتهد، نیشتابور،     -93
 سبزوار وگناباد

صتدور گواهینامته مهتارت الکترونیکتی در استتان و صتدور       استقرار و راه اندازی سیستتم   -90
 9316و  9310گواهینامه الکترونیکی در سال های  09505

برگزاری مستابقات قرآنتی مرحلته کشتوری کارکنتان ستازمان آمتوزش فنتی وحرفته ای           -96
 9310و9313کشوردرمشهد مقدس درسال های

 
 :طرح های توسعه ای اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان

 
ناسایی مشاغل جدید وتهیه استانداردهای شغلی و حرفه ای با همکاری بخش هتای  ش -

 مختلف اقتصادی
 بروز رسانی استانداردهای موجود بر اساس نیازهتای بتازار کتار و جامعته بتا همکتاری        -

 بخش های مختلف اقتصادی
 استفاده حداکثری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل سازمان در حوزه اشتغال -
 بهبود آموزشهای فنی وحرفه ای در جهت افزایش مهارت نیروی کارگسترش و  -

در حوزه زیارت، مدیریت منابع آب، انرژی های نو و ...  بتا  توسعه آموزش های مهارتی  -
 رویکرد تحقق سیاستهای کلی ابالغی مقام معظم رهبری در این استان

ابع آب، انرژی های تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز درحوزه زیارت، مدیریت من -
 نو و ... با هدف تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی

توسعه ظرفیت های آموزشتی در ستکونتگاههای غیررسمی)حاشتیه شتهر( درمشتهد،       -
نیشابور، سبزوار و تربت حیدریته  بتا همکتاری سایردستتگاهها و منتاطق روستتایی و       

 عشایری

در  ICT و ITه از ظرفیتت هتای   توسعه مراکز جوار دانشگاهی، جوار کارگاهی و استفاد -
 استان برای توسعه آموزشهای مبتنی بر شبیه سازها در راستای اقتصاد مقاومتی

 
 

 

 

 

 

 

 

      ;   %

     ;   %

     ;  %

    ;  %

     ;  %

     ;   %

دوره-نمودارعملکرد حوزه های مختلف براساس نفر

مراکز ثابت وسیارشهری

صنایع ، صنوف و استاد  

شاگردی
زندان وآسی  دیدگان اجتماعی

پادگان

جوار دانشگاه

مناطق روستایی
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دستگاه 
 اجرایی

 اهم پروژه ها و 
 اقدامات اجرایی

 واحد
وضعیت 
درابتدای 
 دولت

عملکرد 
در دولت 
تدبیر 
 وامید

درصد 
 تغییرات 

ا
ی
ه ا
رف
 ح
ی و

فن
ش 

وز
آم
ل 
ه ک
دار

 

 حداث سالن چند منظوره ا
 36 944 56 درصد مشهد  5مرکز شماره 

تکمیل وبهره برداری مرکز آموزش فنی 
 06 944 66 درصد وحرفه ای شهرستان جوین

تکمیل وبهره برداری مرکز ارتقا  مهارت 
 56 944 36 درصد شهرک صنعتی شهرستان چناران

 تکمیل وبهره برداری مرکز آموزش 
 04 944 54 درصد ویژه معلولین( مشهدفنی وحرفه ای )

 توسعه مرکزآموزش فنی و
 944 944 4 درصد حرفه ای شهرستان سرخب

 
هزینه های احداث، تجهیز و توسعه مراکزآموزش فنی وحرفه ای در طتول فعالیتت دولتت تتدبیر و      :توضیح

 میلیارد ریال بوده است. 13امید حدود 
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 و فناوری آموزش عالی
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 شگاه فردوسی مشهددان

 

دستگاه 
 اجرایی

 واحد مقدار اهم پروژه ها و اقدامات اجرایی
وضعیت در 
 ابتدای دولت

عملکرد دولت 
 تدبیر و امید

درصد 
 تغییرات

هد
ش

ی م
س

دو
فر

ه 
گا

ش
دان

 

طراحی و ساخت دانشکده تربیت 
 بدنی 

 588 944 4 متر مربع 5،644

 08 06 6 ربعمتر م 3،444 پروژه مقاوم سازی ساختمان شهدا

 41 56 4 متر مربع 0،444  5و  9اجرای مرکز آموزشی 

 15 39 4 متر مربع 6،444 اجرای مرکز آموزشی بهشهر

 ،تعمیرات اساسی ساختمانها
تأسیسات و محوطه )طرح تعمیر و 

 سال گذشته 0تجهیز( در طی 

  
میلیون 
 تومان

4 34 18 

هوشمند سازی موتورخانه ها و 
 تأسیسسات 

  
میلیون 
 تومان

54 04 78 

   فرایند های مدیریت انرژی
میلیون 
 تومان

54 54 68 

مطالعات و بازنگری ساختمانها و 
 تأسیسات

 68 64 94 متر مربع 544،444

طراحی و اجرای خوابگاه خیرین 
 مصلی نژاد

 588 944 4 متر مربع 3،544

 3طراحی و ساخت خوابگاه پردیب 
 )خیرین بنیاد دانشگاه(

 18 944 34 متر مربع 3،444

 68 16 66 متر مربع 544،444 برون سپاری تأسیسات

   برون سپاری خدمات 
میلیون 
 تومان

04 14 18 

بهبود فرایند های اداری با مشارکت 
 تیمی 

54 

کمیته و 
کارگروه 
های 

 تخصصی

34 944 18 

کاهش حجم سیستم اداری و ادغام  
 مدیریت ها یا 

 هامعاونت

 38 944 94 وردم 96
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 دانشگاه آزاد اسالمی 
 

آموزشتکده   0و  مرکز دانشگاهی 5 واحد و  94بر مشتمل  خراسان رضوی زاد اسالمی استان آ دانشگاه 
واحتد بتزر     0  (،قوچان و ستبزوار )بزر   بسیار واحد 5 (،مشهد و نیشابور) واحد جامع 5 شامل ،سما

 دانشتگاهی  مرکتز  5 و (تایبتاد و بردستکن  )واحدکوچک  5 (،کاشمر و گناباد ،تربت جام ،تربت حیدریه)
 ،نیشتابور، قوچتان   ،مشهد)آموزشکده سما  0است و  (درگز و سرخب ،فریمان ،جوین ،بجستان ،خواف)

هتزار تعتداد دانشتجو در     53واحدها  این مجموع کاشمر و گناباد( در ،تربت جام ،سبزوار، تربت حیدریه
شناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی مشغول به تحصتیل هستتند   مقاطع تحصیلی دکتری تخصصی، کار

در مقاطع تحصتیالت  نفر 90444نفر در مقطع کارشناسی و 04444نفر کاردانی،  5444که از این تعداد
 تکمیلی یعنی دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.

 تمتام  نفتر 9944 تعتداد  ایتن  از که است نفر 9544خراسان رضوی استان تعداد اعضای هیات علمی در 
و  هستتند  بتاالتر  و استتادیار  دانشگاهی رتبه دارای تعداد این از نیمی که بوده وقت نیمه نفر944 و وقت
به صورت حق التدریب بتا دانشتگاه همکتاری متی     نیز نفر 9044خراسان رضوی  استان در مجموع در

 کنند.
 است و سهم دانشگاه آزاداستالمی استتان    64ه یک ب ننسبت تعداد استاد به دانشجو در این استا

 درصد است.  04از کل دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی استان خراسان رضوی
 سترانه  و مربع متر هزار 504مساحت فضای آموزشی واحد ها و مرکز دانشگاهی در استان بال  بر

 .است مربع متر 1ستان ا در اسالمی آزاد دانشگاه مرکز و واحدها آموزشی فضای
 

 8831سال 
قبل از سال 

8833 
 موضوع

دستگاه 
 اجرایی

 تعداد کل دانشجویان در استان نفر 16602 نفر 67222

ی
الم

س
د ا

آزا
ه 

گا
ش

دان
 

 آموختگان استان تعداد کل دانش نفر 536222 نفر 053633
 تعداد کل دانشجویان خارجی در استان نفر 12 نفر 172
 تعداد کل اعضای هیات علمی در استان رنف 542 نفر 5022

 تعداد جذب اعضای هیات علمی استان در سال نفر 51 نفر 62

 افزایش رشته ها در مقطع دکتری گرایش 5 گرایش 15

 ارشدکارشناسی افزایش رشته ها در مقطع  گرایش 72 گرایش 502

 رتبه دانشگاه در بین دانشگاه های جهان 354 612

 ر بین دانشگاه های آزاد اسالمی سراسر کشوررتبه د 3 7

 فضای آموزشی واحد ها و مرکز دانشگاهیافزایش  هزارمترمربع022 هزارمترمربع042

 تعداد مراکز رشد استان عدد 5 عدد 7

 تعداد پژوهشکده های استان عدد 2 عدد 7

 استان ISIتعداد مقاالت  عدد 5062 عدد 0056

 عدد 5 عدد 1
دانش بنیان ثبت شده در سایت دانش  شرکت های

 فناوری ریاست جمهوری -بنیان معاونت علمی

 عدد 2 عدد 57
شرکت های دانش بنیان در دست ارزیابی در دبیرخانه 

 فناوری ریاست جمهوری -معاونت علمی
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 8831سال 
قبل از سال 

8833 
 موضوع

دستگاه 
 اجرایی

 استان تعداد طرح های سرمایه گذاری عدد 56 عدد 06

ی
الم

س
د ا

آزا
ه 

گا
ش

دان
 

 علمی و پژوهشی ملی و بین المللیهمایش های  تعداد عدد 03 عدد 47
 برگزار شده

 نشریات دانشجوییتعداد  عدد 75 عدد 40

 تشکل های اسالمی سیاسی اساتید تعداد عدد 50 عدد 53

 تشکل های اسالمی سیاسی دانشجویی تعداد عدد 04 عدد 73

 همایش های فرهنگی برگزار شده تعداد دعد 07 عدد 71

 مسابقات فرهنگی تعداد عدد 30 عدد 31

 فرهنگی طرح های ماندگار اجرا شده تعداد عدد 74 عدد 33

 کرسی های آزاد اندیشی برگزار شده تعداد عدد 52 عدد 12

 تعداد کل آزمایشگاه های استان عدد 472 عدد 115

 هیزات ثبت شده در آزمایشگاه های استانتعداد تج عدد 4152 عدد 6305

 تعداد بیمارستان عدد 0 عدد 0

 تعداد کتابخانه های استان عدد 00 عدد 75
 (پسران و دختران)تعداد خوابگاه های استان  عدد 50 عدد 55
 تعداد سلف سرویس های دانشجویی در استان عدد 55 عدد 06

 

 اد دانشگاهی هج
 

دستگاه 
 اجرایی

 م پروژه ها و اقدامات اجراییاه
وضعیت در 
 ابتدای دولت
 )درصد پیشرفت(

عملکرد 
دولت تدبیر و 

 امید

درصد 
 تغییرات

د 
ها
ج

ی
اه
شگ

دان
 

 %08 %588 %78 پایلوت صنایع غذایی

 %11 %11 8 مجتمع آموزشی و پزشکی نیشابور

 %78 %78 8 جهاد دانشگاهی 1تعاونی مسکن فاز 
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 نخبگانبنیاد 
 

گاه دست
 اجرایی

اهم پروژه ها و 
 اقدامات اجرایی

 عملکرد دولت تدبیر و امید واحد
درصد 
 تغییرات

ن
گا

خب
د ن

نیا
ب

 

اعطای جایزه های 
تحصیلی به دانشجویان 

 برتر

تعداد بیش از  
 دانشجو 722

دانشجویان برتر  اعطای جایزه به
 دانشگاه های استان
 546دانشگاه فردوسی: 
 515دانشگاه علوم پزشکی:

 53ایر دانشگاه ها:س

522% 
 

برنامه ملی شهاب 
)شناسایی و هدایت 
استعدادهای برتر دانش 

 آموزی(

 دوره: 7
مخاطبین تحت 
 پوشش:
تعداد 
 331مدارس:

-تعداد دانش
 15451آموزان:

تعداد آموزگاران: 
5356 

تعداد عوامل 
 7362اجرایی:

 -5734این برنامه در سال تحصیلی 
 مشهد 6در ناحیه  5737

-5731رنامه در سال  تحصیلی  این ب
مشهد  در سال  3و  6در نواحی  5734

در نواحی  5736-5731تحصیلی  
و شهرستان های تربت حیدریه  6،3،0،1

 و نیشابور 

522% 
 

های تشکیل کارگروه
 تخصصی

 کارگروه7
تشکیل کارگروه های زیارت، صنعت 

 غذا، شهاب استان
522% 
 

برگزاری جشنواره 
 اختراعات رویش

 اختراع 551
برگزار  5731این جشنواره در تیرماه 
نفر برگزیده  03گردید که در مجموع 
 شدند

522% 
 

برگزاری رویداد جمعه 
کارآور)استارت آپ 

 ویکند(
 رویداد 0

برگزاری دو رویداد کارآفرینی با 
یت اشتغال زایی روستایی و ماراتن رمحو

 31و   34کسب و کار  در سال های 

522% 
 

و تکریم از  تجلیل
مستعدان برتر استان در 
حوزه های مختلف 
علمی، هنری، قرآنی، 
 نظامی و فرهنگی

