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:تار  

بـه همـت     و  است که به مدد دانـش      یب وسخت کوش  یار مردمان نج  یتمدن و د   استگاه فرهنگ و  ان خ یدرم
شه که آموخته اند چگونه صورت به ی قناعت پیماندمر. ر در آورده اندیعت لجوج را به تسخیبازوان توانمند طب

ـ که هنرمندان او مناره ها  سرسرهاوان ها، شبستانها،  ی ا .رندعت سرخ نگه دا   یضرب شالق قهر طب    ـ ن دی ار از ی
ن ین سـرزم ی که دامن ا ی بوده و مادام   ید بخش زندگ  یات و نو  یر ح ی قرن سف  يقرنها  خشت وگل ساخته اند     

ـ  را به عنوان نماد فرهنگ و دانش  ای وگل ی خشت ي است اگر بناها   ین مردمان یمهد پرورش چن    نین سـرزم ی
   .می جفا کرده اراین دیم در حق ایی نمایمعرف

 ي پـا يجـا پام و یـ م و همت بلند داری براریده در انتظار ماست تا دست    یار سرد و گرم روزگار چش     ین د یامروز ا 
م تـا   ی اسـت بـساز    یران اسالم یچنان که شأن ا    ده را آن  یرنج کش ن  یسرزمن  یم و ا  یار نه ین د یروز ا یمردان د 
  . خاور بدرخشدي ها درخشان بر تارك دروازهینیچون نگ

ر توسـعه  ی مـس ین هدف بزرگ که به منظور معرف    ی در جهت تحقق ا    ، است کوچک  یش رو گام  ی مجموعه پ 
ـ ی دکتـر ام يازجنـاب آقـا   دانـم  یبر خود الزم م . شده است  يان گرد آور  یشهرستان درم   معـاون محتـرم       ین

 کـه ارشـادات و          ي بودجـه اسـتاندار   ويزیـ ر کل محترم دفتر برنامـه ر ی مدي باقري و جناب آقا يزیبرنامه ر 
ن یـ ن ای که در تدويزیر ارائه فرمودند، همکاران حوزه معاونت برنامه ر ین مس ی در ا  ي سازنده ا  ي ها ییراهنما

ن همکاران مجموعه ی به عنوان مشاور، همچني دکتر شاطريغ نکردند، جناب آقا   ی در یچ تالش یمجموعه ازه 
ن یـ م ایر تنظـ یکه در مـس  یزانیگر عزی شهرستان و د  یی اجرا ي دستگاهها ن و کارشناسان  ی، مسئول يفرماندار

ن مجموعه همه تالش خـود را  ین ایکاران تدوردست اند  هر چند.میمار و تشکر نیسند با ما همراه بودند تقد 
 .راد نخواهد بـود ی از اشکال و این خالیقی کامل و جامع نموده اند اما به طور قطع و   يه مجموعه ا  یصرف ته 

ـ پ ، نقطه نظرات  يرایمانه پذ یصمن رو   یز ا ا ـ انتقـادات همـه صـاحبان اند       شنهادات و ی م و  یشه و نظـر هـست     ی
ـ ان و تمـام ا یدرم نام ي بلند يم که قلبشان برا   ی کن ی دراز م  یزانی همه عز  ي به سو  ياریمشتاقانه دست    ران ی

  .پدت یم
  رجبعلی براتی

                                                                                      نفرماندار شهرستان درمیا
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  شنایی مقدماتی با شهرستانآ )1
   موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی)1-1

 60 دقیقـه تـا   28 درجـه و  59 دقیقه عرض شمالی و 21 درجه و 33 دقیقه تا 33 درجه و   32شهرستان درمیان بین    
 ، شهیـ  از جنوب به شهرستان سرب، ناتین شهرستان از شمال به شهرستان قایا.  شرقی واقع شده است دقیقه طول  44درجه و   

ر اسـاس مـصوبه    یشهرستان درم.  شودیرجند محدود م  یندند در افغانستان و از غرب به شهرستان ب        یاز شرق به استان ش     ان ـب
ه مرکـز  یشـهر اسـد  . افـت یهرسـتان ارتقـاء   أت محترم دولت از بخش به ش    ی ه 84/ 11/2ك مورخه   31358/ت  /6758شماره

  . مرکز استان واقع استيلومتری ک95شهرستان در فاصله 
  

  

  دهستان ها و آبادي، تعداد بخش ها )1-1-1
 طـبس  ،  قهـستان ،  شهر به نام اسـدیه 3،  قهستان و گزیک،  بخش به نام هاي مرکزي   3شهرستان درمیان داراي    

تعـداد کـل آبـادي    .  طبس مسینا و گزیـک مـی باشـد   ،  قهستان ،   فخرود ،  شت میاند ،   دهستان به نام هاي درمیان     6نا و   یمس
  . آبادي خالی از سکنه می باشد26 آبادي داراي سکنه و145 آبادي  بوده که از این تعداد 171هاي این شهرستان 

  
  انیرستان درمه شیاسیمات سیتقس) 1-1(جدول 
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  14  45  انیدرم
  هیاسد  يمرکز

  3  18  اندشتیم

  1  30  قهستان
  قهستان  قهستان

  0  21  فخرود

  2  13  کیگز

شهرستان 
  انیدرم

  نایطبس مس  کیگز
  6  18  نایطبس مس

  1387 سال يسالنامه آمار:              مأخذ
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   مساحت )2-1-1       
  . درصد مساحت کل استان را در بر گرفته است08/6 کیلومتر مربع می باشد که 5797ن درمیان وسعت شهرستا

     
  یاسیت سی موقع)3-1-1

ر عوامـل  ی تحـت تـاث   آن منطقـه اسـت کـه   یاسـ یت سیـ  اثر گذار بر روند توسعه هر منطقه موقعياز جمله فاکتورها 
ت یـ  موقع. رودیبه شـمار مـ  ر توسعه یعامل اثر گذار در مسک ی شکل گرفته و خود به عنوان یداخل و خارج مختلف و متعدد    

ه گونـه ا   ي و مرکـز يگاه محـور ی فاقد جای شرقيه مرزهای الیان در منته  ی شهرستان درم  یائیجغراف  کـه در حـال   ي اسـت ـب
  بـر یاسـ یت سیـ ز عـدم انطبـاق مرکز  یـ  و نیتـ ی مراکـز جمع یپراکندگ.  در شهرستان وجود ندارد   ی مهم یتیحاضر محور ترانز  

رفـع تنگناهـا موجـود در     . رودی روند توسعه در شهرستان به شمار مين علل کند ی در شهرستان از مهمتر    یائیت جغراف یرکزم
کـه  است ر  ی امکان پذيارتقاء مبادالت مرز  و  از مرزها به سمت کشور افغانستان      یجاد معبر فعال خروج   یق ا یر از طر  ین مس یا
   . استی فعليچه مرزجاد گمرك در محل بازاری اين امر در گرویا

 -جـاد محـور اشـک   ی شهرستان به محور شرق اسـت کـه بـا ا   ينه اتصال شبکه راهها ین زم یثر در ا  گر مؤ ی عامل د 
  . شودیستان و بلوچستان فراهم می با سی و جنوبي خراسان رضوي استانهای تخته جان امکان ارتباط مناطق شرق-اندیز

ا اسـتان شـ   ي و هـم مـرز   ی شـرق  يه مرزهـا  ین در حاشـ    شهرستان اسـتقرار آ    یاسی س يهایژگیگر و یاز د  ندند در ی ـب
 مـسائل  ینه ساز بـروز برخـ  ی فرصت ها زمیجاد برخی ضمن ا  يت مرز ین موقع یا. لومتر است یک50  به طول  يافغانستان با مرز  

 فـراهم سـاخته   نه استفاده از فرصـت را یزمن مهم ید با توجه به ای توسعه بايزی است که برنامه ری و فرهنگ ي اقتصاد ،  یتیامن
   .دات را به حداقل ممکن کاهش دهدیاثر تهدو 

  
  یخینه تاریشی پ)2-1

گواه رد پاي پر رنـگ تـاریخ در هـر برهـه از زمـان        از آن ها      ي مراکز متعدد تاریخی است که هر یک       شهرستان درمیان دارا  
 امـا بـه احتمـال فـراوان ایـن      ؛ست از استقرار هاي پیش از تاریخ در شهرستان درمیـان اطالعـات زیـادي در دسـت نیـ           .است

 ،یج، آسـفیچ وجود اسامی برخی روستاها نظیـر گـاو  . شهرستان در ادوار پیش از تاریخ شاهد حضور اجتماعات انسانی بوده است   
تپه هاي مبارزي و خرگوشـی مهمتـرین آثـار     .سابقه تاریخی این روستاها را به دوران پیش از اسالم می رساند    تخویچ و غیره    

  .اند در حومه شهر طبس مسینا واقع شده انی است کهدوره اشک
ق  ایـن شهرسـتان در        شهرستان درمیان متعلق به دوره اسال     عمده آثار تاریخی موجود در       می است و نـشان از اهمیـت و روـن

شـاره   منابع تـاریخی بـه آن ا   ازبرخیدر در قرون اولیه اسالمی طبس مسینا شهر بزرگی است که           . ادوار مختلف اسالمی دارد   
  .و تعدد محوطه هاي تاریخی پیرامون آن شاهد دیگري بر این مدعاستعظیم این شهر  شده است و وجود برج و باروي



 
13 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 

ه دسـت داده اسـت          ها  بررسی   وجـود   .و گمانه زنی هاي باستان شناسی نشانه هاي رونق منطقه در قرون اولیـه اسـالمی را ـب
ایـن منطقـه را بـه    شهرستان درمیان از جمله قلعه کـل حـسن صـباح    قالع تاریخی متعلق به قرون پنجم و ششم هجري در       