 مراسم52
مراسم تجلیل از  52برگزاری بیش از 

برگزیدگان حوزه های مختلف طی سال 
 5731-5730های 

522% 
 
 

همایش ملی 
مشاهیرآرمیده در حرم 
 مطهر امام رضا )ع(

 برنامه 5
 4ی زندگی در این همایش به بررس

شخصیت برجسته آرمیده در حرم مطهر 
 امام رضا )ع( پرداخته شد

522% 
 

برگزاری برنامه های 
 تربیتی و آموزشی

 کارگاه 50

برگزاری کارگاه های آموزشی متنوع 
بویژه مهارت افزایی و پیشگیری از )

آسیب های اجتماعی و فردی( برای 
 نخبگان و استعدادهای برتر

 

522% 
 

  .رنامه های بنیاد نخبگان استان در دولت تدبیر و امید اجرا شده استتمامی ب *
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دستگاه 
 اجرایی

اهم پروژه ها و 
 اقدامات اجرایی

 عملکرد دولت تدبیر و امید واحد
درصد 
 تغییرات

ن
گا

خب
د ن

نیا
ب

 

برگزاری نشست های 
 اجتماعات نخبگانی

 72بیش از 
 نشست

نشست تخصصی  72برگزاری بیش از 
 بگان و استعداد های برتربا حضور نخ

522% 
 

بازدید از مراکز علمی و 
 بازدید 52بیش از  تحقیقاتی و فرهنگی

بازدید نخبگان و استعدادهای برتر از 
مراکز صنعتی، شرکت های دانش بنیان 
و اماکن فرهنگی و تاریخی استان به 
 منظور ارایه راهکارهای مناسب

522% 
 

 اردو 4 اردوهای جهادی
اردوهای جهادی متنوع در برگزاری 

بهداشت و  ،حوزه های کشاورزی
 فرهنگی  در مناطق محروم استان

522% 
 

 

 .تمامی برنامه های بنیاد نخبگان استان در دولت تدبیر و امید اجرا شده است *
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 پارک علم و فناوری

 

دستگاه 
 اجرایی

اهم پروژه ها و 
 اقدامات اجرایی

 واحد
وضعیت در 

 ابتدای
 دولت

عملکرد 
دولت تدبیر 

 و امید

درصد 
 تغییرات

 مالحظات

ی
ور

فنا
و 

م 
عل

ک 
ار

پ
 

اتمام و بهره برداری 
از پروژه ساختمان 
موسسات فناور و 
 دانش بنیان

  درصد 42اجرای  درصد522 %62 پروژه

 
 

احداث پایلوت های 
 فناوری

 پایلوت
5 

پایلوت احداث 
 شده

 
 4ارتقا به 

پایلوت احداث 
 شده

 
د درص42

افزایش احداث 
 پایلوت ها

وضعیت 
 50کنونی 
پایلوت 
 فناوری

ارتقا سطا بودجه 
 هزینه ای پار 

 62222 00512 میلیون ریال
 32افزایش 
 درصدی

 4در طول 
 سال

حمایت و پذیرش 
واحدهای فناور در 

 پار 
 52 032 تعداد واحدها

درصد 72
افزایش پذیرش 
 واحدها

 

سرمایه گذاری بخش 
  خصوصی در پار

واگذاری 
 اراضی

50 1 
دردصد 42

افزایش واگذاری 
 اراضی

 

توسعه اشتغال مبنی 
بر کسب و کارهای 
 دانش بنیان

 512 0362 تعداد اشتغال
 72افزایش 
  درصدی

ارزش ریالی صادرات 
محصوالت واحدهای 

 فناور
 5/0 3/5 میلیون دالر

بیش از صد در 
  صد

 
 

جمع فروش 
محصوالت واحدهای 

 فناور

 5342572 5300472 ن ریالمیلیو
 72افزایش 
 درصدی

 4در طول 
سال به 
 72اندازه 
 5درصد 
سال قبل 
 افزایش
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 دانشگاه
 جامع علمی کاربردی

 

 پژوهشی های دستاورد
  

  (9315 مهرماه) کارآفرینی توسعه و اشتغال نمایشگاه اولین برگزاری -
  (تاکنون 9313 سال از) فناوری و پژوهش هفته نمایشگاه برگزاری -
  دانشجویی اکتشافات و اختراعات جشنواره برگزاری -
 (9316 آذرماه) رضوی خراسان کاربردی علمی مرکز90 توسط تاب ایده رویداد اولین برگزاری -
 کاربردی علمی مراکز کارآفرینی و پژوهشی آموزشی، توانمندیهای نمایشگاه اولین برگزاری -

    (9316 ماه اسفند) رضوی خراسان
9316 سال پژوهشی برتر های استان از یکی عنوان به رضوی خراسان ستانیا واحد انتخاب -

  رضوی خراسان کشاورزی جهاد کاربردی- علمی مرکزآموزش دانشجویان از تن 5 انتخاب 
   9316سال نمونه دانشجویان بعنوان

   DEA روش اساس بر کاربردی علمی مراکز بندی رتبه -
    

     آموزشی های دستاورد
 

  9315 ماه مهر از دانشجو  هزار30 از بیش  جذب -
  حضوری غیر های دوره در دانشجو 3644 به نزدیک جذب -
 مدرس هزار 3 از بیش بکارگیری و جذب -
 دانشگاه مدرسین ویژه مدرس تربیت کارگاه دوره بیست از بیش برگزاری -
 از بیش بررسی و تاسیب زمان از درسی ریزی برنامه کمیسیون جلسه پنج و بیست برگزاری -

 :قبیل از استان واحد به شده معرفی سرفصل مورد 954
 HSE        
 فرودگاهی ایمنی خدمات فنی کاردانی  

 
 ورزشی و فرهنگی های دستاورد

 

  (هرساله اعتکاف ایام با همزمان) دانشجویی اعتکاف مراسم برگزاری  -
 (مقدس مشهد ساله همه) دانشجویی ازدواج برگزاری -
  (9315 ماه اسفند) نگار اجتماعی و فرهنگی جشنواره نخستین برگزاری  -
 حرکت جشنواره کشوری مرحله به کاربردی علمی جامع دانشگاه دانشجویان راهیابی  -
  پوشش و حجاب محوریت با اسالمی ایرانی زندگی سبک نمایشگاه و همایش  -
 (13 اسفند) دانشگاه پسر دانشجویان کشوری قهرمانی مسابقات دوره سومین برگزاری -
  رضوی خراسان استان واحد کارکنان بسیج واحد کیلتش  -
 (16 ماه اردیبهشت)کاربردی علمی جامع دانشگاه دانشجویان عترت و قرآن جشنواره دوازدهمین برگزاری -
 (16ماه بهمن)  دانشگاه دانشجویان کشوری قهرمان مسابقات در فرنگی کشتی رشته اول مقام کس  -
 دانشگاه دانشجویان کشوری قهرمان مسابقات رد پسران والیبال رشته سوم مقام کس   -
 المپیاد به دختران والیبال و پسران فوتسال آزاد، کشتی های تیم یابی راه و (16ماه بهمن)

 کشوری قهرمانی
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 اطالعات فناوری های فعالیت مختصر معرفی
  رسانی اطالع کیوسک اندازی راه و طراحی -
    ناستا واحد ریاست با مستقیم ارتباط سامانه -

      
 اهداف

  رجوع ارباب تکریم -
  کنندگان مراجعه حضوری غیر گویی پاسخ -
 کنندگان مراجعه راهنمایی -
 مدیریتی آمار استخراج و افراد خروج و ورود ثبت -
  جانبی امکانات -
 مراکز تلفن شماره و آدرس -
     محدود صورت به سجاد سامانه ارائه -
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دستگاه 
 اجرایی

ها  اهم پروژه
و اقدامات 
 اجرایی

 وضعیت 
در 

ابتدای 
 دوره

 عملکرد
جمع 
 عملکرد

درصد 
 تغییرات

 
 نیمه دوم

5937 
5939 5936 5931 

 ج
اه
شگ

دان
ا

ی
رد
ارب
و ک
ی 
لم
 ع
مع

 

دانش 
 آموختگان

ساالنه 
6222 

7122 6222 6522 56372 70072 
 71رشد 
 درصدی

دانشجوی 
 پذیرفته شده

31714 56136 72216 06157 53213 32034 
 53رشد 
 درصدی

ثبت مقاالت 
پژوهشی در 
 سامانه سجاد

2 2 2 42 522 542 
 542رشد 

 درصدی

 

 دانشگاه پیام نور

 

فرینی می باشد و تقای کیفیت، ماموریت گرایی و کارآاستراتژی دانشگاه در دولت تدبیر و امید، ار

اکز رشد و نوآوری، بر همین اساس طرح های شاخصی چون طرح کتاب همراه، راه اندازی مر

اندازی کالج زبان و مرکز اموزش  هتبدیل شدن به هاب بین المللی، راه اندازی تلویزیون تعاملی، را

کشور جهان، تفاهم  94زبان فارسی، برگزاری اولین دوره مسابقات بین المللی بهکاپ با دعوت از 

م نامه همکاری مشترک با (، عقد تفاهUITMنامه همکاری با بزرگترین دانشگاه دولتی مالزی )

فعال برتر صنعت، و کس  عناوین برتر  544خانه صنعت، معدن و تجارت استان و بیش از 

سال اخیر نشان دهنده اهتمام ویژه دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی در  3پژوهشی در 

 دستیابی به اهداف مترقی آموزشی در دولت تدبیر و وامید است.

موزشی همواره مسائل فرهنگی را در کنار کیفیت آ خراسان رضوی توجه بهدانشگاه پیام نور 

با مشارکت حدود  9316در سال  فعالیت فرهنگی صرفاً 9034مدنظر قرار داده است و برگزاری 

هزار نفر برنامه دانشجو نشان دهنده دغدغه فرهنگی مدیران می باشد. تقدیم سه شهید  014

اسدی از افتخارات بی بدیل جامعه دانشگاهی پیام نور  مدافع حرم، شهیدان بختی و شهید

 خراسان رضوی می باشد.
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دستگاه 

 اجرایی

حوزه 

 عملکردی
 عنوان شاخص

 شرح تغییرات در دولت تدبیر و امید

 8831تا  8833

ور
م ن

پیا
ه 

گا
ش

دان
 

اولین ها 

و 

 ابداعات

تبادالت علمی دانشجویی 

و گسترش مرزهای 

 دیپلماسی آموزشی

ن به هاب بین المللی آموزشی با تصویب مجلس تبدیل شد
 شورای اسالمی و تایید شورای نگهبان

 تقویت عدالت اموزشی
( IPTVراه اندازی اولین شبکه تلویزیونی تعاملی )
 مختص دانشجویان دانشگاه پیام نور

 سهولت دسترسی آموزشی

راه اندازی آموزش موبایلی برای اولین بار در سطا کشور 
 تاب همراه()طرح ک

محتوای علمی الکترونیک توسط اعضای  7225تولید 
 هیات علمی

 بهره مندی از قوی ترین سامانه اموزش الکترونیک کشور 

بسترسازی آموزش های 

 جانبی کارافرینانه

 راه اندازی کالج زبان دانشگاه با بروز ترین متد آموزشی
 راه اندازی مرکز ابداع و نوآوری

ضور در عرصه های بین ح

 المللی
آموزشی با بزرگترین دانشگاه دولتی -تفاهم نامه علمی

 (UITMمالزی )

حوزه 

 آموزش

قبولی دانشجویان در 

 مقطع دکترا

برابری  قبولی دانشجویان دانشگاه پیام نور  01رشد 
نسبت به  5734خراسان رضوی در مقطع دکترا در سال 

 5730سال 

ولی دانشجویان دانشگاه پیام نور برابری  قب 50رشد 
در دولتی خراسان رضوی  در مقطع دکترا در دانشگاههای 

 5730نسبت به سال  5734سال 
قبولی دانشجویان در 

 مقطع کارشناسی ارشد
درصدی  قبولی دانشجویان پیام نور خراسان  522افزایش 

 5730نسبت به سال  5734رضوی در مقطع ارشد در سال 

 -ی علمیانجمن ها

 دانشجویی
انجمن علمی دانشجویی در دانشگاه  53تاسیس و فعالیت  

 پیام نور استان در سه سال گذشته

راه اندازی آزمایشگاه های 

 علمی

آزمایشگاه علمی شاخص  577تجهیز و راه اندازی  بیش از 
در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی و دارای برترین شبکه 

 ورازمایشگاهی دانشگاهی کش

افزایش ظرفیت مقطع 

 دکترا

 رشته دکترا در دانشگاه پیام نور مرکز مشهد 5اضافه شدن 

 درصدی تعداد دانشجویان دکترا در دانشگاه 16رشد 

 استاد مدعو 0616عضو هیات علمی و  002بهره گیری از  تقویت کیفی آموزش 

 دانشجو در بزرگترین دانشگاه دولتی  41222تحصیل  --

افزایش ظرفیت مقطع 

 ارشد
 (11به  74)% رشته محل های کارشناسی ارشد 65رشد 

 



 

288 
 

 

دستگاه 

 اجرایی

حوزه 

 عملکردی
 عنوان شاخص

 شرح تغییرات در دولت تدبیر و امید

 8831تا  8833

ور
م ن

پیا
ه 

گا
ش

دان
 

حوزه 

 پژوهش

انتشار دستاوردهای 

 پژوهشی -علمی
و  ISI,ISCعنوان مقاله پژوهشی ) 663چاپ بیش از 

 علمی پژوهشی( توسط اعضای هیات علمی دانشگاه

جذب و ارتقا اساتید 

 توانمند
 درصدی اساتید هیات علمی استادیار به باال 74افزایش 

 ثبت اختراع
اختراع توسط دانشجویان و اساتید از سال  53ثبت بیش از 

 تا کنون 5730

کسب عناوین برتر علمی 

 یدر حوزه ملی و بین الملل

حضور در فینال چهاردهمین دوره مسابقات برنامه نویسی 
ACM منطقه غرب آسیا 

خالقیت و نوآوری در لی  شبیه ساز  مقام سومکسب 
 دوبعدی فوتبال در چهاردهمین دوره المپیاد رباتیک کشور

 کسب مقام دوم در اولین دوره مسابقات بین المللی رباتیک

 وبوکاپ چینحضور در مسابقات جهانی ر

 ایران ACMکسب مقام دوم در مسابقات برنامه نویسی 

 تجهیز کتابخانه ها

عنوان کتاب  736352تجهیز کتابخانه های دانشگاهی به 
 فارسی و التین

 )ده هزار( عنوان کتاب الکترونیک 52222تجهیز 

 عنوان محتوای الکترونیک 7225تولید 

 تالیف کتاب
نوان کتاب در سه سال گذشته توسط اعضای ع 515تالیف 

 هیات علمی

دسترسی به پایگاه های 

 علمی معتبر

 5730مورد در سال  52افزایش تعداد پایگاههای علمی از 
 5731پایگاه در سال  043به 

نفر در سال  0512افزایش تعداد افراد دارای دسترسی از 
 5731نفر در سال  1417به  5730

حوزه 

 فرهنگی

برنامه ریزی فعالیت های 

 منسجم فرهنگی
عنوان  همایش، مسابقه ورزشی، جشنواره،  0055برگزاری 

 سمینار، کارگاههای علمی، فرهنگی و هنری

 ارتقا فعالیت های فرهنگی

استان برتر فرهنگی در ارزیابی  1قرار گرفتن در جمع 
 5532وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ثبت بیش از 

هزار دانشجو  032فرهنگی و مشارکت بیش از فعالیت 
 برنامه در دانشگاه پیام نور استان

کسب عناوین و افتخارات 

 ملی و بین المللی

شده ملی و  کسب افتخارات و مدالها  705کسب بیش از
 تا کنون 5730بین المللی توسط دانشجویان از سال 

ز سال افتخار بین المللی دانشجویان و اساتید ا 54کسب 
 تا کنون 5730

 
رتبه برتر  4رتبه برتری کشوری دانشجویان و  3کسب 

اساتید پیام نور خراسان رضوی در مسابقات سراسری قرآن 
 دانشگاههای کشور

برگزاری کرسی های ازاد 

 اندیشی
عنوان کرسی ازاداندیشی با محوریت اقتصاد   543برگزاری 

 ر سه سال گذشتهمقاومتی، انتخابات و ازدوا  بهنگام د

 افتخار ویژه بین المللی 
قهرمانی تیم بسکتبال دانشجویان در مسابقات دانشجویان 
غرب آسیا )به نمایندگی از ایران( و شرکت در لی  جهانی 
 بسکتبال برای اولین بار در تاریخ بسکتبال ایران
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 دستگاه
 اجرایی 

اهم پروژه ها و 
 اقدامات اجرایی

وضعیت در 
 ابتدای دولت
 تدبیر و امید

 (پیشرفت)درصد 

عملکرد 
دولت تدبیر 

 و امید

درصد 
 تغییرات

 توضیحات

ور
م ن

پیا
ه 

گا
ش

دان
 (

ی(
زش
مو
ی آ
ها
ضا
ش ف
ستر
گ

 

-ساختمان اداری
 %52 %522 %02 آموزشی مرکز نیشابور

افتتاح در دهفته دولت 
 5322متراژ  -5731

 متر مربع

سوله ورزشی مرکز 
 %31 %522 %01راکد  تربت حیدریه

افتتاح در دهه فجر 
 0122متراژ  -5731

 مترمربع

سوله ورزشی مرکز 
 %32 %31 %01 کاشمر

در استانه بهره 
 0122متراژ  -برداری

 متر مربع

ساختمان آموزشی 
 5734افتتاح بهمن  %71 %522 %61 بجستان

 مترمربع 0022متراژ 

ساختمان آموزشی 
 5734افتتاح بهمن  %41 %522 % راکد11 سروالیت

 متر مربع 5022تراژ م

سوله ورزشی مرکز 
 5734افتتاح بهمن  %41 %522 % راکد11 مشهد

 متر مربع 0122متراژ 

ساختمان آموزشی 
 5734افتتاح بهمن  %40 %522 %15 (0سبزوار )فاز

 متر مربع 0022متراژ 

ساختمان اداری ستاد 
 بهره برداری %62 %522 %42 استان

 متر مربع 4122متراژ 

ع فرهنگی مجتم
 %32 %33 %72 مذهبی مرکز سبزوار

افتتاح هفته دولت 
 7722متراژ  -5731

 مترمربع

سوله ورزشی مرکز 
 %71 %33 %61 فریمان

 افتتاحیه هفته دولت
 0122متراژ  -5731

 متر مربع

کالج زبان دانشگاه پیام 
 %31 %31 2 نور خراسان رضوی

در حال بهره برداری 
 3در مرکز مشهد و 

واحد سطا  مرکز و
 استان

 اماده بهره برداری %31 %31 2 مرکز ابداع و نواوری
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 اداره کل

 تامین اجتماعی استان
   ،واحتد اجرائتی    55 ،اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی با یک واحد ستادی )بیمته ای( 

نفتر پرستنل در بختش بیمته ای و یتک واحتد        9966بتا   ،شتعبه اقمتاری   59 ،یکارگزاری رستم  95

یک دفتراستناد پزشتکی و یتک     ،پلی کلینیک 6 ،درمانگاه مستقل 99 ،بیمارستان 3،ستادی)درمانی( 

نفر پرسنل در بخش درمان عهده دارارائته ختدمات درمتانی بته جمعیتتی در       5300مرکز ط  کار با 

هزار نفربیمه شده اصلی و بیش  055نفر میباشد که از این بین بال  بر  حدود دو میلیون و هفتصدهزار

% از جمعیت 05هزار نفر مستمری بگیر بوده که با احتساب جمعیت تحت تکفل آنان قری  به   904از 

 نفری استان را تحت پوشش خود دارد. 6110045

 اهم توفیقات

پتب از شهرستتانهای تهتران     13عی درستال  کس  رتبه دوم دررتبه بندی کشوری سازمان تتامین اجتمتا  

 پب از ادارات شهرستانها وغرب تهران بزر  وجلوتراز سایر استانهای کشور. 10بزر  و رتبه سوم درسال 

گسترش چتر بیمه ای برای گروهها و اقشار مختلف شغلی که تا کنون تحتت پوشتش قترار نداشتته انتد از      

 ،مدد جویان کمیته امداد امتام )ره( ،بیمه هنرمندان ،نان خانه داربیمه ز ،باربران ،خانواده معظم شهدا :قبیل

 قالی بافان و ...  ،بیمه بسیجیان

ابتالغ   ،صدور فیش و پرداختهای حق بیمه ،خدمات دریافت لیست حق بیمه –درراستای دولت الکترونیک 

مه شدگان بصتورت  صدور فیش حقوقی و احکام مستمری بگیران و اعالم سوابق بی ،صورتحساب کارفرمایان

اینترنتتی دریافتت میگتردد کته ایتن امتر باعتث افتزایش          ،غیر حضوری و از طریق سایت و پورتال سازمان

صتحت انجتام کتار و     ،رضایتمندی مخاطبان سازمان،  کاهش حضور و مراجعات مردم در واحدهای اجرایی

 4نیز کاهش هزینه های سازمان گردیده است

ازساختمانهای جدید شع  نیشابور، تربتت حیدریته و ستبزوار بتا توجته بته       احداث 0 تجهیز و بهره برداری 

 قدمت و فرسودگی ساختمانهای قدیم.

عملیات گذر از دفترچه درمان به کارت سالمت الکترونیکی آغاز شده است که بتا تبتدیل شتماره بیمته بته      

اهد کارت الکترونیتک  نویسی متمرکز( سرعت گرفته و درآینده نزدیک ش )اختصاص شماره نام SSNشماره 

 در دست بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان خواهیم بود.

افتتاح و راه اندازی شع  اجرایی زبرخان و خلیل آباد و همچنین شع  اقماری در شهرستتانهای محتروم و   

تتوس و   یشتهرک صتنعت   ،زیشتاند  ،ملک آباد، عشق آباد، داورزن، خوشاب، بتاخرز  یا جدیدالتأسیب شامل 

 . داران مشهد یکمپرس ینتعاو

 ،قانون اساسی 0 افتتاح و راه اندازی کارگزاریهای رسمی در شهرستانهای تربتت حیدریته   00دراجرای اصل 

 نیشابور، کاشمر و گناباد به منظور افزایش سطح دسترسی ورضایتمندی مخاطبین.

 ،متدیون واحتدهای صتنفی   اجرای قانون بخشودگی جرائم 0 درراستای حمایت از تولید ملتی و کارفرمایتان   

معدنی و خدماتی و نیز تامین نیازهای کشور و تقویتت در امتر صتادرات و بته      ،صنعتی ،تولیدی ،کشاورزی

 منظور رفع مشکالت موجود در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی
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 دستگاه
 اجرایی

اهم پروژه ها و 
 اقدامات اجرایی

 عملکرد

درصد 
 تغییرات

ر وضعیت د توضیحات
ابتدای 
 دولت

8831 

عملکرد 
دولت 
تدبیر 
 وامید

ی
اع

تم
اج

ن 
می

تأ
ن 

ما
از

س
 

تعداد افراد تحت 
 پوشش سازمان

0،655،615 0،300،555 74،073 %7 
افزایش افرادتحت 
پوشش به میزان 

 نفر74073

 6% 45،161 566،330 555،423 تعداد بیمه شدگان
افزایش تعدادبیمه 
شدگان به میزان 

 نفر 45161

اد مستمری تعد
 بگیران

547،005 552،152 73،053 %03 

افزایش 
تعدادمستمری 
بگیران به میزان 

 نفر 73053

دریافت الکترونیکی 
لیستهای حق بیمه 
 )غیرحضوری(

51،574 555،305 
0،251،65
4 

%522 
انجام فعالیتهای 
سازمان در راستای 
 دولت الکترونیک

صدورالکترونیکی 
برف پرداخت 
 )غیرحضوری(

2 5,653،231 
0،331،31
3 

%522 
انجام فعالیتهای 
سازمان در راستای 
 دولت الکترونیک

ابالغ الکترونیکی 
 احکام مطالباتی

2 577،615 535،565 %522 
انجام فعالیتهای 
سازمان در راستای 
 دولت الکترونیک

اختصاص شماره 
نامنویسی متمرکز 

(SSN) 
2 5،512،222 

0،412،22
2 

%522 

اختصاص شماره 
مین اجتماعی تا

منحصر بفرد برای 
هریک از اعضای 
 خانواده

تعداد اسناد صادره 
 کمکهای کوتاه مدت

54،033 520،372 734،255 %57 

تعداد کل اسنادبابت 
 ،کمک بارداری
کمک  ،اروتز و پروتز
هزینه سفر  ،ازدوا 

 ،بیمار و همراه
 ،کمک کفن و دفن
غرامت نقص عضو 
و حوادث ناشی و 
 غیر ناشی ازکار

 06 04 تعداد شعب اجرایی

افتتاح وراه 
 0اندازی 
شعبه 
 جدید

%5 

افتتاح و راه اندازی 
شعبه در  0

شهرستانهای خلیل 
 آباد و زبرخان
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 دستگاه
 اجرایی

اهم پروژه ها 
و اقدامات 

 اجرایی

 عملکرد

درصد 
 تغییرات

وضعیت در  توضیحات
ابتدای 
 دولت

8831 
عملکرد 

دولت تدبیر 
 وامید

زم
سا

ی
اع

تم
اج

ن 
می

تأ
ن 

ا
 

تعداد شعب 
 اقماری

54 05 

افتتاح وراه 
 3اندازی 

شعبه اقماری 
 جدید

%31 

افتتاح و راه 
اندازی شعب 
اقماری در 
شهرستانهای 
ملک آباد، عشق 
آباد، داورزن، 
 ،خوشاب، باخرز

شهر   ،شاندیز
صنعتی توس و 
تعاونی کمپرسی 
 داران مشهد

 50 5 تعداد کارگزاریها

افتتاح وراه 
 4ندازیا

کارگزاری 
 جدید

%12 

افتتاح و راه 
اندازی 
کارگزاریهای 
رسمی در 
شهرستانهای 
 ،تربت حیدریه

کاشمر و  ،نیشابور
 گناباد

 522% 7 2 7 احداث ساختمان

احداث و بهره 
برداری 
ساختمانهای 
جدید شعب 

تربت  ،نیشابور
 حیدریه و سبزوار
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 ثبت احوال کل اداره