  .یکی از پایگاه هاي مهم اسماعیلیان بعد از الموت تبدیل کرده بود
در قرون بعدي و مقارن با حکومت سلجوقیان، منطقـه درمیـان شـاهد حـضور گـسترده اسـماعیلیان اسـت و قـالع تـاریخی                       

دوره صـفویه آرامگـاه   در   هنـدواالن یادگـاري از دوره تیمـوري اسـت و              جـامع  مـسجد . متعددي از این دوره باقی مانده است      
در زمان حکومت نادر شاه افشار روسـتاهاي درمیـان و فـورگ     . و مسجد جامع درخش ساخته می شود      ) ع(سلطان ابراهیم رضا  

گ و قلعـه عظـیم   اهمیت خاصی می یابد و حاکم نشین منطقه می گردند که خانه هـاي تـاریخی روسـتاهاي درمیـان و فـور               
در دوره قاجار این منطقه استقالل نسبی خود را داشته است و حکام آن زیـر نظـر امیـران قـاین             . فورگ یادگار این دوره است    

آثار تاریخی متعلق به دوره قاجار در شهرستان درمیان فراوان اسـت و در      .که در بیرجند استقرار داشته اند فعالیت می کرده اند         
در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوي با رونق صنعت فرش، فرش درخش نام آور مـی شـود          . ه چشم می خورد   نقاط مختلف آن ب   

  .محسوب می گرددشرق کشور و ایران و هم اکنون یکی از مهمترین مناطق فرشبافی 
  
  آب و هوا ) 3-1

  دهـد و یر قرار مـ یت تأثر آن را تح   ی است که روند توسعه و مس      ین فاکتورهای یک منطقه از مهمتر   ی یمیت اقل یوضع
ل انکـار اسـت   یـ م غیر اقلـ یتـأث  و منـابع خـاك   یعی منابع طب، ر منابع آبی نظیعیگر عناصر طبی ديریدر شکل گ و   آب. ر قاـب

 تـراکم جمعیـت   و شهرسـتان  ن موجب آبادانی ای، اعتدال هوا. معتدل و متمایل به سرد و خشک است شهرستان  این  هواي
رویم از برودت هوا کاسته می شود و در زمـستان ارتفاعـات آن    یم از سمت شمال به جنوب پیش   هرچه  . در آن گردیده است   

 متـر و  یلی م7/104ن شهرستانی در ا، 1387ن بارش در سال یانگیم. دتابستان داراي هواي معتدلی می باش     پوشیده از برف و   
  . گراد بوده استی درجه سانت16يدمامتوسط 
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   شهرستانیمی اقلي ههاستگای مشخصات ا)1-2 (جدول

  ارتفاع  عرض  طول  سیسال تاس  ستگاهینوع ا  ستگاهینام ا  فیرد
  طول دوره 

  يریآمار گ

ن یانگیم

  یبارندگ

  3/162  سال14  1983  3310  5943  1346  یباران سنج  درخش  1

  197  سال14  1913  3250  5954  1343  یباران سنج  انیدرم  2

  3/151  15  1490  3255  6002  1339  یم شناسیاقل  هیاسد  3

  73/109  سال7  1396  3300  6014  1377  یباران سنج  کیگز  4

  7/83  سال9  1251  3252  6021  1375  یباران سنج  جیکالته گاو  5

  3/86  7  1287  3243  6013  1377  یباران سنج  دستگرد  6

  4/116  سال7  1810  3309  5953  1375  یباران سنج  خلف  7

  ی استان خراسان جنوبیهواشناس:مأخذ

 ر یـ زجـدول   .م وجود داردی رابطه مستقیو بارندگش ارتفاع یان افزای گردد م  یشاهده م  در جدول فوق م    همانگونه که 
 يایـ  گوین آمـار  بـه خـوب   یا.  دهدیک نشان می را به تفکی باران سنجيستگاه ها یک از ا  یانه ثبت شده در هر      ی سال یبارندگ

 جـداول  ین بررسـ یهمچن. صد درصد هم فراتر رفته استیس از ين است که در موارد    یانگی از سطح م   یزان بارندگ یانحراف  م  
 ین بارنـدگ یگیانیـ ک سوم میمتر را در روز نشان داده که یلی م50ش از ی ب يک روز عدد  ی در   یزان بارندگ یمربوط به حداکثر م   

  .دی نماید می را تشدي کمبود نزوالت جويامدهاین نوسانات پیا.  شودیانه را شامل میسال

 هر چه يش داده و به دشواریر را افزاین تأثیز ای نيد در کشاورزی و انطباق آن بر  فصل تولیوره خشک شدن دیطوالن     
  .می شود ی منتهيط کشاورزیشتر شرایب
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   شهرستانیمی اقليستگاههایانه ثبت شده در ای سالیزان بارندگیم) 1-3(جدول 

  انیدرم  درخش  خلف  ستگاهینام ا
کالته 

  چیگاو
  ددستگر  هیاسد  کیگز

  *  1339  1377  1375  1343  1346  1375  سیسال تاس

1370  *  129,1  218,5  *  *  257,9  *  

1371  *  287,1  394  *  *  209,7  *  

1372  *  138  152  *  *  121,6  *  

1373  *  173,4  210  *  *  237,1  *  

1374  *  294,4  360,9  *  *  304,5  *  

1375  *  158,5  75  130  *  164  *  

1376  *  199,6  293  185,5  *  188,8  *  

1377  136,1  167,8  206  39,5  145,8  123,8  101,4  

1378  46,6  43,5  64,7  13,5  61,5  77,2  23  

1379  96,5  93  128  28,9  6/82  35,7  87,7  

1380  137,9  139,3  141  94,2  126,2  150,8  107,5  

1381  137,4  153,8  147,6  136  106,3  103,8  112,5  
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  انیدرم  درخش  خلف  ستگاهینام ا
کالته 

  چیگاو
  ددستگر  هیاسد  کیگز

1382  114,3  64,4  119  45  85  96,2  28,2  

1383  *  *  *  *  *  130,5  48,5  

1384  94,6  115,1  114  65,5  57,4  69,1  54,5  

1385  194  259,3  205  93  182,7  *  145  

1386  29  71  107  53  67,2  *  79  

1387  174  272,5  280  121  182,3  *  163  

  11  15  10  12  17  17  10  يطول دوره آمار

 در ین بارندگیانگیم

  دوره
116,4  162,3  197  83,7  109,73  151,3  86,3  

  ی استان خراسان جنوبیهواشناس:مأخذ        

ستان در تمـام منطقـه و                 ی فـصل  ي شهرستان وزش بادهـا    یمیگر اقل یده مهم د  یپد  اسـت کـه عمـدتاً در فـصل تاـب
  .  زد و عموما با گرد و خاك همراه است وی می شرقيبخصوص دشت ها

ر و کـاهش  یـ ش تبخیاد است که هر دو به افزای زی آفتابي شهرستان رطوبت کم و روز ها     یمی اقل يهایژگیگر و یاز د 
ه نـشان  یستگاه خودکار اسدی اي ساله برا24 دوره ی را طیمی اقلين داده هایانگی م4جدول شماره   .  شود ی م یمنابع آب منته  

  . دهدیم
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هی اسدیم شناسیستگاه اقلیا1986-2008 ی دردوره زمانیمی اقلي پارامترهاين عددیانگیم) 1-4(دولج  

 jan  feb mar apr may june july aug sep oct nov dec  ارامترپ

  16,0  6,3  3,3  0,9  0,4  0,1  0,4  5,4  23,8  44,9  30,1  28,5  ین بارندگیانگیم

  12,5  10,0  12,6  10,2  8,0  1,2  3,0  16,6  29,0  38,0  26,0  32,0  ساعته24 یحداکثربارندگ

  -1,7  2,1  6,6  11,6  17,0  19,1  16,5  12,1  8,0  2,8  -1,1  -3,5  ن حداقل دمایانگیم

  12,1  18,3  24,6  29,2  31,8  32,8  32,6  29,2  23,8  17,4  12,3  9,2  ن حداکثر دمایانگیم

  5,2  10,2  15,6  20,4  24,4  26,0  24,5  20,7  15,9  10,1  5,6  2,9  ن دمایانکیم

  -15  -9,5  -5  2  8,5  10  8  -2,5  -8  -12,5  -21,5  -25  حداقل مطلق دما

  22  30  37  38  40,2  40,3  41  39  38  30  24  22  حداکثرمطلق دما

ن رطوبت یانگیم

  03ساعت
77  76  67  53  39  32  30  31  35  44  61  75  

ن رطوبت یانگیم

  09ساعت
51  46  39  29  22  19  19  19  18  22  30  45  

ت ن رطوبیانگیم

  15ساعت
70  65  52  39  29  24  23  23  24  34  47  65  

 ين تعداد روزهایانگیم

  خبندانی
25  18  8  1  0  0  0  0  0  1  10  22  

 1387، ی استان خراسان جنوبیهواشناس:مأخذ
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   شهرستان يهایت ناهمواریموقع) 4-1
.  توسعه اثر گـذار باشـد   تواند بر روند و جهتی است که میگر محور هائین از دی موجود در سطح زم    يها يناهموار
 مـورد اقبـال   ی مناطق کوهستان، ت آب و هوایز وضعی به منابع آب و نی سهولت دسترس  ،  یتیل مالحظات امن  یدر گذشته به دل   

دگ یل عدم انطباق وضـع ی اما امروزه به دل،  بوده انديشتریو توجه ب  ر شـرا  ي امـروز یت زـن اهموار و ن يط هـا یط محـ ی ـب ز یـ  ـن
  .گر وجود نداردین مناطق دی به ای مختلف  متأسفانه توجه قبلينه هایشرفت امکانات در زمیپ