 

اد و نگهداری اسناد هویتی و تتابعیتی و تولیتد آمارهتای حیتاتی یکتی از      ثبت احوال به دلیل ایج
دستگاه های حاکمیتی مهم کشوری تلقی می شود. ارائه خدمات اسناد هویتی به ساکنین کشتور  
اعم از اتباع ایرانی و خارجی و همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشتور و ارائته اطالعتات ویتژه     

صمیم ساز و برنامه ریز کشور از ویژگی های اختصاصی و انحصاری این جمعیتی به دستگاه های ت
 در  9346ستتال  یآغتتاز بتته کتتار اداره کتتل ثبتتت احتتوال خراستتان رضتتو  خیتتتار استتت. دستتتگاه

  .می باشددر مشهد  9345و سبزوار و سال  شابورین یشهرستان ها
نیتروی   5قر در بخشها، نمایندگی مست 5اداره و  39در حال حاضر ثبت احوال خراسان رضوی با 

دفتتر   64دفتر پیشخوان فعال در ارائه ختدمات ستجلی و    09مستقر در بیمارستان و آرامستان و 
دفتر پستی فعال در ارائه کارت هوشمند ملی افتختار ختدمت رستانی بته متردم       50پیشخوان و 

  باشد.شریف خراسان رضوی را دارا  می
 

 ماموریت اصلی ثبت احوال بشرح ذیل است: مهمترین اقدامات انجام شده در خصوص سه
 
 ایرانیان: هویتشناسایی  صدور مدارک -9

 مهمترین اقدامات انجام شده جهت شناسایی هویت ایرانیان عبارتند از:
 صدور ویکنواخت سازی شناسنامه های مکانیزه   -

 سال( 96)شناسنامه افراد زیر  -

 سال )بزرگسال( 96شناسنامه افراد باالی  -

 سال96درصد ایرانیان باالی  1003 شناسایی ملی برای بیش از صدور کارت -

 سال.96صدور کارت  ملی هوشمند  جهت افراد باالی  -

 صدور و اتران اسناد هویتی: -7
 اهم فعالیتها در صدور و اتقان اسناد هویتی عبارتند از: 

ع چهارگانته  وقتای  صدور اسناد ثبت کل وقایع حیاتی و اسناد وفات بمنظور ثبت و ضبط بهنگتام  -
 مردم ایران

 حفظ و صیانت از مرزهای هویتی و تابعیتی -

 ایجاد پایگاه مکانیزه اطالعات هویتی ایرانیان بصورت دیجیتال -

 میلیون سند هویتی ایرانیان 954ت تولید و اختصاص شماره ملی جه -

 ایجاد آرشیو الکترونیک متمرکزاسناد والدت و  وفات سراسر کشور -

 سال. 954در بایگانیهای امن ادارات ثبت احوال بمدت نگهداری اسناد مزبور  -

 ثبت وقایع حیاتی چهارگانه: -9
 مهمترین اقداماتی که در این خصوص صورت گرفته عبارتند از:

تشکیل شوراهای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی در استان بتا ریاستت معاونتت محتترم سیاستی،       -
 امنیتی و اجتماعی

 تانها با ریاست فرمانداران محترمع حیاتی در شهرستشکیل شوراهای هماهنگی ثبت وقای -

ایجاد شبکه اعالم وقایع حیاتی در شهرستانها بتا استتفاده از ظرفیتت شتهرداری هتا، شتوراهای        -
 اسالمی، دهیاران و خانه های بهداشت
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 استقرار مامورین ثابت در بیمارستانها و زایشگاههای بزر  -

 زایشگاههای کوچک و پیگیری ثبت واقعهجمع آوری روزانه مدارک از بیمارستانها و  -

 استقرار مامور در آرامستانهای بزر  جهت ثبت وقایع وفات -

 هماهنگی و دریافت مدارک واطالعات سایر موارد  از طریق شهرداری ها و شبکه اعالم -

ایجاد سازوکار همکاری با سازمان ثبت اسناد و امالک بمنظور اعالم بموقع و ثبتت وقتایع    -
 ق بصورت مکانیزه و برخطازدواج و طال

 رویکردهای نوین ثبت احوال

 استقرار پایگاه اطالعات منحصر بفرد جمعیتی ایرانیان درجهت ایجاد:  -

حذف ابعاد زمان و مکان از ارائه خدمات هویتی )ارائه خدمات صرف نظر از محتل تنظتیم    -
 اسناد(

متردم و تستهیل    کارت هوشمند ملی با قابلیت ایجاد هویت دیجیتتالی بترای آحتاد   صدور  -
 (G5G-G5C-C5Cروابط در مبادالت الکتروینک)

ایجاد امکان بهره برداری برخط از سامانه استعالم هویتی توسط سازمانها و نهادهای دولتی  -
 دستگاه بمنظور هویت سنجی لحظه ای مشتریان 954و نیمه دولتی مشتمل بر بیش از 

 گام و مستمرتهیه و ارائه آمارهای انسانی و جمعیتی بصورت بهن -

 مهمترین اقدامات  برای اولین بار در دولت تدبیر و امید
از محل ستهمیه بنیتاد شتهید     (ایثارگران)نفر نیروی جدید االستخدام  03استخدام تعداد  -

 9310خراسان رضوی در 

واحد مسکونی به کارکنان فاقد مسکن در  50تحویل و مورد بهره برداری قرارگرفتن تعداد  -
واحد مستکونی در   05تعاونی مسکن با شروع ساخت  3( و راه اندازی فاز 5فاز )  10سال 
 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است . 04که در حال حاضر به میزان  10سال 

 
 رتبه های کشوری مکتسبه ثبت احوال خراسان رضوی در دولت تدبیر و امید:

 9316و  9310ستانها در سال کس  رتبه برتر سازمانی در ارائه پیشنهادات در بین ادارات کل ا -

 کس  رتبه برتر سازمانی در موضوع آموزش و پژوهش در بین ادارات کل استانها در سال   -

- 9310 

کس  رتبه اول ارزیابی عملکرد در شاخص هتای اختصاصتی جشتنواره شتهید رجتائی در بتین        -
 9310دستگاههای اجرائی استان در سال 

ی اختصاصتی جشتنواره شتهید رجتائی در بتین      کس  رتبه اول ارزیابی عملکرد در شاخص هتا  -
 9313دستگاههای اجرائی استان در سال 

 9313کس  رتبه دوم سازمانی )طرح تحرک( در بین ادارات کل استانها در سال  -

کس  رتبه اول در بین ادارات کل استانها در موضوع ساماندهی امور مربوط بته افتراد مشتکوک     -
 9315التابعه و وفاقدین ورقه در سال 

 9315کس  رتبه اول سازمانی در موضوع تدوین و انتشار مجموعه های آمار جمعیتی در ستال   -
 9313و 

 9315کس  رتبه اول سازمانی در موضوع توسعه پورتال استانها در سال  -
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صدور مدار  
 هویتی

 3.3 747،153 757،552 صدور شناسنامه و المثنی مکانیزه 

 522.2 037،566 2 صدور کارت هوشمند ملی

اتقان اسناد 
 هویتی

 524.4 0،520 5،205 تغییر نام

 55.4 6،720 1،704 تغییر نام خانوادگی

رسیدگی به پرونده های فاقدین 
 ورقه

561 532 51.2 

 017.3 0،760،131 663،622 آرشیو اسناد والدت و وفات

 02.2 512،274 501،243 صدور تاییدیه های هویتی

ثبت بهنگام 
 وقایع حیاتی

 5.5 35.4 36.3 درصد  ثبت بهنگام والدت
 1.1 33.4 30.7 درصد ثبت بهنگام وفات

 یبرون سپار

راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات 
 ثبت احوال

50 45 045.3 

راه اندازی دفاتر پیشخوان و پستی 
 اخذ درخواست کارت هوشمند ملی

2 35 522.2 

ارتقاء 
مشارکت 
کارکنان در 
تصمیم 
 گیریها

 505.5 571 13 تعداد پیشنهادات بررسی شده

 55.4 57.7 32.77 سرانه آموزشی 

امن سازی 
تبادل  فضای

 اطالعات

نصب آنتی ویروس و فایروال و 
UTM در شبکه سازمانی 

2 5.01 522.2 

بهینه سازی 
ارایه خدمات 
به ارباب 
 رجوع

ارتقاء خطوط دیتای ادارات ثبت 
 0Mبه  64Kاحوال از 

4 75 512.2 

الکترونیکی نمودن فرایند خدمات در 
 دفاتر پیشخوان ثبت احوال

2 74 522.2 

 اصالح نظام
بودجه ریزی 
 سازمان

 71.5 35641 37206 وضعیت اعتبارات هزینه ای جاری

 45.0 1715 7652 وضعیت اعتبارات تملک دارایی
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 اداره کل بهزیستی

 
پاسخگو که دسترسی گروهای هدف  ،توسعه  یافته ،سازمانی است تخصصی  دانش مدار،بهزیستی

بخشی به منظور ارتقا  کیفیت زندگی مطلوب فراهم خود را به خدمات پیشگیرانه اجتماعی و توان
می آورد. هم اکنون این سازمان  با تکیه بر توان  و دانش تخصصی کارشناسان و تأکید  بر حفظ 

ارتقا  مستمر کیفیت خدمات و به کارگیری توان و ظرفیت بخشی  ،و صیانت از ارزشهای انسانی
و نگاه پیشگیری زود هنگام از بروز بسیاری از  غیر دولتی، از یک سو با بهره گیری از رویکرد

معلولیت ها و آسی  های اجتماعی جلوگیری می نماید و از سوی دیگر با تأکید در مداخله و 
افراد در معرض  ،حمایت به هنگام و موثر به توانمند سازی و ایجاد زندگی مستقل برای معلوالن

بهزیستی در دولت تدبیر و امید حیات  آسی  و آسی  دیدگان  جامعه هدف خود می پردازد.
تحوالتی  ،جدیدی را آغاز نموده و با تجدید نظر کلی در بسیاری از ساختارها و فعالیت های خود

را در عرصه های مختلف ایجاد کرده است که در ادامه به برخی از این تحوالت و دستاوردها 
 پرداخته می شود.

 ه نصف وضع موجودکاهش نرخ رشد متوسط بروز معلولیت ها ب -
 کنترل رشد آسی  های اجتماعی و عوارض ناشی از آن -
 درصد ارائه خدمات توانمند سازی جامعه هدف 16افزایش  رشد  -
نفر از دولت  005113نفر به  053005درصدی تعداد افراد تحت پوشش از  90افزایش  -

 تدبیر و امید 
 جامعه هدف  بهزیستی درصدی تعداد اشتغال های ایجاد شده برای 930افزایش رشد  -
 درصدی جل  و جذب مشارکت های مردمی از ابتدای دولت تاکنون 35افزایش  -
درصدی مراکز و پایگاه های پیشگیری و مداخله در آسی  های اجتماعی  35توسعه  -

 استان
 درصدی مشارکت بخش غیر دولتی در فعالیت های سازمان 05افزایش  -
 زی عمومی و مهارتهای زندگیدرصدی مشاروره ها و آگاه سا 15افزایش  -
 9431مداخله در طالق به منظور سازش و کنترل عوارض ناشی از آن که نشان دهنده  -

 درصدی تغییرات از ابتدای دولت تدبیر و امید می باشد.
درصدی را  60توسعه طرح های غربالگری در راستای پیشگیری از معلولیت ها که رشد  -

 می دهد. از ابتدای دولت تدبیر و امید نشان
درصدی از  940اتخاذ رویکرد اجتماع محور و توانبخشی مبتنی بر جامعه که دارای رشد  -

 ابتدای دولت تدبیر و امید می باشد.

 9310کس  رتبه خیلی خوب در صیانت از حقوق شهروندی و امنیت عمومی در سال  -

حقوق  در بین کلیه دستگاه های اجرایی در صیانت از 15کس  رتبه سوم با امتیاز  -
 9316مصرف کننده در سال 

کس  امتیاز کامل شاخص های اختصاصی در بین دستگاه های اجرایی استان در  -
 93 10سال
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 ،دانشگاه علوم پزشکی

 مشهد خدمات بهداشتی و درمانی
 

ر در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در استان خراسان رضوی به عنوان چهارمین استان بزر  کشو

 50متشکل از کیلومتر مربع است که  933با مساحت  مشهدبه مرکزیت  ایرانشمال شرقی 

دانشگاه علوم پزشکی ، قرار گرفته است. باشد  دهستان می 950شهر و  35بخش،  34ن، شهرستا

جمعیت هستند را تحت پوشش نفر  0050011شهرستان که شامل  96مشهد در حال حاضر 

های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، ط   قرار داده است.این دانشگاه با دارا بودن دانشکده

هداشت و علوم پیراپزشکی نقش موثری در تربیت نیروی انسانی سنتی، پرستاری و مامایی، ب

کند و به عنوان دانشگاه مادر و قط  شمال شرق کشور به   کارآمد و متعهد کشور ایفا  می

گانه  شبکه بهداشتی درمانی و مراکز بهداشتی پنج 90بیمارستان،  55شود. وجود  محسوب می

باشد که زمینه ارائه خدمات بهداشتی  زشکی مشهد میشهر مشهد از دیگر امکانات دانشگاه علوم پ

و درمانی را عالوه بر مجاوران، به زائرین مرقد مطهر امام رضا )ع( نیز مهیا نموده است. تالش 

پژوهشگران و محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای اخیر موج  شد که این دانشگاه 

مان و آموزش پزشکی موفق به کس  رتبه سوم در آخرین ارزشیابی کشوری وزارت بهداشت، در

های علمی و درمانی، به  پژوهشی شود. دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال حاضر در بیشتر رشته

عنوان قط  درمانی و آموزشی تبدیل شده است و در سند آمایش سرزمین به عنوان سرگروه 

ات دانشگاه را به صورت کلی ای از مشخص  جدول زیر خالصه شود.  کشور شناخته می 1منطقه 

 .دهد نشان می
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
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 00 588 57 درصد احداث دانشکده داروسازی مشهد
راقبتهای پزشکی مرکز  گسترش سالمت و م

(PHC) 11 11 8 درصد 

تخت خوابی امام رضا   594احداث بیمارستان 
 11 588 61 درصد )ع(

 68 588 48 درصد احداث بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبر
-تکمیل عملیات احداث توسعه بیمارستان امام

 588 588 8 درصد خمینی درگز

 70 30 18 صددر تختخوابی باخرز 35احداث بیمارستان 
 98 588 18 درصد آبادخوابی خلیلتخت 35احداث بیمارستان 
 18 588 18 درصد خوابی فریمانتخت  50احداث بیمارستان 

 588 588 8 درصد (l3ساختمان جدید دانشکده پزشکی )بلوک
احداث مرکز رشد فناوریهای داراویی پژوهشکده 

 بوعلی
 588 588 8 درصد

 588 588 8 درصد عتی تولید دارو پژوهشکده بوعلیکارگاه نیمه صن
 588 588 8 درصد بخش اداری سوله مرکز رشد پژوهشکده بوعلی

 588 588 8 درصد بیو کلین روم پژوهشکده بوعلی
آزمایشگاه پژوهشکده بوعلی)طبقه همکف بیو 

 کلین روم(
 588 588 8 درصد

مرکز تحقیقات  سلولهای بنیادی پژوهشکده 
 یبوعل

 588 588 8 درصد

 588 588 8 درصد اتاق آبساز پژوهشکده بوعلی
موتورخانه مرکزی و کانال انرژی پژوهشکده 

 588 588 8 درصد بوعلی

کانکب ل   آزمایشگاهی  پژهشکده  0تعداد 
 بوعلی

 588 588 8 درصد

احداث اتاق پست برق، اتاق ترانب و اتاق دیزل 
 ژنراتور پوهشکده بوعلی

 588 588 8 درصد

 588 588 8 درصد دانشکده پزشکی g و l0بلوک 
احداث مرکز مدیریت بحران و حوادث پزشکی در 

 31 31 8 درصد شهرک سالمت

 588 588 8 درصد خانه بهداشت در سطح استان 39احداث 
 41 588 91 درصد جاده ای 996اورژانب 5احداث 
 18 31 51 درصد مرکز بهداشت شهری و روستایی 50احداث 

بهسازی تأسیسات زیربنایی و بهبود فضا در بخش های 
 11 11 8 درصد بیمارستان 56بیمارستانی در قال  طرح هتلینگ در 

بیمارستان در  96توسعه بلوک های زایمانی در 
 588 588 8 درصد قال  طرح تحول نظام سالمت

طرح توسعه اورژانب های بیمارستانی در قال  
 48 48 8 درصد ام سالمتطرح تحول نظ

در  مرکز تشخیص و درمان سرطان 5احداث 
 11 11 8 درصد قال  طرح تحول نظام سالمت

کلینیک ویژه در قال  طرح تحول  95احداث 
 04 04 8 درصد نظام سالمت

پروژه بهداشتی در  530غاز عملیات اجرایی آ
سطح استان مورد تفاهم نامه بهداشتی وزارت 

 بهداشت
 68 68 8 درصد
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 588 588 8 درصد استخر کودکان
 98 588 18 درصد کاویانی شهید ورزشی مجموعه

راه اندازی سیستم گرمایش آموزشکده عالی 
 ی  دانشکده درگزسالمت انور

 588 588 8 درصد

احداث و تجهیز بایگانی پرونده های راکد 
 سازمان مرکزی

 588 588 8 درصد

بازسازی شرکت تعاونی مصرف کارکنان در 
 شهرک دانش وسالمت

 588 588 8 درصد

 57 439 453 ساختمان  احداث خانه های بهداشت
 75 571 589 ساختمان  احداث پایگاه سالمت شهری

 3 547 563 ساختمان  احداث مرکز خدمات جامع سالمت
 5 186 431 فعال شده راه اندازی خانه بهداشت

 18 916 763 فعال شده راه اندازی پایگاه سالمت شهری
 53 714 751 فعال شده راه اندازی مرکز خدمات جامع سالمت

تاسیب مرکز رشد فناوری سالمت در دانشگاه و 
 درصد ازی و ساخت ساختمان مرکزطراحی، بازس

ابتدای فعالیت 
در حد ابالغ 
 –رئیب مرکز 

بدون فضا و 
 نیروی انسانی

ساخت 
فضای 
 -فیزیکی

استقرار 
شرکت های 

 رشد

38 

طراحی و ساخت اتاق تمیز بیوتکنولوژی با 
 %14پیشرفت حدود 

 
 درصد

شروع از اقدامات 
طراحی و مشاور 
از فروردین سال 

19 

 14تکمیل 
پروژه  درصد

در دولت 
یازدهم 

انجام شده 
 است

38 

طراحی و ساخت کارگاه نیمه صنعتی تولید دارو 
% که پب از اتمام فضایی 14با پیشرفت حدود 

مناس  برای فناوران مرکز رشد دارویی و 
محققین دانشگاه برای حضور و تست بازار بزر  

 دارویی کشور خواهد بود.

 درصد
شروع از اقدامات 

اور طراحی و مش
 19از تیر سال 

 14تکمیل 
درصد پروژه 
در دولت 
یازدهم 

انجام شده 
 است

38 

تاسیب مرکز رشد فناوری سالمت در دانشگاه و 
 درصد طراحی، بازسازی و ساخت ساختمان مرکز

ابتدای فعالیت 
در حد ابالغ 
 –رئیب مرکز 

بدون فضا و 
 نیروی انسانی

ساخت 
فضای 
 -فیزیکی

استقرار 
شرکت های 

 رشد

38 
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 دستگاه
 اجرایی

اهم پروژه ها و اقدامات 
 اجرایی

 وضعیت در 
 ابتدای دولت

عملکرد دولت 
 تدبیر و امید

درصد 
 تغییرات

 مالحظات
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   51 % 51 - احداث بیمارستان سوم

مسجد و مجتمع فرهنگی 
 پردیس دانشگاه

78 % 41 % 01   

دانشکده پرستاری، مامایی و 
 بهداشت

- 48 % 48   

   588 % 08 % 78 بهمن 00فاز یک اورژانس 

بخش آنژیوگرافی و 
 آنژیوپالستی

- 588 % 588  

احداث 
ساختمان 
توسط خیّر با 
 50اعتبار

 میلیارد ریال
درمانگاه تخصصی و فو   0

 تخصصی عطار و خیام
- 588 % 588   

های  توسعه بخش مراقبت
 ویژه نوزادان

- 588 % 588  
توسعه بخش 
و تغییر 
 کاربری

توسعه بلو  زایمانی 
 بیمارستان حکیم

اتا   54  588 % 588 -
LDR 

بهداشتی  مرکز 1احداث 
 درمانی

- 588 % 588   

   588 % 588 - احداث پایگاه بهداشتی

 احداث مرکز اقامتی

  588 % 48 % 68بهمن  77
 5735از سال 
 4ع شده شرو

 واحد

فرخک و 
  588 % 588 قدمگاه

 4قدمگاه 
 واحد 
 1و فرخک 
 واحد

   588 % 68 % 48 پایگاه اورژانس 7احداث 

   588 % 588 - ساختمان اداری شبکه فیروزه

   588 % 18 % 18 آزمایشگاه شبکه فیروزه

   588 % 18 % 18 رادیولوژی شبکه فیروزه

بخش های بستری 
 ان حکیمبیمارست

- 18 % 18   
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 دستگاه
 اجرایی

اهم پروژه ها و 
 واحد اقدامات اجرایی

 وضعیت در 
ابتدای 
 دولت

عملکرد 
دولت 
تدبیر و 

 امید

درصد 
 تغییرات 

 مالحظات
 )میلیون ریال(

اد
ناب

 گ
ی

مان
در

ی 
شت

دا
به

ت 
ما

خد
و 

ی 
شک

پز
م 
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شگ

دان
 

احداث بیمارستان عالمه 
 بهلول گنابادی

تخت 
 فعال

515 707 524 352222 

احداث مرکز بهداشتی 
درمانی شهری و 
 روستایی

 54112 05 53 54 تعداد

ساختمان شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان 
 )بجستان(

 5222 522 0 5 تعداد

 3522 51 46 42 تعداد احداث خانه بهداشت

احداث خوابگاه 
 دانشجویی

 65222 522 0 5 تعداد

احداث پایگاه سالمت 
 شهری

 6122 31 54 5 عدادت

 05222 522 5 2 تعداد سالن ورزشی

تامین نیروی انسانی در 
مراکز، پایگاههای 
سالمت و خانه های 

 بهداشت

 
 تعداد

 
035 

 
715 

 
507  

در راستای بهبود 
کیفیت خدمات، 

برنامه  51اجرای 
پروژه  52و 

پشتیبان طرح 
تحول سالمت 
 در حوزه بهداشت

 بهسازی و نوسازی مراکز
و خانه های بهداشت 

 مورد نیاز
 متر مربع

متر  55722
مربع نیازمند 
 نوسازی

متر  3522
مربع 
 نوسازی

53  

ار  نهادن به 
مردم و تکریم 
ارباب رجوع، 
تقویت ایمنی 
سازه ای و 
غیرسازه ای 
 واحدها

پوشش یارانه ای بیمارن 
222/222 2 ریال خاص وصعب العال 

/312/0 522   

ستاها و تامین دارو در رو
هزار  02شهرهای زیر 
 نفر

قلم  476 قلم دارو 037 اقالم
  562 دارو

افزایش دسترسی 
به داروهای مورد 

 نیاز

 534اجرای بسته های مختلف طرح تحول سالمت از جمله هتلینگ بیمارستان هتا بتا اعتبتاری بتال  بتر       -
 میلیارد ریال
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 بیعی رایگاندرصدی میزان سزارین با اجرای بسته زایمان ط 3کاهش  -
 (در حال ساخت)کلینیک ویژه تخصصی و احداث ساختمان کلینیک ویژه تخصصی  0راه اندازی  -
رایانته بتا خریتد سیستتم هتای رایانته ای جدیتد بته منظتور           بته  پرسنل درصدی دسترسی 900افزایش  -

 الکترونیکی کردن پرونده های سالمت خانوار
 درصدی 11یکپارچه سی  با رشد  استقرار نظام اطالعات خانوار در سامانه -
درصدی واحد های ارایه دهنده خدمات بهداشتی به منظور افزایش دسترسی مردم به واحتدهای   90رشد + 

 ارایه دهنده خدمات بهداشتی به ویژه در حاشیه شهرها
درصتدی بیمتاران جدیتد مبتتال بته پرفشتاری        905درصدی شناسایی بیماران جدید دیابتی و  544رشد  -

 افزایش بیماریابی و تحت پوشش قرار دادن بیماران شناسایی شده  با خون
 

 دستگاه 
 واحد اهم پروژه ها و اقدامات اجرایی اجرایی

 وضعیت در 
ابتدای 
 دولت

عملکرد دولت 
 تدبیر و امید

درصد 
 تغییرات 

اد
ناب

 گ
ی
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ی 
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ت 
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ی 
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 44/5 54 15 نفر تعداد کل اعضای هیات علمی

تعداد کل اعضای هیات علمی با مرتبه 
 722 5 0 نفر دانشیار

 50/7 5143 5733 نفر تعداد کل دانشجویان

 41/1 505 55 نفر تعداد کل دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 75/1 01 53 تعداد تعداد کل رشته های تحصیلی

تعداد رشته های تحصیلی در مقاطع 
 31 3 4 تعداد تحصیالت تکمیلی

تجهیز و استقرار شرکت های دانش بنیان و 
 522 52 2 تعداد واحدهای فن آور در مرکز رشد دانشگاه

تعداد دانشجویان ساکن در خوابگاه های 
 71 572 651 نفر ملکی

تعداد دانشجویان ساکن در خوابگاه 
  2 020 نفر خودگردان

 515 026 50 تعداد کل مقاالت چاپ شده در مجالت

تعداد کل مقاالت ارایه شده در کنفرانس ها 
 و همایش ها

 ISIتعداد مقالت چاپ شده در 

 6 502 557 تعداد

 766 32 51 تعداد

تعداد طرح های تحقیقاتی داخلی مصوب 
 0/73 542 520 تعداد شده

 خاتمه داخلی تحقیقاتی های طرح تعداد
 3/65 35 15 تعداد دانشگاه یافته

 