 همـوار و  ي را عمدتاً دشتهای و شرقي ناهموار در بر گرفته و مناطق مرکزیغرب و جنوب شهرستان را اراض،  شمال
ن ین تـر ییرستان و پاا ارتفاع در جنوب شهی متر از سطح در2787کوه دربند با ارتفاع  ،  ن نقطه یبلندتر.  دهد یل م یمسطح تشک 

  .متر در شرق شهرستان واقع شده است1300 دشت با ارتفاع ینقطه در محل خروج
ز از ی حاصـلخ يز خاکهـا یـ  منـابع آب و ن ،  مناسب یمیط اقل ی از شرا  يل برخوردار ی شهرستان به دل   یمناطق کوهستان 

سات یـ ز توسـعه تأس یـ  و نی  و مسکوني کشاورزیر آن بر توسعه اراضی و تاثیطی محيگذشته مورد توجه بوده اند اما تنگناهها 
 دهـد هرچنـد از   ی هـا نـشان مـ     یبررسـ .  مواجه ساخته اسـت    یتهائین اقبال را با محدود    ی است که ا   ی از جمله عوامل   یخدمات

ن یـ ت شهرسـتان در ا یـ  درصـد جمع 45ش از  یاما ب،   در دشتها مستقر هستند    ي آباد 16 سکنه تنها    ي دارا ي آباد 145مجموع  
  . ها اسکان دارند سکونتگاه

  

  یعیمخاطرات طب) 5-1
 اسـت  ین مـسائل ین لرزه و آتشفشان از مهمتـر ی زم، لی س ،  ی چون خشکسال  یعی از وقوع حواث طب    ی ناش يامد ها یپ

 یک عامـل منفـ  یـ ک منطقه بـه عنـوان   ی در یعی طبيایک از بالینه وقوع هر یوجود زم. ردید مد نظر قرار گیکه در توسعه با   
ر یب پـذ یق نقـاط آسـ  ی شناخت دق ،  ن عوامل بر توسعه   ی ا یر منف یتنها راه کاهش تاث   .  باشد یمسان اثر گذار     ان یت زندگ یفیبرک

 واقـع  يان در منطقـه ا یـ شهرسـتان درم .  آن استيامد های در جهت مقابله با پيری و اتخاذ تدابیعی طبيایمنطقه در برابر بال 
 گـرد و خـاك از جملـه    ي و طوفانهـا ی خشکـسال ، ن لرزهی زم ،لیار باال است سی در آن بس   یعیسک مخاطرات طب  یاست که ر  

 از  طـول  یمی شود در نیم مشاهده میهمانگونه که در بحث اقل  . ن منطقه فراهم است   ینه آن در ا   ی است که زم   یعی طب يایبال
  . متعدد منجر شده استي هاین امر به وقوع خشکسالی کمتر از نرمال بوده و ایزان بارندگی ميریدوره آمارگ

س  ین لرزه در جای زمي واقع است که به لحاظ پهنه بند   ين دوسوم وسعت شهرستان در منطقه ا      یهمچن ار پـر  یگـاه ـب
ز چـاه هـا و قنـوات    یـ  و نیسات و امکانات رفـاه  یت و مساکن و به تبع آن تأس       ی درصد جمع  90 که   يخطر قرار گرفته به طور    

 بخـصوص در  ي رگبـار يوقـوع بارانهـا  . اسـتقرار دارد ن  شرب و صـنعت شهرسـتان در آ  ، ي کشاورزین کننده آب مصرف   یتام
ه دل  . ان اسـت  ی عمده مناطق خشک از جمله شهرستان درم       ي ها یژگیفصل بهار از و    ل شـبکه  ی وقـوع سـ   یل عـدم تـوال    یـ ـب
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باغـات و  ، مـزارع ، اد آبیـ ل سـرعت ز ی به دلیست و در مناطق کوهستانیم نی عظيالبهایت سی دشت ها قادر به هدا     یزهکش
ر وسـعت محـدوده تخر     یدر دشت ها نبود ش    . د قرار دارند  یا در معرض تهد   ه سکونتگاه   ل یب سـ یـ ب مناسب و سطح همـوار ـب

ا گـرد و خـاك    ي روزه در منطقه در در مـوارد 120 يز وزش بادهای و نيش بادیک کانون فرسا ین وجود   یهمچن. دی افزا یم  ـب
  .د رویم در سطح شهرستان به شمار یعیده طبدات عمیهمراه است از تهد

تـک  ، نای طـبس مـس  ي به نام هايش بادیر فرسایان سه منطقه تحت تأثیبر طبق مطالعات موجود در شهرستان درم    
ش ی از هر سه منطقه تحت فرسـا ییالزم به ذکر است که بخش ها . شده استییناب شناساین آباد غ ی نوار مرز و حس    -ينمد
ن سـه منطقـه   یـ مساحت ا.  شودین نام خوانده میز به همی نشه قرار گرفته است که در آن شهرستان ی در شهرستان سرب   يباد

 هکتـار جـز   68442 برابر  یمساحت،  ن وسعت ی باشد که از ا    ی هکتار م  79123ان برابر   ی در شهرستان درم   يش باد یتحت فرسا 
  . گرددی محسوب مي جز منطقه رسوبگذاری مابق812 هکتار جز منطقه حمل و 9869 ،منطقه برداشت

ر   ی اسدآباد و اقع شده و مساحت   ینا در جنوب شرق   ی طبس مس  ي باد شی منطقه تحت فرسا   الغ ـب  هکتـار را  23894 ـب
ا  ی روان بـوده ولـ  ي و حرکت ماسه هـا يش بادیر فرسای نه چندان دور به شدت تحت تأثي گردد و در گذشته ها    یشامل م   ـب

 روان کاسته شـده  يت حرکت ماسه هاپلکس در منطقه از شدی روان و کاشت نهال تاغ و آتر يت ماسه ها  یات تثب ی عمل ياجرا
ـ   ی از ا  یخسارات وارده ناش  . است  يراه هـا  ،  ي کـشاورز  یاراضـ ،  سات مهـم  یـ  تأس ،  ی شـامل منـاطق مـسکون      ین کانون بحران

  . باشندی میطیست محیمنابع ز و یمواصالت
ن ز در شهرسـتا یـ  هکتـار ن 49111 نوار مرز با مـساحت  -ي تگ نمديش بادی منطقه تحت فرسا  ی شمال يبخش ها 

از . نا قـرار گرفتـه اسـت   ی شرق طبس مس ی دشت گلورده و نواح    ی جنوب ین بخش از منطقه در نواح     یا. ان واقع شده است   یدرم
ده است و به قرار اطـالع در بخـش   ی دی خسارت فراوانيجاده ها و بازارچه مرز، ن منطقه پاسگاه های در ايش باد یوقوع فرسا 

ن واگـذار  ی زمـ يثارگران و به منظور امـور کـشاورز   یده است به ا   ی و مقرر گرد    حفر ي کشاورز ين منطقه چاه ها   ی ا ی جنوب يها
اد ی رسد منطقه از نظر فرسـا یگردد که بر ابعاد خسارت افزوده خواهد شد و به نظر م          باشـد کـه امکـان    ي بـه گونـه ا  يش ـب

دور بـودن از مراکـز   ، يبـاد ش یت فرسـا یـ ن منطقه با توجـه بـه حاکم  ی در ايه گذار ین سرما یکشت و کار فراهم نباشد؛ بنابرا     
  .  بحث و سؤال فراوان داردي و ناامن بودن منطقه جایستیز

 هکتار از مساحت شهرسـتان را بـه خـود اختـصاص           6118ز حدود   یناب ن ین آباد غ  ی حس يش باد یمنطقه تحت فرسا  
ه شهرسـتان سرب     یکین نزد ین کانون و همچن   یبا توجه به محدود بودن خسارت ا      . داده است  ن یـ ر خـسارات در ا شتیـ شه ب یـ  ـب

  . شودیده میشهرستان د
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   شهرستان درمیاني و اقتصادیستیوارده به منابع ز زان  خسارتیم  همراه بايش بادی فرساي سطح کانون ها)1-5(جدول

   به هکتاری بحرانيمساحت کانون ها
  ینام کانون بحران

C1 C2  C3  عجم  

 و یستیزان خسارت به منابع زیم
  )الیون ریلیم(ياقتصاد

  5966  23894  23894  0  0  نایطبس مس

  1370  9012  9012  0  0   نوار مرز-يتک نمد

ده شده یشه دیخسارت ها در شهرستان سرب   2364  2076  0  288  نابین آباد غیحس
  .است

  7336  35270  34982  0  288  جمع کل

  1388له با آن در استان،   مقابي و راهکارهايش بادی گرد و غبار و طوفان حاصل از فرسایابیطرح منشأ:   مأخذ
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   و اشتغالی انسانيروین، تیجمع) 6-1
 بـر توسـعه   يادیـ ر زی هر منطقه تاثی و مذهبی قوميهایژگی و ویجنس، یع سنی آن از جمله توزيهایژگیت و و  یجمع

  . گذاردی ميآن منطقه بر جا
  

  

  ت یتعداد جمع) 1-6-1
  .بوده استت استان ی جمع45/8نفر معادل  53794 انیدرمت شهرستان یجمع، 1385 سال يبر اساس سرشمار

 درصـد  3/8ده کـه  ی نفر رس54743نشان می دهد جمعیت این شهرستان به1387برآورد جمعیت شهرستان در سال   
  . از جمعیت استان را به خود اختصاص داده است

  
  

  تیع و تراکم جمعیتوز) 2-6-1
وده اسـت کـه ب            28/9 در سطح شهرستان     1385تراکم نسبی جمعیت درسال      شتر از یـ  نفر در هـر کیلـومتر مربـع ـب

 نفر در هـر  4/9 به  ،  1387تراکم نسبی جمعیت در سال       .بوده است ) لومترمربع  ی نفر در هر ک    67/6(متوسط شاخص در استان   
  .ده استیکیلومتر مربع رس

   
  یی و روستايت شهریجمع) 3-6-1

 يشهرستان ساکن بوده اند به طور یی نفر در نقاط روستا    48955 و   ي نفر در نقاط شهر    4839تعداد  ،  1385در سال   
  . بوده اندییدرصد روستا91  ويت شهری درصد جمع9که 

 نفـر در نقـاط   42469 و  ي نفـر در نقـاط شـهر       12274تعـداد   ،  1387ت شهرسـتان در سـال       یبر اساس برآورد جمع   
 بـه  ییل چند نقطـه روسـتا  ی با توجه به تبدتانن شهرسی در اینیب شهرنشی ضری شهرستان ساکن بوده اند؛ به عبارت    ییروستا
  .ده استیرسدرصد 4/22  به يشهر

  
  

   ی و سنیب جنسیترک)4-6-1
 درصـد مـرد و   8/49از مجموع جمعیـت شهرسـتان   ، 1385براساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال         

 نفـر زن  100عبارت دیگـر در مقابـل هـر    آید به   به دست می99بنابراین نسبت جنسی درشهرستان   . اند   درصد زن بوده   2/50
 درصد در گروه سـنی  2/63 ، سال15درصد در گروه سنی کمتر از 2/34هاي سنی    از نظر گروه  .  نفر مرد وجود داشته است     99
  .اند  ساله و بیشتر قرار داشته75 درصد در گروه سنی 6/2 ، سال75-15
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  ت اشتغالیوضع) 5-6-1
هـاي   بخـش ان در یـ شهرستان درممعیت شاغل توزیع ج، 1385کن سال    نفوس و مس   ی عموم يبر اساس سرشمار  

ه ترتیـب معـادل        )آب و گـاز   ،  ن بـرق  یتأم،  مانساخت،  صنعت،  استخراج معدن ( صنعت،  مختلف کشاورزي   15/38 و خـدمات ـب
بـه  . باشـد  شهرسـتان مـی  صـنعت   و  درصد است که بیانگر تراکم شاغلین در بخش کـشاورزي  45/23 درصد و 4/38،  درصد

 درصـد در  34 ،ت شـاغل در اسـتان  یـ ع جمعیـ  شاغالن در گروههاي عمده اقتصادي توز  یا توزیع ،  حاظ ساختار بخش اشتغال   ل
  .داشته اند درصد در بخش خدمات فعالیت 41درصد در بخش صنعت و  25 ،بخش کشاورزي

  
  

   ی بازرگان)7-1
نفتـی در   بی را در توسـعه صـادرات غیـر    فرصتهاي مناسـ  ،  ان بدلیل هم مرز بودن با کشور افغانستان       یشهرستان درم 

  .اختیار دارد
ر  ی نقـش مهمـ  ی و صـنعت ي کـشاورز يدیـ جاد ارزش افزوده محصوالت تولی در ایامروزه بخش خدمات و بازرگان     ـب

 استقرار بخـش خـدمات و   يشرط الزم برا  . ز فراهم است  ی ن ي متعدد ی شغل يجاد فرصتها ینه ا ین رهگذر زم  یعهده دارد و در ا    
 و صـنعت و  ي بخـش کـشاورز  ي هـا يازمنـد ین نی تامين بخش در راستایف ا یف وظا یگاه تعر ین جا یرستان در ا   شه یبازرگان

ازار فـروش و غ  یتـام ، يل انبـار دار ید از قب یز پس از تول   ید و ن  یاز در مراحل تول   یارائه خدمات مورد ن    ره اسـت کـه بخـش    یـ ن ـب
 ، ي بـسته بنـد  ي واحـد هـا    ،   سـردخانه  ،  نبـود انبـار   . ش دارد یپ  در یگاه فاصله طوالن  ین جا یدن به ا  ی شهرستان تا رس   یبازرگان

دات شهرستان سبب شـده تـا بخـش    ی تول و صادرات  يورفرآنه  ی فعال در زم   ی رسم ی و حقوق  یقی و افراد حق   یعی توز يشرکتها
 حـال   کـه در ی بخـش بازرگـان  ينـه اقتـصاد  ی تنها زم ی عالوه بر خرده فروش    . از ارزش افزوده از دسترس خارج شود       يعمده ا 

  . استيق بازرچه مرزی از طريرد صادرات برون مرزی گی قرار ميت  اندك مورد بهر ه برداریحاضر با ظرف
  

  73بازارچه مرزي میل  )1-7-1
ا            75 کیلومتري مرکـز اسـتان و        180در   ،73بازارچه مرزي میل      کیلـومتري شـهر اسـدیه قـرار دارد و فاصـله آن ـب

 بر اسـاس  ، 1372این بازارچه در سال .  کیلومتر است180 و 120 ، 220انستان به ترتیب انار دره و شیندند افغ ،  شهرهاي فراه 
  .مصوبه شوراي امنیت ملی آغاز به کار نمود

 مـصنوعات فلـزي و     ،مـصالح سـاختمانی   ،  مـواد شـوینده   ،  عمده کاالهاي صادراتی از این بازارچه شامل مواد غذایی        
  .گردد کابل و هرات افغانستان حمل می،  قندهار،هاي فراه د که عمدتاً به استانباش می... نخ پشم و، موتورسیکلت، پالستیکی

ن یـ ق ایـ  دالر صادرات از طر13264754 تن کاال به ارزش 19667 ، 1388ر در سال  ی جدول ز  يبر اساس داده ها   
ان ذکـر اسـت   یشا. ه است درصد برخوردار بود192 معادل یی از رشد باال87سه با سال یبازارچه صورت گرفته است که در مقا      
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)  و دوکوهانـه 78ل یـ  م، زدانیـ ( اسـتان ي مـرز ير بازارچه هـا ین بازارچه بر خالف سای از ا یچ گونه واردات  یه،  1388در سال   
 را بـه خـود   )ث ارزشیـ از ح(  درصد صـادرات اسـتان  6/8 معادل  ی اندک ین بازارچه سهم  یا) 1-6( بر طبق جدول     .مینداشته ا 

  .اختصاص داده است
   

  88و  87 يسه با استان در سال هایو مقا انی شهرستان درم73ل ی ميعملکرد صادرات و واردات بازارچه مرز) 1-6(لجدو

  88سال   87سال 

  شرح  واردات  صادرات  واردات  صادرات

  ارزش

  )هزار دالر(
  )تن(وزن

  ارزش

  )هزار دالر(
  )تن(وزن

  ارزش

  )هزار دالر(
  )تن(نوز

  ارزش

  )هزار دالر(
  )تن(وزن

درصد 

رات ییتغ

ارزش 

 88صادرات 

  87به 

  192  -  -  19667  754/13264  -  -  6142  233/4836  شهرستان

  71  3928  993/1327  161330  588/98793  5021  485/1416  98335  646/56196  استان

درصد نسبت 
  به استان

6/8  2/6  0  0  4/13  2/12  0  0  -  

  1388 ، ير اقتصاد اموی دفتر هماهنگ، ي استانداريزیمعاونت برنامه ر: مأخذ
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  ي پول و بانکدار)8-1
  ) زودبازدهي کوچک اقتصاديعملکرد بنگاهها (ی دولتيه گذاریسرما) 1-8-1

 درصـد اعتبـار   10 معادل ی که سهم7/409890 طرح با اعتبار 418 تعداد  ،  88ان بهمن   ی تا پا  1384 سال   ياز ابتدا 
  2/325661کن تـاکنون مبلـغ   یان مصوب شـده اسـت؛ ولـ    ی شهرستان درم  يبرا  دهد یل م ی مصوب استان را تشک    يطرح ها 

 درصـد سـهم   5/4( نفـر  609 طرح با اشتغال     183ن تعداد   یده است که از ا    ی طرح پرداخت گرد   266 ي اجرا يبرامیلیارد ریال   
  . ده استی رسيبه بهره بردار) تاناس

   )1384- 1388 (ي هاسال یزودبازده ط ي کوچک اقتصاديعملکرد بنگاهها)1-7(جدول
  )الیارد ریلیم(

سهم شهرستان نسبت به   استان  انیدرم  شرح
  استان

  9/3  21996  857  تعداد

   شدهیمعرف  9/4  56025  2739  اشتغال

  7/4  7/13285744  9/627694  مبلغ

  7/3  11443  418  تعداد

  مصوب شده  1/4  27989  1145  اشتغال

  3/10  2/3977797  7/409890  مبلغ

  1/3  8686  268  تعداد

  قرارداد منعقد شده  3/4  22743  986  اشتغال

  2/12  3243233  2/397532  مبلغ

  1/3  8663  266  تعداد
  پرداخت شده

  13  6/2511585  2/325661  مبلغ

  9/2  6406  183  تعداد
  دهی رسيبه بهره بردار

  5/4  13659  609  اشتغال

  1388 ، ي امور اقتصادی دفتر هماهنگ، ي استانداريزیمعاونت برنامه ر:مأخذ   
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   سپرده بانک ها) 2-8-1
 یت قابـل تـوجه  یه از اهم  ین سرما ین ا ین منابع تام  ی است بنابرا  يه گذار ی سرما يد و اشتغال در گرو    ینه تول یجاد زم یا