 ی با مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا  سالمتاخذ موافقت قطع -
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بکارگیری آموزش مجازی در آموزش پزشکی )راه اندازی کلنیک مجتازی، گتزارش صتبحگاهی     -
آنالین با اساتید ایرانی مقیم خارج برای اولتین بتار در کشتور، برگتزاری کتالس هتای پزشتکی        

کانتادا، بکتارگیری فنتاوری واقعیتت      عمومی با استفاده از خدمات اساتید ایرانی مقیم آمریکتا و 
 مجازی در آموزش پزشکی برای اولین بار در کشور  و...(

 کس  رتبه دوم در هفتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -
 میلیون ریال 344تجهیز مراکز مهارت های بالینی با اعتبار  -
 میلیون ریال 9544زیک پزشکی با اعتبار تجهیز آزمایشگاه فیزیک و ارتقا  به آزمایشگاه فی -
 میلیون ریال 044ایجاد آزمایشگاه و اتاق تشریح حیوانات آزمایشگاهی با اعتبار  -
 میلیون ریال 544راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی کشت سلولی با اعتبار  -
 راه اندازی حیوان خانه برای موارد تحقیقاتی -
 اجتماعی موثر بر سالمت تاسیب و راه اندازی مرکز تحقیقات عوامل -
 درصدی کمبود دارویی 06کاهش  -
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 سالمت بیمه اداره کل
 

 
مجلب شورای اسالمی قانون بیمه همگانی را تصوی  و پب از تایید شورای نگهبتان   13در آبانماه سال 

زمان بیمه خدمات درمانی تشکیل این قانون جهت اجرا به هیات وزیران ابالغ  گردید که متعاق  آن سا
آغتاز نمتود. پتب از ستالها      اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی را رستماً  9330و از اول مهرماه 

 9319تالش و اقدامات ارزنده در جهت تحقق اهداف عالیته متد نظتر قتانون گتذار در تتاریخ اول مهتر        
برنامه پنجم توستعه تشتکیل شتد تتا بته ایتن       قانون  30سازمان بیمه سالمت ایران بر اساس مفاد ماده 

ترتی  خدمات پایه سالمت بطور یکسان به تمامی متردم در قالت  یتک ستازمان ارائته شتود و زمینته        
برقراری عتدالت اجتمتاعی در    ،ارتقا سطح کیفیت در ارائه خدمات سالمت ،تجمیع منابع ما لی سالمت

کتاهش ستهم متردم از هزینته      ،ایه سالمتبخش سالمت رفع همپوشانی بیمه ای پوشش کامل بیمه پ
 های درمان و حفاظت مالی  فراهم شود .

اصلی سازمان بیمه سالمت ایران ارائه خدمات بیمته ستالمت بته بیمته شتدگان در       (محصول )خدمت
در حال حاضر بیمه شتدگان بته عنتوان مشتتری اصتلی ستازمان و پزشتکان و        . سراسر کشور می باشد

نمایندگی ها طرف قترارداد بته عنتوان ذینفعتان      ،دفاتر پیشخوان دولت ،ادموسسات درمانی طرف قرارد
 محسوب می شوند.   ()تامین کننده خدمت

در این راستا اداره کل بیمه سالمت خراسان رضوی فعالیتت ختود را آغتاز نمتوده و متناست  بتا رونتد        
ال  صندوق هتای  درصد جمعیت استان را در ق60تغییرات ساختاری اعمال شده در حال حاضر حدود 

بیمه ای شامل کارکنان دولت، سایر اقشار، روستاییان و سالمت همگانی تحت پوشش قرارداده استت و  
 55پزشک و موسسه درمتانی و   0015در جهت تسریع و ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان قری  به 

رحتال حاضتر ادارات   دفتر پیشخوان دولت در سطح استان طرف قرارداد  این اداره کتل متی باشتند و د   
تربت حیدریه، تربت جام، قوچان، کاشمر، تایباد، درگتز،   ،بیمه سالمت تابعه  در  شهرستان های نیشابور

 .  گناباد و سبزوار خدمات بیمه سالمت را به بیمه شدگان ارائه می نمایند
نتابع و هزینته   اداره کل بیمه سالمت خراسان رضوی شامل مدیریت م 15ها و اقدامات سال اهم برنامه 

اصالح  نظام اطالعات، نظارت و پایش  علمی و اثر بخش بتر پزشتکان و موسستات درمتانی طترف       ،ها
هت تحقق اهداف کالن سازمانی و درقال  اجرای برنامه هتای  اد و توانمندسازی بیمه شدگان در جقرارد

 .  باشدعملیاتی می
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 دستگاه
 اجرایی

اهم پروژه ها و 
 اجراییاقدامات 

 واحد

وضعیت در 
ابتدای 
 دولت

عملکرد 
دولت تدبیر 

 و امید

درصد 
 تغییرات

 توضیحات
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پوشش بیمه 
سالمت همگانی 
 رایگان

 35 5722222 2 درصد

با توجه به شناسایی یک میلیون و 
 دهزارنفرجامعه تحت پوشش صسی

این  که تحت پوشش بیمه نبودند،
 مه جامعه هدف تحت پوشش بی
 سالمت قرار گرفتند .

پشتیبانی مالی طرح 
 تحول سالمت

میلیارد 
  052 50663 4232 ریال

 00 0060 5516 متراژ توسعه فضای اداری
با احداث ساختمان اداری شهرستان 
 نیشابور فضا توسعه یافته است

برون سپاری بیمه 
 50 60 71 تعداد گری

 

برنامه عملیاتی و 
اهداف 
 استراتژیک

 522 522 2 صددر

این اداره کل برنامه  34از سال
محور و براساس اهداف 

 استراتژیک 
 .تعیین شده اقدام نموده است
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 اداره کل انترال خون

 

دستگاه 
 اجرایی

 اهم پروژه ها
 و اقدامات اجرایی

 وضعیت در
 ابتدای دولت

عملکرد دولت 
 تدبیر و امید

درصد 
 تغییرات 

 
 توضیحات

اد
ن
خو
ل 
را
انت
ل 
ه ک
ار

 

کس  مجوز صادرات 
پالسما از وزارت بهداشت 

 و درمان آلمان

دارای مجوز 
 صادرات

اخذ مجوز 
 صادرات

کس  مجوز 
صادرات از 

وزارت بهداشت 
آلمان و رشد 

 درصد 56

* 

خونگیری از اهداکنندگان 
  %+3 933450 935409 )کیسه(

درصد اهداکنندگان 
  %+93 %65 %05 مستمر

ات فرآورده های تولید
  %+95 356545 531955 خونی )کیسه(

توزیع فرآورده های خونی 
  %+54 533635 555309 )کیسه(

ارسال پالسمای صادراتی 
 %+56 56690 31015 )کیسه(

رتبه ممتاز 
رشد 
 درکشور

شاخص اهدای خون به 
  %+0 1/55 55 نفر 9444

درصد پاسخگویی به 
  +%96 9/33 6/53 مراکز درمانی

پیشرفت فیزیکی پروژه 
ساختمان سناباد )مرکز 

 شمال شرق کشور(
96% 1+% 955+% ** 

افتتاح مرکز پذیره نویسی 
 اهدای

سلول های بنیادی  
 )سپاس(

------ 365 
 31برای اولین بار درسال 

اهدای سلول های بنیادی 
 راه اندازی گردید

پیگیری تامین مکان 
مناس  خونگیری اطراف 

 حرم مطهر
 ***  متر مربع 544 ------

 
*با توجه با بازرسی های دوساالنه وزارت بهداشت و درمان آلمان و شرکت پال ارلیخ از روند تولید پالسمای صادراتی 

بدلیل وجود برخی ایرادهای ماژور مجوز برای دو سال لغو  9313متاسفانه در سال  ،استان های پیشگام در این صنعت
ومجددا  9316سوولین واحدها و پرسنل و انجام چندین هزارساعت نفر کار خوشبختانه در سال گردید. با هماهنگی م

 با رتبه ممتاز موفق به اخذ این مجوز گردیدیم
 

% پیشرفت 30سال گذشته پروژه سناباد علیرغم نیاز بسیار زیاد استان به فضای فیزیکی فقط  0**متاسفانه طی 
رم بهداشت و درمان و استاندار محترم اقدام الزم     جهت مشارکت در ساخت در داشته است که با راهنمایی وزیرمحت

 به تصوی  رسیده است. 53کارگروه ماده 
 

*** با توجه به لزوم برخورداری انتقال خون استان از یک مکان مناس  در اطراف حرم مطهر برای خونگیری از خیل 
متر مربع در  544س قدس رضوی یک قطعه زمین به مساحت عظیم مشتاقان زیارت و با همکاری ویژه آستان مقد

 رینگ داخلی حرم مطهر برای احداث بنا واگذار گردید.
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 استان خراسان رضوی 04لغایت  07نمودارهای سال 
 

 
 

مجموع دو شاخص فوق آمار میزان مراجعه سالیانه اهداکنندگان داوطل  
 د.خون را به مراکز اهدای خون استان مشخص می نمای

% مراجعین را 34% تا 56درصد معافیت از اهدای خون که عموما بین 
 شامل میشود نشان از سخت گیری در انتخاب اهداکننده 

 ،های خاص این معاینات را دیده اندسالم خون توسط پزشکانی که دوره
 دارد.

 

 
 

شاخص اهدای خون مستمر نشان از پیشرفت استان در 
 م ترین اهداکنندگان دارد.امر تامین خون از میان سال

افت میزان اهداکنندگان بار اول و رشد میزان 
اهداکنندگان مستمر از جمله موفقیت های بزر  

انتقال خون استان است که از جمله دستورالعمل هایی است که از اهداف انتقال خون کشور برای پایگاه های 
 برابر اهداکنندگان بار اول است. 1 طبق آمار سالمت خون اهداکنندگان مستمر موفق می باشد .
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 برابر اهداکنندگان بار اول است. 1طبق آمار سالمت خون اهداکنندگان مستمر 

طبق آمارجهانی افزایش اهداکنندگان مستمر در تمام کشورهای توسعه یافته و برخی از 

 کشورهای درحال توسعه مشاهده می شود

 % است.64سعه با شاخص اهدای مستمر باالی ایران از جمله معدود کشورهای در حال تو

 استان خراسان رضوی نیز در این زمینه پیشرو می باشد.

پاسخگویی به نیاز روزافزون و شبانه روزی مراکز درمانی برای خون و فرآورده های خونی و 

 بالطبع تامین امنیت اجتماعی و سالمت جامعه مهمترین هدف رشد این آمار می باشد.

ول قرمز و پالسما به ترتی  از جمله مهمترین نیازهای مصرفی مراکز درمانی می گلب ،پالکت

 باشد.

همواره مشکل تامین پالکت 

 ،خصوصا در بخش های سرطان

پیوند و شیمی درمانی باعث آزار 

بیماران بوده است. استان خراسان 

رضوی با افزایش چشمگیر تولید 

سال گذشته بخش  0پالکت در 

نگرانی را مرتفع عمده ای از این 

 .نموده است
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نفتر جمعیتت0 بتا توجته بته       9444الزم به ذکر است در محاسبه شاخص اهتدای ختون بته ازای    

آمارهای رستمی منتشتر شتده از    

 14سوی مرکز آمار ایران در سال 

و با توجه به اینکته آخترین آمتار    

رسمی ارایه شده مربوط به همین 

سال است جهتت همته ی ستالها    

در نظتر گرفتته    14 جمعیت سال

 شده.

نفر  54شاخص اهدای خون باالی 

نفتتر از جملتته شتتاخص  9444در 

 های بسیار مطلوب جهانی می باشد.

با توجه به نیاز شبانه روزی مراکز درمانی سعی گردیده با افزایش توزیع انواع فرآورده های خونی 

 ی در استان صورت پذیرد.به بیمارستان ها نسبت به رفع نیاز بیماران اقدام مثبت روبه جلو

به درخواست های بیمارستان ها و مراکز درمانی از جمله بهترین  56درصد پاسخ باالی 

پاسخگویی ها به نیاز بیماران 

 ودرخواست

  پزشک های درمانگر می باشد. 