ه ی سـرما ي وبازارهـا یان منـابع مـال  یجاد ارتباط می که در ایل نقشی از جمله بانکها به دل   ی و مال  یموسسات پول . برخوردار است 
 استان در شهرسـتان  ی درصد شعب بانک3در حال حاضر تنها . ر گذار باشندی توانند تاث ینه م ین زم یند در ا  ی نما ی م فاءی ا يگذار

 قابـل  ی نبـود تنـوع در خـدمات بـانک    ین امر به معن ی تعلق دارد؛ ا   ين شعب به بانک کشاورز    ی درصد ا  67 باشد که    یمستقر م 
ن موضـوع  یز همـ یـ ت نیـ سه بـا جمع ی شهرستان در مقاي بانکهایابع مال از عوامل کمبود من   یکی.  باشد یارائه در شهرستان م   

 مختلـف را  يار بانکها در حـسابها ی درصد مجموع منابع موجود در اخت    2/2 شهرستان تنها    يار شعب بانکها  یمنابع در اخت  . است
ــده  یشــامل مــ ــاي شــود کــه نــشان دهن   ان ن شهرســتیــجــه فقــر مــردم ایدر نتو ن پــس انــداز در شهرســتان یی نــرخ پ

  .  باشدیم
  

  

   شهرستانی بانکيتعدادواحدها)3-8-1  
د  یـ  فعالی و ملـ   يکـشاورز ،   صـادرات   هاي ان بانک ی در شهرستان درم   1387درسال      يواحـدها تعـداد   .ت داشـته اـن

ک یـ   بـا یملـ و شـعبه    دوصادرات بانک شعبه، چهاربا  يبانک کشاورز. ه است شعبه بود6ن سال  ی شهرستان در ا   يها  بانک
  .ت داشته اندیالشعبه فع

  
  

   شهرستانيتعداد و مبلغ انواع سپرده ها نزد بانکها) 4-8-1
ــوع 1387در ســال  ــغ  87174 در مجم ــه مبل ــپرده ب ــره س ــلی م172337  فق ــون ری ــای ــتان يال در بانکه  شهرس

 بــا مبلــغ ين ســال مربــوط بــه بانــک کــشاورزیــزان ســپرده هــا در ایــن میشتریــب.   شــده اســتيان ســپرده گــذاریــدرم
ن ســال بانــک یــدر ا . باشــدی اســتان مــی بــانکي درصــد ســپرده هــا58ال بــوده اســت کــه معــادل یــون ریــلی م100090
ـ       33صادرات   ک مل انک  ي درصـد از کـل سـپرده هـا         9 ی درصـد و باـن متوسـط  .  شهرسـتان را بخـود اختـصاص داده انـد      ی ـب

ون یــلی م97/1ن ســال  یــان  در ایـ  شهرســتان درميبانــک هــا در  توســط هــر ســپرده گـذار  انجــام گرفتـه يسـپرده گــذار 
ــر ــر  ی ــم کمت ــه از رق ــت ک ــوده اس ــ در مقايال  ب ــتان  ی ــط اس ــا  متوس ــلیم2/3(سه ب ــون ری ــ ) ال ی ــوردار م ــدیبرخ   . باش
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  ه و بازار پولیت شاخص ها در  بخش سرمایوضع)1-8(جدول

  استان  شهرستان  عنوان شاخص  عنوان بخش

  205  6  تعداد شعب بانک موجود در شهرستان

  2414417  87174  تعداد

رما
س

ی
ول

ر پ
ازا

و ب
ه 

  

   موجود نزديزان سپرده هایم

  7775555  172337  مبلغ  )الیون ریلیارقام به م(بانکها

  1387 ، ی استان خراسان جنوبيسالنامه آمار: مأخذ             
  

  یاتی مالي درآمدها)9-1
 23است که نسبت به سـال قبـل     ال بوده   یون ر یلی م 1977در مجموع   ،  1387 شهرستان در سال     یاتی مال يدرآمدها

وده اسـت  یـ ون ریـ لی م1849 شهرسـتان  یاتیـ  ماليدرآمـدها ) ازده ماه نخـست  ی(1388در سال   . درصد رشد داشته است    .  ال ـب
 ، 87 اسـتان در سـال   یاتیـ  مالين شهرسـتان از کـل درآمـدها    یـ  ا یاتی مال ي دهد که سهم درآمدها    ی موجود نشان م   يآمارها

  . بوده است درصد 56/0ار اندك حدود یبس
ر درآمـد و مال  یـ  مال، ات بر شـرکت هـا  ی که شامل مال یاتیم مال ی مستق يب درآمدها ی ترک یبررس   ات بـر ثـروت   یـ ات ـب

ر  یـ  درصد از محل مال3/98، ات بر شرکت هاین درآمدها از محل مالی درصد از ا34/0 دهد که بالغ بر  ی باشد نشان م   یم ات ـب
  .ن شده استیم تأییو داراات بر ثروت ی مالدرصد از محل4/1درآمد و 

 ، ات بـر درآمـد  یـ  دهد کـه در بخـش مال  ی نشان م ي درآمد يف ها یک رد ی به تفک  یاتیم مال ی مستق ي درآمدها یابیارز
ف یـ  ردیـی ات بر ثـروت و دارا ی در بخش مال، الیون ریلیم378/640 با یر دولتیات حقوق کارکنان بخش غی مال يف درآمد یرد

ات اشـخاص  یـ  ماليف درآمـد یـ ات بر شرکت هـا رد یال و در بخش مالیون ریلی م068/16 با   حق تمبر و اوراق بهادار     يدرآمد
 فـوق را بـه   یاتیـ  ماليب درآمـدها ین سهم از ترکین بخش است باالتری ايف درآمدی که تنها رد 813/6 با   یر دولت ی غ یحقوق

  .خود اختصاص داده است
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   استانیاتی مالي شهرستان با درآمدهایاتی ماليسه درآمدهایمقا)1-9(جدول

  1386و 1387يات در سال هایک نوع مالی به تفک
  )الیون ریلیم (

  استان  شهرستان
 يسهم شهرستان از درآمدها

   استانیاتیمال
  شرح  )درصد( 

86  87  86  87  86  87  

   یات اشخاص حقوقیمال

  یر دولتیغ
36  8/6  103028  105671  03/0  006/0  

  01/1  1/1  192854  140208  1943  1537  ات بر درآمدیمال

  3/0  36/0  9067  8333  27  31  ات بر ثروتیمال

  0  0  46025  55636  0  0  میرمستقی غيات هایمال

  56/0  5/0  353619  307208  1977  1604  جمع کل

  ی استان خراسان جنوبیاتیاداره کل امور مال: مأخذ
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  يدیامور تول )2
  یعی منابع طب)1-2
  ی اراضي کاربر)1-1-2

   آن است که قـسمت اعظـم مـساحت شهرسـتان را همـانطور کـه نمـودار نـشان                    يای شهرستان گو  یت اراض یوضع
احت شهرسـتان را در بـر گرفتـه    زان از مـس یـ ن می درصد کمتـر  1/0 با سهم    ی مسکون یده است و اراض   ی دهد مراتع پوشان   یم

  .است
  

1388در سال  ) یاهیگ  پوششياف نقشه هیبر اساس تعار (انی درم شهرستانیاهیمساحت طبقات پوشش گ) 2-1(جدول   

 مراتع
جنگل  عنوان

مه ین متراکم ها
 متراکم

کم تراکم 
یابانیب  

ابانیب  
 یاراض
یزراع  

مناطق 
یآب  

مناطق 
یمسکون  

 جمع کل

مساحت 
طبقات 
پوشش 

یاهیگ  

104818 34 108036 306097 2530 54757 2924 504 579700 

درصد از 
مساحت 

 شهرستان

1/18  005/0  6/18  8/52  4/0  4/9  5/0  1/0  100 

  1388، ی استان خراسان جنوبيزداری و آبخیعیاداره کل منابع طب: مأخذ
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ز یـ  نی جنگلـ ين گونه هایاز مهمتر. چ و تاق استی ق، ز شامل درمنهی موجود در شهرستان ن  ی مرتع يعمده گونه ها  
  . توان به درختان بادامشک اشاره کردیم

؛  روزه اسـت 120 ي و بادهـا   ی موسـم  ي کاهش اثرات مخرب طوفانها    یعی عرصه منابع طب   ي ها ن کارکرد یاز مهمتر 
ت عرصـه منـابع   یـ اهم. دی نمایل میط را تسه  ین شرا ی ا ی شرق يها  دشت يها ز دانه خاك  ی و ر  ین که بافت شن   یبخصوص ا 

را  ی ايداریپا ین به معنیاما ا، ستی رو به زوال نیر آن نهفته شده که منبعید پذ ی در روند تجد   یعیطب شه و یـ  همين عرصـه ـب
 یتهـائ یز قابلیـ نه نین زمیار حساس و شکننده دارد و در ا     ی بس یطی شرا یعی بر عکس عرصه منابع طب     .ستی ن یطیتحت هر شرا  

ن فرصـت در جهـت   ی توان اثرات تنگناها را به حداقل ممکن کاهش داد و از ای می اصولیوجود دارد که با انتخاب راهکارهائ     
   .همه جانبه شهرستان استفاده نمودتحقق توسعه 
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سه با استانی و مقاانی درمشهرستان يزداری و آبخیعی منابع طبی بخشيشاخص ها) 2-2(جدول         

 87میزان شاخص در استان تا پایان سال  87میزان شاخص در شهرستان تا پایان سال 
 عنوان شاخص

حجم تحقق  
  یافته

 )هزار هکتار(

مساحت 
  هدف

 ) هکتارهزار(

 درصد 

حجم تحقق 
  یافته

 )هزار هکتار(

مساحت 
  هدف

 )هزار هکتار(

 درصد 

نسبت احیاء و اصالح مراتع به سطح 
 مراتع هدف

102.5405 414.167 24.758 697.1147 6376.799 10.932 

نسبت افزایش سطوح طرحهاي 
 مرتعداري به سطح مراتع هدف

78.8 414.167 19.026 1175.3 6376.799 18.431 

نسبت جنگلکاري و توسعه فضاي سبز 
  به سطح جنگلهاي هدف 

 پارکهاي ،  سنواتی، جنگلکاري جدید(
 )جنگلی و جنگلهاي دست کاشت

2.537 104.818 2.420 122.7315 1543.243 7.953 

نسبت اجراي عملیات بیابانزدایی به 
 سطح بیابانهاي هدف 

1.405 2.53 55.534 33.6144 1120.256 3.001 

 ممیزي اراضی و تفکیک نسبت
به سطح ) اخذ سند مالکیت(مستثنیات 

 هدف

411.443 579.7 70.975 7099.626 9538.8 74.429 

نسبت ارتقاء وضعیت حفاظت از 
 جنگلها و مراتع کشور به سطح هدف

260.7575 521.515 50.000 4520.149 9040.298 50.000 

نسبت اجراي عملیات آبخیزداري در 
 حوزه هاي سایر ا وحوزه آبخیز سده

مناطق به سطح حوزه هاي آبخیز 
 سدها و سایر حوزه هاي هدف

6.733 569.67 1.182 77.537 8353.544 0.928 

نسبت اجراي عملیات پخش سیالب 
به سطح حوزه هاي نیازمند پخش 

 سیالب هدف

0 7.5 0.000 3 65 4.615 

  1388، ی خراسان جنوبيزداری و آبخیعیمنابع طب: مأخذ
مبناي محاسبه میزان تحقق شاخص هاي هدف برمبناي اطالعات و آمار مستند و با استفاده از نقشه و سطوح طبقات پوشش گیاهی استان : توجه

 .می باشد) 1384سال (و عمدتاً از ابتداي برنامه چهارم توسعه 
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  ستیط زیمح) 2-1-2
  منطقه حفاظت شده درمیان

  برگـزار گردیـد بـه امـضاء     12/11/86لی حفاظت محیط زیست کـه در تـاریخ   منطقه درمیان در جلسه اخیر شورایعا   
ا وسـعت     . ریاست محترم جمهوري رسید و به عنوان یکی از مناطق حفاظت شده استان معرفی گردید         80000ایـن منطقـه ـب

واقع گردیـده   عرض شمالی 32 ? 58 ΄΄ و 32 ? 36 ΄΄ طول شرقی و بین60? 01 ΄΄   طول غربی تا    59? 40 ΄΄هکتار بین   
 کیلومتري شمال شهرستان سربیـشه واقـع شـده    25 کیلومتري شهرستان بیرجند و در فاصله    68منطقه فوق در فاصله     . است
  .است

  : موقعیت جغرافیایی
 یان تـا جـاده خـاک   ی درمي از روستای شرقامتداد  ، انی درمي مسک تا روستا ي از روستا  یامتداد شمال ن منطقه در    یا

 اسـفزار تـا مـسک را    ي اسفزار و در شرق از روسـتا    ي کنگان وزولسک تا روستا    ی از جاده خاک   یضلع جنوب   ،کنگان و زولسک  
    . شودیشامل م

 ، وجود چـشمه سـارهاي متعـدد   .  تیغ سیاه می باشد،  کوه قلعه حسن صباح،  اره کوه  ،  ارتفاعات منطقه شامل جوزان   
هـاي متعـدد جـانوري فـراهم آورده     زیستگاه مناسبی براي گونـه ... و قیچ ،  کنگر،  گون،  پوشش گیاهی مرتعی از قبیل درمنه     

  .  هما و دلیجه و دیگر پرندگان اشاره کرد،  کبک، توان به قوچ و میشها میاست که از مهمترین گونه
ه ،  گل الله،  گل نسترن وحشی  ،   قیچ ،   کنگر ،   گون ،  درمنه: پوشش گیاهی غالب منطقه     بـادام  ،  جـارو ،  گـز ،  پوـن

  . ریواس و انواع گراس،  کما،  کاکوتی،  زوفا،  بومادران،  مستار،  آویشن،  شاطره،  بنه، شیوح
  . خرگوش تشی و انواع موش،  کفتار،  شغال،  روباه، گرگ ،شیقوچ وم: پستانداران: جانوران غالب منطقه

  .کسکر،هما ،دلیجه، عقاب طالیی، عقاب دشتی، قمري، کبوتر چاهی، تیهو، کبک: پرندگان
  .الك پشت، بزمجه، سوسمار، مار: خزندگان

  

 منابع آب شهرستان) 2-2

بـا توجـه بـه کمبـود     .  دهنـد یل می تشکینیرزمی زي و آبهای سطح ين شهرستان را آبها   ید شونده ا  یمنابع آب تجد  
ا  ، 1388کـه در سـال   یافتـه اسـت؛ بطور  ی گسترش ینیرزمی از منابع آب ز   ي بهره بردار  ی و کاهش منابع آب سطح     یبارندگ  ـب

ون مترمکعـب آب از منـابع آب   یـ لی م59/76زان یـ م،  رشـته قنـات  666 ،  دهنـه چـشمه  165 ،  حلقه چـاه 198 از يریبهره گ 
   . برداشت شده استینیرزمیز

   . درصد بوده است8/6 حدود ، 1388 استان در سال ینیرزمین شهرستان از منابع آب زیسهم آب قابل برداشت ا
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    بر حسب میلیون مترمکعب1388-89  آبی استان در سال مقایسه با شهرستان وینیمرزیمنابع آب ز)2-3(جدول
 چاه چشمه قنات تمام منابع

هیتخل هیتخل تعداد  هیتخل تعداد  هیتخل تعداد   تعداد 
 عنوان

 درمیان 198 36,66 165 2,53 666 37,40 1029 76,59

تاناس 3010 836,41 2052 51,325 6006 243,47 11068 1131,21  

  ی خراسان جنوبيشرکت آب منطقه ا: مأخذ

 

 

   درمیانز شهرستانی آبريها و حوزه ها  مشخصات دشت)2-4(جدول

  نام دشت
حداقل 

  ارتفاع

حداکثر 

  ارتفاع

ن یانگیم

  یبارندگ

ت یوضع

  دشت

  ممنوعه  171  2780  1145  هی اسد-ان یدرم

  آزاد  160,4  2600  1265   آواز-ک یگز

  1388، ی خراسان جنوبيشرکت آب منطقه ا: مأخذ                                          
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   شهرستانی آبيمشخصات سازه ها) 2-5(جدول

جنس   نام سازه
  سازه

ت یوضع
  یاتیعمل

شرفت یپ
  یکیزیف

منابع 
  ن ابیتام

ز یوسعت حوزه آبر
  پشت سازه

  )لومتر مربعیک(

ره یحجم آب قابل ذخ
ون متر یلیم(ا انتقال ی

  )مکعب

  24  3250  البیس  %95  اجراء  یبتن   رزهسد دهانه

  1/3  1062  البیس  %95  اجراء  یبتن  جی گاویبند انحراف

  2  639  البیس  -  مطالعه  یخاک  کی گزیه مصنوعیتغذ

  1388 ، ی خراسان جنوبيشرکت آب منطقه ا: مأخذ
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  يکشاورز) 3-2
  يزراعت و باغدار) 1-3-2

الغ  ان یـ شهرستان درمت محصوالت زراعی و باغی   زیر کش  سطح،  1388-89در  سال زراعی      ر  ـب هکتـار   12111ـب
  .هاي ساالنه اختصاص دارد درصد به زراعت5/72درصد به کشت باغات و  5/27 حدود از این مقداربوده است که 

  

   زراعت)1-1-3-2
الت زیر کشت محـصو  ضی درصد ارا9/7 معادل هکتار  8783انیشهرستان درم سطح زیر کشت محصوالت زراعی      

از . م اختـصاص داشـته اسـت   یـ  درصد به کشت د7/38 و ی درصد به کشت آب3/61زان ین م یاستان بوده است که از ا     زراعی  
کـه سـطح کـشت آن بـه        تـوان برشـمرد    ی م راونجه  ی  و چغندر قند ،  جو،  مد شهرستان گن  ین محصوالت عمده زراع   یمهمتر

د شده در سال مـذکور حـدود   یزان غالت تولیم  . بوده است1388-89 ی هکتار در سال زراع   370 و 553،  772،  5660بیترت
  . تن بوده است7559

ان اختصاص داشـته  ی باال به شهرستان درمیاز آبی رغم نیر کشت چغندر قند استان عل ی ز ی درصد اراض  6/27حدود   
  .است

  
  )ارقام به هکتار(م شهرستان ی و دی آبی زراعیع اراضیتوز) 2-6(جدول 

ینوع اراض سهم شهرستان از  استان شهرستان 
)درصد(استان   

ی آبیزراع  5383 86641 2/6  

می دیزراع  3400 24239 14 

9/7 110880 8783 کل  

  1388 ، سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی: مأخذ
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   )هکتار (1388ان در سال ی در شهرستان درمیسطح کاشت محصوالت زراع) 2-7(جدول