الزم به ذکر استت کته بخشتی از    

درخواستتت هتتا همتتواره از طتترف 

 کاذب است. ،مراکز درمانی
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قال خون ایران سرمایه گذاری وسیعی در خصوص تولیتد و صتادرات پالستمای ختون     سازمان انت

بعنوان یک محصول غیرنفتی و یتک صتادرات مهتم جهتت تهیته داروهتای بیمتاران تاالستمی و         

سال گذشته انجام داده که  0هموفیلی از پالسمای ایرانی به عنوان یک قدم بزر  استراتژیک در 

شگام در رشد تولید و ارسال پالسمای  قابل صادرات رتبته برتتر   استان خراسان رضوی بعنوان پی

 کشوری را حائز گردیده است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکتی از  . سلول های بنیادی خون ساز در بدن هر شخص مسوول ساختن اجتزا ختون متی باشتد    

روش های درمان بیماری ها و بدخیمی های خون پیوند سلول های بنیادی خون ستاز بته بیمتار    

سازگاری ژنتیکی سلول های بیمار و  ،شرط اول برای پیوند سلول های بنیادی به بیمار. باشدمی 

نمونه خون افراد داوطل  در این مرکز برای ستتاد مرکتزی ارستال کته پتب از      . اهدا کننده است

 . ذخیره می شود HLAانجام ازمایش های سازگاری در بانک 
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 ورزش و جوانان
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 اداره کل ورزش و جوانان

 دستگاه
 اجرایی

اهم پروژه ها و اقدامات 
 واحد اجرایی

 وضعیت در 
ابتدای 
 دولت

عملکرد 
دولت تدبیر 

 و امید
 تغییرات

ن
انا
جو
 و 
ش
رز
ل و

ه ک
دار
ا

 

 برگزاری جاده والیت
تشکیل 

دبیرخانه ملی  
 31درسال

 پروژه ملیتبدیل پروژه  بزرف استانی به 

برگزاری جشنواره امام رضا )ع( جاده 
 تبدیل پروژه  بزرف استانی به پروژه ملی  والیت

 کسب رتبه برتر
کسب رتبه برتر 
 کشوری

گروه -گروه ورزش بانوان-گروه ورزش همگانی 
 آموزش

 
کسب رتبه 
 سوم استانی

 امور ایثارگران -صیانت از حقو  شهروندی

اماندهی برگزاری جلسات ستاد س
 امور جوانان

 برابر520 520 - تعداد

برگزاری برنامه و جشنواره های 
 اوقات فراغت

 برابر3 44 1 تعداد

تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره 
 تخصصی ازدوا  و خانواده

 برابر51 51 5 تعداد

 برابر4 00 1 تعداد راه اندازی سازمان های مردم نهاد

 شرکت جوانان در برنامه های
 فرهنگی

واحد سنجش 
 برنامه

 برابر5 452 12

برگزاری آیین های گفت و گو و هم 
 اندیشی با جوانان

 برابر7.1 55 7 جلسه

برگزاری ویژه برنامه های فرهنگی 
 ورزشی بمناسبتهای مختلف

 برابر6 302 12 تعداد

برگزاری دوره ای آموزشی ویژه 
 مسئوالن روابط عمومی هیاتها

 ربراب0 5 5 تعداد

برگزاری دوره های مربیگری و 
 داوری

 برابر7.5 757 ... دوره

 برابر6.3 512 53 نفرساعت سرانه دوره های آموزشی

برگزاری کارگاه ها و کالس های 
 آموزشی

 برابر0.6 710 41 دوره

 برابر6 51 6 دوره تعداد دوره های آموزشی

 برابر1 1 2 دوره آموزش مجازی

 برابر5.1 160652 504022 نفر ازمان یافتهتعداد ورزشکاران س

جمعیت مردان و زنان در حوزه 
 ورزش قهرمانی

 برابر0 71353 4512 نفر

مشارکت مردم استان در برنامه های 
 ورزش همگانی

 برابر5.1 7253222 435222 نفر

تعداد مربیان و داوران مرد و زن 
 استان

 برابر7.3 54315 6322 نفر

 ،ت بین المللیمیزبانی مسابقا
 کشوری آسیایی،

 برابر7.1 103 14 مسابقه
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 دستگاه
 اجرایی 

اهم پروژه ها و اقدامات 
 واحد اجرایی

 وضعیت در 
ابتدای 
 دولت

عملکرد 
دولت تدبیر 

 و امید

درصد 
 تغییرات

ن
انا
جو
 و 
ش
رز
ل و

ه ک
دار
ا

 

 دسته –تعداد تیم های لی  برتر 
 ورزشی های رشته یک

 برابر0 007 05 تیم

عداد مدال های کسب شده در ت
مسابقات جهانی و آسیایی و بین 

 المللی
 برابر6 33 54 مدال

تعداد مدال های کسب شده در 
 مسابقات کشوری )انفرادی تیمی(

 برابر4.0 7035 722 مدال

کسب سهمیه از بازیهای المپیک و 
 پارالمپیک

 برابر51 51 - نفر

تعداد باشگاههای خصوصی مجوز 
 دار

 برابر0.53 717 567 باب

راه اندازی و تجهیز پایگاه ورزش 
 قهرمانی

 برابر0 0 5 تعداد

مجامع برگزار شده انتخاب رییس 
 هیات

 برابر6 47 3 مجمع

 برابر0 0  تعداد تشکیل شورای ورزش استان

تشکیل شورای ورزش همگانی 
 استان

 برابر0 0  تعداد

برگزاری همایش باشگاههای 
 خصوصی

 برابر4 43 1 تعداد

برگزاری همایش های مشتر  با 
 شهرداری

 برابر0.6 712 12 تعداد

 برابر7.0 55 55 تعداد برگزاری المپیادهای محالت

برگزاری همایش های ورزش 
 همگانی

 برابر4.00 0735 055 تعداد

تبدیل وضع نیروهای قراردادی به 
 رسمی یا پیمانی

 برابر5 3 2 نفر

 برابر0.1 13473  ریال وام و.... ،بیمه ،کمک رفاهی

اعتبارات مصوب تملک دارایی های 
 سرمایه

 برابر5.1 676601 565333 میلیون ریال

 برابر5.1 767535 65357 میلیون ریال اعتبارات مصوب هزینه ای استان

 برابر5.4 35564 54622 میلیون ریال درآمدهای اماکن ورزشی

 برابر 5.4 70606 1657 یلیون ریالم اعتبارات ملی هزینه ای ورزش

 برابر0.4 54230 5571 میلیون ریال ناعتبارات هزینه ای ملی امور جوانا

نفری 1222احداث استادیوم ورزشی 
 قوچان

 %47 522 تکمیل پروژه

 %65 522 افتتاح پروژه احداث سالن ورزشی روشناوند

 %65 522 افتتاح پروژه احداث سالن ورزشی روستای فارمد

 %66 33 درحال ساخت پروژه احداث سالن ورزشی روستای گناباد

تکمیل استخرسرپوشیده هاشمی 
 نژآد

 %41 55 اختسدرحال  پروژه

 %61 36 درحال ساخت پروژه تکمیل سالن ورزشی نوده 
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 فرهنگ و هنر
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 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 
 

 فرهنگ و هنر استان شرح مختصری از وضعیت کلی
 هنری و قرآنی،و اهم دستاوردهای فرهنگی  

 رشته  واسطه به ، فرهنگی و نژادی های تفاوت وجود با که است گوناگونی اقوام زندگی محل خراسان
 لهجه و زبان به خود جمع در ها آن گرچه. متحدند باهم وملیت دین چون پایدار عوامل از محکمی ی

 ،مستلمان  کته  ایتن  از همتواره  اما ،پایبندند خویش نیاکان رسوم و آداب هب و گویند می سخن مادری
 ها ظرفیت،وهمچنین دارای قابلیتها. بالند می خود به ،والیت مدار و شهیدپرور هستند ،انقالبی ،ایرانی
 :ویژه ای در حوزه فرهنگ و هنر می باشد های ومزیت

 جهان مسلمانان تگاهزیار بعنوان( ع) رضا امام حضرت ملکوتی بارگاه وجود-
 اسالم جهان فرهنگی پایتخت عنوان به م 5493 سال در مقدس مشهد انتخاب-
 هیات و اسالمی شورای مجلب مصوبه به باتوجه اسالمی ایران معنوی پایتخت بعنوان مقدس مشهد-

 9300 سال در دولت محترم
  فرهنگی پیشینه با مرزی شهرستان 3 تعداد از برخورداری -
 توستعه  پایگاه بعنوان مشترک فرهنگی وارتباطات... و ترکمنستان ،افغانستان کشورهای با همجواری-

 فارسی زبان
 9316 سال در ایران اسالمی جمهوری کتاب پایتخت بعنوان نیشابور شهرستان انتخاب-
 و اجتماعی و فرهنگی ،مذهبی توانمند نهاد یک عنوان به رضوی قدس آستان ظرفیت از مندی بهره-

  استان در ادیاقتص
  مشهد مقدس شهر خصوصاً استان سطح در وپژوهشی دانشگاهی فرهنگی ،علمی مراکز وجود -
 در خصوصاً اسالمی و دینی های آموزه گسترش حوزه بعنوان علمیه های حوزه از مندی بهره حضور-

 مشهد مقدس شهر
 مشهد مقدس شهر مذهبی موقعیت به باتوجه و ارزشمند علما حضور -
 و داخلتی  گردشتگری  هتای  جاذبته  و فلستفی  و فرهنگتی  – تاریخی ،دینی ظرفیتهای از رداریبرخو-

  خارجی
 ...و هنری ،فرهنگی اقتصادی، عرصه در فعال مراکز از برخوداری -
 از چندروز که دارد المللی بین و ملی سطح در غنی پیشینه از نشان که استان مفاخر عظیم ظرفیت -

  فردوسی و خیام ،عطار ملی روزهای خصوصاً است داده اختصاص دخو به را کشور رسمی تقویم
  استان مرزی شهرهای در خصوصاً استان در ومذاه  اقوام ظرفیت -
 باشد می نفر میلیون یک از بیشتر که مشهد شهر در نشینی حاشیه -
 اقتصتاد  فرصتتهای  گستترش  وظرفیتت  هنر و فرهنگ اقتصاد عرصه در فعال و فرهنگی مراکز وجود-

  وهنر فرهنگ
 کشور نفتی غیر واردات و صادرات کریدور در قرارداشتن -
  تاریخی خراسان بستر در فارسی ادب و زبان توسعه پایگاه -
  سبک صنایع و کشور سنگین نیمه صنایع قط  -
 و وترکمنستان افغانستان ،هستند ایران با نزدیک فرهنگ دارای که کشورهایی با همجواری ظرفیت - 

 فرهنگی دیپلماسی های ظرفیت
 کشور ای رسانه بزر  قط  دومین -
 جمعیتت  نفر 644 باالی) استان در حیدریه تربت و سبزوار ،نیشابور مثل بزرگی شهرستانهای وجود -
  (شهرستانها این در هنری و فرهنگی بزر  های وظرفیت ها پیشینه و
 بتزر   هتای  مجموعته  و پچا صنعت بزر  واحدهای وجود ،کشور ونشر چاپ صنعت بزر  قط  -

  استان در انتشاراتی
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  اسالمی انقالب وهنری فرهنگی گفتمان توسعه و گسترش جدی های جایگاه و ها پایگاه از یکی -
 ... و ومعماری تجسمی هنرهای و وادبیات شعر های درعرصه اسالمی هنر بزر  های ظرفیت -
 ئاترت و سینما عرصه در تهران از بعد استان ترین پرمخاط  -
 الکترونیکی نمودن خدمات فرهنگی هنری در بخشهای مختلف  به منظور تکریم ارباب رجوع -
 توجه به کرامت اصحاب فرهنگ،هنر و قلم و استفاده از حداکثر ظرفیت مراکز -
 نگاه ویژه  به سیاست های تمرکززدایی و تفوی  اختیارات به حوزه فرهنگ و هنر -
 فرهنگ در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبریتوجه خاص به موضوع اقتصاد  -
توجه خاص به محورهای فرهنگ رضوی،ایثار، و شهادت،قرآن، اهل بیتت، نمتاز، نشتاط اجتمتاعی و     -

 اقتصاد فرهنگ
 

 دستگاه

 اجرایی
 اهم پروژه ها و اقدامات اجرایی

وضعیت در 

 ابتدای دولت

عملکرد دولت 

 تدبیر و امید

درصد 

 تغییرات

ره
دا
ا

 
ل 
ک

ی
الم
اس
د 
شا
 ار
گ و

هن
فر

 

 %61 6135 7330 هنری  وقرآنی،مراکز فرهنگی

 %40 03 53 نگارخانه ها

 %05 10 47 سالن سینما

 %57 71 75 تعداد سینما

 %03 42 75 تعداد سالن فعال سینما

 %0 55350 55354 ظرفیت سالن سینما

 %362 3755130 512215 تماشاگر سینما

 %656 3330 5730 شده نمایش های اجرا

 %724 57347 7445 عناوین کتب چاپ شده

 %575 45751617 53554573 شمارگان کتب چاپ شده

 %53 5356 5444 کانونهای فرهنگی هنری مساجد

 %7 5073 5022 کتابخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد

 %726 5255666 012522 اعضای کتابخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد

کتب موجوددر کتابخانه های کانونهای فرهنگی 
 هنری مساجد

5677522 5314122 445% 

تعداد مراجعین به کتابخانه های کانونهای 
 فرهنگی هنری مساجد

722222 5555222 0624% 

 %53 005005 530210 تعداد اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد

 %101 01 4 دهتعدادنیروهایی استخدام وتبدیل وضعیت ش

 %00 05 07 ادارات ونمایندگی های )جدیدالتاسیس(

 %523 75 51 سامانه های الکترونیکی و دولت االکترونیک

تعداد آموزش گیرندگان و بهره مندان از 
 فعالیتهای قرآنی

54512 525222 603% 

 %522 3622 4522 قاریان و حافظان قرآنی

 %775 730 51 برنامه های آموزشی قرآنی

پروژه های عمرانی بهره برداری شده)تایباد و 
 گناباد(

5 0 522% 

 %720 55170 4623 فعالیتهای فرهنگی، هنری و قرآنی
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 مرکز اسناد و کتابخانه
 ملی شمال شرق کشور

 