تان درصد شهرس استان درمیان محصول
 نسبت به استان

 6.44 35093 2260 آبی
 گندم

 15.96 21300 3400 دیم

 4.65 16597 772 آبی
 جو

 0.00 1500 0 دیم

 0.00 60 0 ذرت دانه اي

 3.13 352 11 حبوبات

 0.00 9385 0 پنبه

 0.00 392 0 آفتابگردان

 0.00 128 0 کنجد

 0.00 0 0 *سایر دانه هاي روغنی 

 27.61 2003 553 چغندر قند

 2.46 1258 31 ذرت علوفه اي

 1.37 1096 15 ارزن

 1.97 1524 30 )سورگوم(ذرت خوشه اي 

 7.87 4702 370 یونجه

 11.34 7228 820 سایر محصوالت علوفه اي

 9.73 370 36 سیب زمینی

 7.75 387 30 پیاز

 4.91 265 13 گوجه فرنگی



 
38 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 

تان درصد شهرس استان درمیان محصول
 نسبت به استان

 13.82 369 51 سایر سبزیجات

 8.86 2224 197 هندوانه

 5.98 2758 165 خربزه

 5.26 76 4 خیار

 8.16 147 12 سایر محصوالت جالیزي

 0.00 1439 0 زیره سبز دیم

 5.95 84 5 سایر گیاهان دارویی

 5.59 143 8 سایر محصوالت زراعی

 7.92 110880 8783 جمع

 6.21 86641 5383 زراعی آبی
1388  ،سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی: مأخذ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
39 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 

  

  

توسعه پنجم برنامه در انیدرم شهرستان یزراع محصوالت عملکرد و دیتول ، سطح ینیب شیپ برنامه )2-8(جدول  

 93 92 91 90 89 88سال پایه 

 محصول
سطح 

 )هکتار(
عملکرد 

)KK/hh( 
سطح 

 )هکتار(
عملکرد 

)KK/hh( 
سطح 

 )هکتار(
عملکرد 

)KK/hh( 
سطح 

 )هکتار(
عملکرد 

)KK/hh( 
سطح 

 )هکتار(
عملکرد 

)KK/hh( 
سطح 

 )هکتار(
عملکرد 

)KK/hh( 

 2584 2469 2449 2396 2321 2333 2200 2291 2086 2270 1976 2260 آبی
 گندم

 420 3400 420 3400 420 3400 420 3400 420 3400 420 3400 دیم

 2624 1403 2523 1182 2426 993 2333 867 2243 804 2157 772 آبی
 جو

 0  0  0  0      مدی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذرت دانه اي

 865 11 788 11 730 11 690 11 659 11 645 11 حبوبات

 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 پنبه

 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 آفتابگردان

 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 کنجد

 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0 *سایر دانه هاي روغنی 

 28100 553 26700 553 25300 553 23410 553 22960 553 20500 553 چغندر قند

 52030 154 49085 111 46748 74 44950 49 43940 37 42167 31 ذرت علوفه اي

 1608 104 1517 73 1445 46 1380 28 1365 19 1322 15 ارزن

 84795 215 79280 150 75695 94 71938 57 67930 39 65298 30 )سورگوم(ذرت خوشه اي 

 8680 370 8227 370 7960 370 7750 370 7405 370 7125 370 یونجه

 20520 820 19362 820 18440 820 17730 820 17213 820 16793 820 سایر محصوالت علوفه اي

 13110 36 12370 36 11783 36 11330 36 11000 36 10870 36 سیب زمینی



 
40 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 

 93 92 91 90 89 88سال پایه 

 محصول
سطح 

 )هکتار(
عملکرد 

)KK/hh( 
سطح 

 )هکتار(
عملکرد 

)KK/hh( 
سطح 

 )هکتار(
عملکرد 

)KK/hh( 
سطح 

 )هکتار(
عملکرد 

)KK/hh( 
سطح 

 )هکتار(
عملکرد 

)KK/hh( 
سطح 

 )هکتار(
عملکرد 

)KK/hh( 

 15500 30 14620 30 13925 30 13390 30 13000 30 12670 30 پیاز

 15395 13 14525 13 13835 13 13305 13 12918 13 12542 13 گوجه فرنگی

 8120 51 7660 51 7295 51 7015 51 6810 51 6745 51 سایر سبزیجات

 21889 197 20650 197 19665 197 18910 197 18360 197 17828 197 هندوانه

 22505 165 21230 165 20222 165 19445 165 18880 165 18333 165 خربزه

 11925 4 11250 4 10712 4 10300 4 10000 4 9870 4 خیار

 15010 12 14160 12 13486 12 12967 12 12590 12 12223 12 سایر محصوالت جالیزي

 695 0 655 0 624 0 600 0 585 0 0 0 زیره سبز دیم

 837 5 790 5 754 5 725 5 705 5 684 5 سایر گیاهان دارویی

 1007 8 950 8 905 8 870 8 845 8 823 8 سایر محصوالت زراعی

  10020  9587  9215  8967  8844  8783 جمع

  1388،سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی: مأخذ



 
41 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 

يباغدار) 2-1-3-2    
سـتان   ای باغی درصد اراض6/5هکتار معادل  3328 ،1388 در سال  انیدرم شهرستان   ات باغ یرکشت اراض یسطح ز 
 13316از مجمـوع  . م اختـصاص داشـته اسـت    یـ  درصد به کشت د    13 و   یدرصد به کشت آب    87زان  ین م یبوده است که از ا    
ن یـ مخـتص ا  هکتـار    2115معـادل    درصـد    16ک بـه    یـ نزد ،ر کشت باغات اسـتان در برنامـه پـنجم         ی ز یهکتار توسعه اراض  

  . باشدیشهرستان م
 از مجمـوع  1388-89 یدر سال زراعـ .  توان برشمردیعناب م، امباد،  از محصوالت عمده باغات شهرستان زرشک     

رکـشت زرشـک اسـتان در    ی زی درصـد اراضـ    4/19 هکتار معـادل     2058 ،  ر کشت زرشک در استان    ی ز ی هکتار اراض  10619
  . گاه سوم قرار گرفته استیرجند در جاینات و بی قاين شهرستان بعد از شهرستان هایان وجود دارد؛ لذا ایشهرستان درم

  

  

  )ارقام به هکتار (1388م شهرستان در سال ی و دی آبی باغیع اراضیتوز) 2-9(جدول 

ینوع اراض  استان شهرستان 
سهم شهرستان از 

)درصد(استان   

ی آبیباغ  2887 45941 3/6  

می دیباغ  441 13018 4/3  

6/5 58959 3328 جمع  

1388، ی استان خراسان جنوبيسازمان جهاد کشاورز:مأخذ      



 
42 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 
 
 

   )هکتار( انیدرم شهرستان در 88 سال آمار مبناي بر باغات کشت زیر سطح) 2-10(جدول 

 درصد نسبت به استان استان درمیان نام محصول

 7.0 158 11 سیب بذري

 5.9 85 5 گالبی

 15.2 46 7 به

 2.2 2،117 46 انگور آبی

 0.0 1،387 0 انگور دیم

 6.5 413 27 انواع توت و شاه توت

 0.0 145 0 ت نوغانتو

 7.5 2،996 226 بادام آبی

 3.6 11،049 401 بادام دیم

 6.3 474 30 گردو

 6.2 178 11 هلو،شلیل وشفتالو

 3.2 438 14 زرد آلو وقیسی

 4.0 25 1 گیالس

 10.0 30 3 آلبالو

 9.8 205 20 آلو وگوجه

 19.4 10،619 2،058 زرشک

 10.2 778 79 عناب آبی

 10.3 389 40 عناب دیم

 19.4 31 6 سنجد

 0.8 10،700 82 پسته

 0.7 3،273 23 انار

 11.4 105 12 انجیر آبی



 
43 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 

 درصد نسبت به استان استان درمیان نام محصول

 0.0 193 0 انجیر دیم

 0.0 386 0 زیتون

 0.0 247 0 خرما

 8.9 45 4 گل محمدي

 7.1 28 2 گلخانه

 1.8 12،411 220 زعفران

 0.0 8 0 گل و گباه زینتی

 5.6 58،959 3،328 جمع

 6.3 45،941 2،887 آبیسطح باغ 
1388 ،سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی: مأخذ                 



 
44 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 

  )هکتار ( ساله پنج برنامه طیو استان   شهرستان درمیانباغات کشت توسعه سطح )2-11 (جدول 

سهم شهرستان نسبت به  استان درمیان نام محصول
 )درصد(استان

 12.5 8 1 سیب بذري

 0.0 5 0 گالبی

 0.0 4 0 به

 16.4 383 63 انگور آبی

 28.8 104 30 انگور دیم

 32.4 37 12 انواع توت و شاه توت

 0.0 0 0 توت نوغان

 11.4 176 20 بادام آبی

 20.0 2،500 500 بادام دیم

 46.4 28 13 گردو

 29.6 27 8 هلو،شلیل وشفتالو

 33.7 98 33 زرد آلو وقیسی

 30.0 10 3 گیالس

 25.0 8 2 آلبالو

 41.8 67 28 آلو وگوجه

 31.5 2،856 900 زرشک

 6.3 319 20 عناب آبی

 5.4 92 5 عناب دیم

 8.3 12 1 سنجد

 6.7 2،980 200 پسته

 9.4 1،067 100 انار

 8.0 25 2 انجیر آبی



 
45 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 

سهم شهرستان نسبت به  استان درمیان نام محصول
 )درصد(استان

 7.1 14 1 انجیر دیم

 0.0 897 0 زیتون

 0.0 332 0 خرما

 20.0 100 20 گل محمدي

 6.0 50 3 گلخانه

 13.5 1،112 150 زعفران

 0.0 5 0 گل و گباه زینتی

 15.9 13،316 2،115 جمع
1388، سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی: مأخذ  

 