 امور زیربنایی و عمرانی

مدیریت خراسان رضوی به مرکز اسناد و کتابخانه ملتی شتمال شترق    ارتقای سطح مرکز از  -
کشور  با پوشش استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و هماهنگی کشورهای فارستی  

 زبان افغانستان و تاجیکستان
افتتاح و راه اندازی تاالر کتابخانه دیجیتال ایران شناسی و اسالم شناسی اهتدایی شتادروان    -

 قف زادهحاج احمدخان وا
 افتتاح و راه اندازی نمایشگاه دائمی اسناد ملی مرکز بنام عالمه عطاردی قوچانی -
 افتتاح و راه اندازی اندیشگاه فرهنگی و اسالمی شمال شرق کشور -
 نفر از محل کمک خیرین 944راه اندازی قرائت خانه مرکز با ظرفیت  -

 

 امور بین الملل 

به نمایندگی از ستازمان استناد و کتابخانته ملتی و      دیدار با رئیب کتابخانه ملی تاجیکستان -
تجهیز اتاق فرهنگی ایران در کتابخانه ملی تاجیکستان در معیت استاندار خراسان رضوی و 

 سفیر ایران
میزبانی از جناب آقای زلفی تومان رئیب کتابخانه ملی ترکیه در مشهد مقدس  در راستای  -

 لی ایران و ترکیههای دوجانبه میان کتابخانه های مهمکاری
 

 حوزه کتابخانه ملی

 نسخه 55601عنوان در  0910واسپاری کتاب:  -
 نسخه 90613عنوان نشریه در  1513واسپاری نشریات:  -
 نسخه 06306عنوان  در  1059مبادله و اهدای کتاب به مرکز:   -
 نسخه 69444اهدای کتاب به دستگاه های فرهنگی استان و کتابخانه ها:   -
 نسخه 04444عنوان در  344: اهدای نشریات -

 

 حوزه اسناد ملی

 دستگاه  943تعداد دستگاه ارزشیابی شده:  -
 دستگاه 96تعداد دستگاه دردست اقدام:  -
 بر  50403030115کل اسناد ارزشیابی شده:  -
 بر  6150653کل اسناد انتقالی:  -
 بر  531،004،033کل اسناد امحایی:  -
 تن( 595کیلوگرم ) 595،563ارزشیابی اوراق امحایی دستگاهها:  -
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 944متتر مربتع؛ )نتیجته حاصتل: صترفه جتویی حتداقل         95303آزاد سازی فضای اداری:  -
 میلیارد ریال از  اعتبارات عمرانی دستگاه های اجرایی در توسعه فضاهای بایگانی(

 سند دیجیتالی 5عکب و  663بر  سند و تعداد   5646اسناد اهدا شده:  -
 مورد 5444 تعداد نمایشگاه های اسنادی: -
 نفر 06جلسه از  04دقیقه مصاحبه در  3464تاریخ شفاهی:   -
 پرونده 0090فهرست نویسی اسناد:  -

 

 حوزه پژوهش و فناوری اطالعات

 مورد منجمله کتاب ارزشمند کنسولگریها در مشهد مقدس 6حمایت از چاپ کتاب:  -
 کارگاه 95برگزاری کارگاه های آموزشی حوزه اسناد و کتابداری:   -
 مورد 1اهم نامه های منعقد شده:  تف -
 پیگیری، پیشنهاد و تصوی  نهایی اسامی، جهت راه اندازی شورای سیاست گذاری مرکز؛ -
 مورد بویژه  91همایش ها، نشست ها و سایر مراسم کشوری و استانی:  -
 های اسنادی ایران )مهتاب(  برگزاری نشست مجمع هماهنگی مراکز تاریخ پژوهی و بانک

 رضویدر خراسان 
    افتتاح کارگروه کمیته ملی حافظه جهانی در استان خراسان رضوی 
 برگزاری همایش ملی زنان اعتدال و توسعه 
  نشست فرهنگی مشاور محترم رئیب جمهور و  ریاستت محتترم ستازمان در     0برگزاری

 مشهد مقدس با اهالی فرهنگ
 ه بتین المللتی ناشتران    رونمایی از صحیفه سجادیه کفعمی در افتتاحیه هفدمین نمایشگا

 ایران در مشهد
 

 اهم اقدامات درحال انجام

 طرح جامع گسترش فعالیتهای سازمانی برای ارائه خدمات  -
 حداکثری به جامعه مخاطبین سازمان

 اندازی و افتتاح کتابخانه نابینایان راه -
 اندازی و افتتاح کتابخانه اسالم شناسی و ایران شناسی  راه -
 فاده کامل از ظرفیت اندیشگاه فرهنگی اسالمیبرنامه ریزی جهت است -
 راه اندازی و افتتاح کتابخانه عمومی ایثار و شهادت از محل اعتبارات استانی -
 راه اندازی و تجهیز  مخازن استاندارد کتاب و اسناد مرکز -
حمایت از تنظیم و چاپ کتاب های اسنادی و  تتاریخی منجملته فرهنتگ خراستان عالمته       -

 ن؛عطاردی در سازما
هماهنگی الزم با مراجع قانونی جهت استقرار اتتاق فرهنگتی کشتورهای همستایه از جملته       -

 افغانستان، تاجیکستان پاکستان و ترکمنستان در مرکز شمال شرق کشور؛
انتقال تمامی اسناد و مدارک و کتابهای مربوط به شمال شرق کشور )خراسان های رضوی،  -

 ن به مشهد مقدس؛شمالی و جنوبی( موجود در مخازن سازما
 ترمیم چارت و افزایش نیروی انسانی با توجه به افزایش فضا و تعریف وظایف متعدد  -
 استقرار واحد فیپا در مر کز شمال شرق کشور  -
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 برنامه ریزی جهت شروع انتقال پایان نامه های دانشگاه های استان و منطقه -
 5493اجرای برنامه های مرتبط با رویداد مشهد  -
 تتاح شورای سیاستگذاری مرکز تشکیل و اف -
نظارت جدی تر بر روند ارزشیابی و امحای اوراق دستگاه های استانی بتا کمتک از ظرفیتت     -

 های نظارتی و اجرایی استانداری
 گسترش فعالیت های تاریخ شفاهی -
 درصدی واسپاری کتاب و مجالت سه استان 944تاکید و نظارت جهت تحقق -
 حافظه جهانی در سطح کشور و یک اثر برای ثبت اثر منطقه ایاثر در کمیته ملی  3ثبت حداقل  -
-  

 

 دستگاه
 اجرایی

اهم پروژه ها و اقدامات 
 اجرایی

وضعیت در  واحد
 ابتای دولت

عملکرد دولت 
 تدبیر و امید
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تخصیص  ساختمان با شرایط 
کتابخانه استاندارد به مرکز اسناد و 

 ملی
 ساختمان

 012ساختمان 
متری بافت 
 مسکونی

متری  1222ساختمان 
 0122با زیربنای 

 متری استاندارد

رشد 
5222 
 درصدی

افتتاح تاالر دیجیتال جهت سرویس 
لکترونیک سازمان با دهی منابع ا
 )باکمک خیرین(نفر 00ظرفیت 

 راه اندازی و افتتاح ناموجود تاالر
522 
 درصدی

رایت خانه مرکز با ظرفیت قافتتاح 
 (با کمک خیرین)نفر 522

قرایت 
 راه اندازی و افتتاح ناموجود خانه

522 
 درصدی

آماده سازی اندیشگاه فرهنگی 
 درصد 72 اختصاص و تکمیل ناموجود -- اسالمی مرکز

 اهدای کتاب به مناطق محروم
از سوی مرکز مبادالت سازمان و )

 (بخشی از محل کمک اهداگران

15222 
 نسخه

 0222کمتر از 
 نسخه 15222بیش از  نسخه

رشد 
0122 
 درصدی

 اهدای نشریات به مناطق محروم
 (از سوی مرکز مبادالت سازمان)

42222 
  نسخه 42222بیش از  2 نسخه

ارتقای سطا مرکز از مدیریت 
خراسان رضوی به مرکز اسناد و 
 کتابخانه ملی شمال شر  کشور

پوشش استان  --
 رضویخراسان 

عالوه بر استان 
خراسان رضوی 
پوشش استانهای 
خراسان شمالی، 
جنوبی و هماهنگی 
کشورهای فارسی زبان 
افغانستان و 
 تاجیکستان

-- 

 -- برقراری ارتباط فیبر نوری مرکز
ارتباط با خط 
اینترنت 
 (ADSLتلفنی)

 -- ارتباط فیبر نوری

 عدم ارتباط 0 افزایش ارتباطات و روابط بین الملل

افتتاح اتا  فرهنگی 
ایران در کتابخانه ملی 
تاجیکستان و بازدید 
رییس کتابخانه ملی 
 ترکیه از مشهد

-- 

افزایش ارزشیابی اسناد دستگاه های 
 اجرایی منطقه

12 
دستگاه 
 سالیانه

 02میانگین 
دستگاه در شروع 
دولت تدبیر و 
 امید در سال

دستگاه در  12میانگین 
 -- 31پایان سال 

 50222 سازی فضای اداریآزاد
 مترمربع

 5222میانگین 
 مترمربع در سال

 7222میانگین 
 -- مترمربع در سال
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 دستگاه
 اجرایی

 واحد اهم پروژه ها و اقدامات اجرایی

وضعیت در 
ابتدای 
 دولت 

عملکرد 
 دولت 

درصد 
 تغییرات 

ی
وم
عم
ی 
ها
ه 
خان

تاب
ک

 

 %1 7،533،422 7،206،237 تعداد امانت کتابخانه های عمومی  

 %54 553،530 566،720 تعداد اعضاءکتابخانه های عمومی 

 %50 35،333 64،531 مترمربع زیربناء کتابخانه های عمومی  

مشارکتی و  ،)نهادی  تعداد منابع مکتوب 
 (مستقل

 %70 7،206،054 0،030،430 نسخه 

 %522 5 2 طرح اجرای طرح مجازی سازی سرورها

 %42 672 413 تعداد ای کتابخانه های عمومی  تجهیزات رایانه 

 %002 03 3 دوره  برگزاری دوره های آموزشی  استانی 

 %722 4 5 تعداد  فعالیتهای حوزه پژوهش 

 %50 556 527 باب کتابخانه های نهادی 

 %06 51 63 باب کتابخانه های مشارکتی  

 %77 4 7 باب کتابخانه های مستقل  

 %522 0 2 دستگاه های سیار* کتابخانه 

 %522 53 2 بخش بخش ویژه کود  

 %023 33 70 بخش بخش مستقل کود  

 %522 522 2 جلسه برگزاری نشستهای کتاب خوان

 %522 5 2 مسابقه مسابقه جشنواره کتابخانه ای  رضوی

تکمیل کتابخانه مرکزی  -پیشرفت فیزیکی
 %522 52 42 درصد مشهد **

 %65 70 53 درصد پیشرفت پروژه نیمه تماممیزان 

تعمیرات و شاداب سازی  ،خرید تجهیزات
 کتابخانه های عمومی 

میلیون 
 ریال 

3،640 51،517 523% 

 %00 763 722 تعداد تعداد پرسنل 

 
میلیتون   644کتابخانه سیار نور امید مستقر در حاشیه و حومه شهر مشهد مقدس با هزینه ای بال  بر  -9*
 ومان  ت
خدمت رسانی کتابخانه سیار نور رحمت به روستاهای محترم و فاقتد کتابخانته عمتومی در شهرستتان        -5 

 میلیون تومان( 964تایباد با هزینه ای بال  بر 
 09میلیارد ریال در این پروژه هزینه گردیده است که سهم دولت تدبیر و امیتد مبلت     9560565** تاکنون

 .میلیارد ریال برای اتمام پروژه نیاز می باشد 547اعتباری حدود  و میلیارد ریال بوده است
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 کتابخانه عمومی
 

 دستاوردها

به کتابخانه های عمومی نهادی و مشارکتی  «درصدی ارسال کتاب 97افزایش » -9

 .9315به نسبت سال  9316استان در سال 

عمومی به صورت مستمر به کتابخانه های  «عنوان نشریه 563ارسال بیش از » -5

 نهادی و مشارکتی استان در حوزه های مختلف موضوعی.

براساس طرحی مبتنی بر نیاز سنجی واقعی اعضا  کتابخانه های عمومی، طی سال  -3

توسط کتابداران استان صورت  «دو مرحله انتخاب و خرید کتاب» 9316تا  9313

 گرفته است.

شهید آوینی طی در مرکز مبادله کتاب  «هزار نسخه کتاب 18گردش بیش از » -0

 .9316سال 

 در کلیه شهرستان های استان. «نیاز سنجی کتب بوم شناسی»اجرای طرح  -6

« اقتصاد مراومتی» در حوزه محتوایی، تهیه و تدوین کت  مرتبط با حوزه موضوعی -5
 صورت پذیرفت و به کلیه کتابخانه های عمومی استان ابالغ گردید.

تهیه و تدوین فهرست کت  مرتبط  ،«باعجهت کتابخانه های ات»در حوزه محتوایی،  -3

 صورت پذیرفت.« افغانستان» با حوزه موضوعی

ایجاد قفسه ملل  با توجه به مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسالم و تهیه منابع با  -0

 موضوع ملل اسالمی
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