 
46 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 
 

)هکتار (  برنامه پنجم یر کشت  باغات شهرستان درمیان طیسطح ز) 2-12(جدول  

 93سال  92سال  91سال  90سال  89سال  88سال  نام محصول

 12 12 12 11 11 11 سیب بذري

 5 5 5 5 5 5 گالبی
 7 7 7 7 7 7 به

 109 96 84 71 59 46 انگور آبی

 30 24 18 12 6 0 انگور دیم
انواع توت و شاه 

 توت
27 29 32 34 37 39 

 0 0 0 0 0 0 توت نوغان

 246 242 238 234 230 226 بادام آبی

 901 801 701 601 501 401 بادام دیم

 43 40 38 35 33 30 گردو

 19 17 16 14 13 11 هلو،شلیل وشفتالو

 47 40 34 27 21 14 زرد آلو وقیسی

 4 3 3 2 2 1 گیالس

 5 5 4 4 3 3 آلبالو

 48 42 37 31 26 20 آلو وگوجه

 2958 2778 2598 2418 2238 2058 زرشک

 99 95 91 87 83 79 عناب آبی
 45 44 43 42 41 40 عناب دیم

 7 7 7 6 6 6 سنجد

 282 242 202 162 122 82 پسته

 123 103 83 63 43 23 انار

 14 14 13 13 12 12 انجیر آبی



 
47 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 

 93سال  92سال  91سال  90سال  89سال  88سال  نام محصول

 1 1 1 0 0 0 انجیر دیم

 0 0 0 0 0 0 زیتون

 0 0 0 0 0 0 خرما

 24 20 16 12 8 4 گل محمدي

 5 4 4 3 3 2 گلخانه

 370 340 310 280 250 220 زعفران
گل و گیاهان 

 زینتی
0 0 0 0 0 0 

 5443 5020 4597 4174 3751 3328 جمع

 977 870 763 655 548 441 سطح باغات دیم
 4466 4150 3834 3519 3203 2887 سطح باغات آبی

              1388، سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی: مأخذ         

 
  انیزنبور عسل و آبز، وریپرورش ط، يدامدار) 4-2
  وریدام و ط)1-4-2
  شهرستان  ی دامتیمار دام و جمعآ) 1-1-4-2

 درصـد  4/8 ،انی و تک سـم   گاو و گوساله  ،   شامل گوسفند و بز    یدام واحد   281769 با دارا بودن     انیدرم  شهرستان  
ن شهرسـتان  یور استان در ای درصد ط2/16ور معادل ی قطعه ط4321518پرورش ن یهمچن. باشد ت دام استان را دارا می یجمع

   .صورت گرفته است

   شهرستان انیو آبز، طیور  یدات دامیتول)2-1-4-2 
 کرك و مـو   6/5 ،عسل ی کلن  درصد  9/2 ،ریدرصد ش  9 ،وریطدرصد گوشت   2/16 ، درصد گوشت قرمز   4/8حدود    

ه   یـ  در ازیـ  ن)یماه(د ید گوشت سفیزان تولیم.  گرددیمد یتولان یدر شهرستان درم درصد پشم استان   9و    27ن شهرسـتان ـب
  . رسدی استان م)ماهی(رصدتولید گوشت سفید د4/5تن معادل 

  

  

  



 
48 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 

  

  ر ید شیزان تولیم) 1-2-1-4-2
 ، ر گوسـفند ی تن شـ 431زان ین می تن بوده است که از ا   9446 ،  1388در سال   ان  یدرمر شهرستان   ید ش یزان تول ی م

ت در سـال  ی نفر جمع1000 هر ي به ازاانیدرمر در شهرستان ید شیسرانه تول. رگاو بوده استیتن ش 8327ر بز و   ی تن ش  688
  .دهد ی را نشان ميباالتررقم )  تن157( در استان  رید شیتن بوده است که نسبت به سرانه تول 171، 1388

  

  

   برنامه پنجميرات آن در سالهایی تغینیش بی و پ1388ان در سال ی شهرستان درمیت دامیجمع)  2-13(جدول

 )واحددامی(ترکیب دام  برآورد تعداد دام طی سالهاي برنامه
 نوع دام

ابتداي    1393سال  1392سال  1391سال  1390سال  1389سال  1388سال
 برنامه

انتهاي  
 برنامه

 2.19 1.75 700 664 628 592 556 520 گاو اصیل

 26.98 18.41 12629 11700 10770 9840 8910 7980 گاو دورگ

 1.65 2.96 1257 1423 1589 1755 1921 2087 گاو بومی 

 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 شتر
گوسفند و 

 بره
107145 106343 105541 104739 103937 103135 38.03 33.90 

 31.07 34.86 126053 127033 128013 128993 129974 130954 بز و بزغاله

 4.20 3.99 2841 2773 2705 2637 2568 2500 تک سمیان

 246615 247529 248443 249358 250272 251186 جمع
جمع واحد 

 دامی
281769 286261 290753 295246 299738 304231 

  

  1388،سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی: مأخذ

  

  

 



 
49 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 

  سه با استانیو مقا 1388 سال دردرمیان شهرستان  یدام تیجمع )2-14(جدول

  نوع دام شهرستان استان درصد شهرستان نسبت به استان

 گاو اصیل 520 12030 4.3

 گاو دورگ 7980 70934 11.2

 گاو بومی 2087 19461 10.7

  شتر 0 24073 0.0

 گوسفند و بره 107145 1186918 9.0

 بز و بزغاله 130954 1721828 7.6

 تک سمیان 2500 24100 10.4

 جمع واحد دامی 281769 3372341 8.4

  1388،سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی: مأخذ             

  

  سه با استانیو مقا 1388 سال در انیشهرستان درمد گوشت قرمز یزان کل تولی م) 2-15(جدول

 درصد شهرستان نسبت به استان استان شهرستان نوع دام

 4,3 693 30 لیگاو اص
 11,2 3757 423 ختهیگاو آم

 10,7 688 74 یمگاو بو
 0 838 0 شتر

 9 6423 580 گوسفند
 7,6 8153 620 بز

 8,4 20552 1726 جمع
  1388 ، سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی: مأخذ                                    



 
50 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 

  
   برنامه پنجم  به تني سالهایان طید گوشت  قرمز شهرستان درمیزان کل تولیم) 2-16(جدول

  
  1393سال  1392سال  1391سال  1390سال  1389سال  1388سال نوع دام

 40 38 36 34 32 30 گاو اصیل

 669 620 570 521 472 423 گاو آمیخته

 44 50 56 62 68 74 گاو بومی

 0 0 0 0 0 0 شتر

 558 562 567 571 575 580 گوسفند

 597 601 606 611 615 620 بز

 1909 1872 1836 1799 1763 1726 جمع
  1388 ، سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی: مأخذ                 

  

  سه با استانیان و مقایر در شهرستان درمید شیزان کل تولیم) 2-17(جدول 

سهم شهرستان نسبت به 
 )درصد(استان

 نوع دام شهرستان استان

 لیگاو اص 1217 28150 4,3

 ختهیگاو آم 6703 59585 11,2

 یگاو بوم 407 3795 10,7

 گوسفند 431 4777 9

 بز 688 9040 7,6

 جمع 9446 105347 9

  1388 ، ازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبیس: مأخذ



 
51 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 

  

 
  برنامه پنجم  به تني سالهای و ط1388در سال ان یشهرستان درمر ید شیزان کل تولی م) 2-18(جدول

  1393سال  1392سال  1391سال  1390سال  1389سال  1388سال نوع دام

 1639 1554 1470 1386 1301 1217 گاو اصیل

 10609 9828 9047 8265 7484 6703 گاو آمیخته

 245 277 310 342 375 407 گاو بومی

 415 418 422 425 428 431 گوسفند

 662 667 672 677 682 688 بز

 13569 12745 11920 11095 10270 9446 جمع

  1388 ، سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی: مأخذ             

 
 
 

 تن به  پنجم برنامه يسالها یط و 1388 سال دران ین درمشهرستا کرك  دیتول کل زانیم) 2-19 (جدول

  1393سال  1392سال  1391سال  1390سال  1389سال  1388سال نوع دام

 15 15 15 15 16 16 بز

  1388 ، سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی: مأخذ               



 
52 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 

  

  تن به  پنجم برنامه يسالها یط و 1388 سال دران یشهرستان درم دام مو دیتول کل زانیم) 2-20(جدول

  1393سال  1392سال  1391سال  1390سال  1389سال  1388سال نوع دام

 20 20 20 21 21 21 بز

  1388 ، سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی: مأخذ                   

  تن به پنجم برنامه ياساله یط و 1388 سال دران یشهرستان درم دام پشم  دیتول کل زانیم) 2-21(جدول

  1393سال  1392سال  1391سال  1390سال  1389سال  1388سال نوع دام

 139 140 141 142 144 145 گوسفند

  1388 ، سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی: مأخذ            

  پنجم برنامه يهاسال در آن راتییتغ ینیب شیپ و 1388 سال دران یشهرستان درم وریط تیجمع آمار) 2-22(جدول

سال  عنوان          
1388 

سال 
1389 

سال 
1390 

سال 
1391 

سال 
1392 

سال 
1393 

 5577803 5282011 5001904 4736652 4485466 4247600 مرغ گوشتی تجاري 

             مرغ مادر گوشتی

 30000 30000         مرغ تخمگذار

             بوقلمون صنعتی
کبک و بلدرچین 

 20000 20000 20000       نعتیص

 375 250 250 125 125 0 شتر مرغ گوشتی

 75 50 50 25 25 0 شتر مرغ مولد

 7206 7134 7064 6994 6925 6856 اردك ، غاز و بوقلمون 

 77743 75479 73280 71146 69074 67062 مرغ و خروس بومی
  1388 ، ان جنوبیسازمان جهاد کشاورزي خراس: مأخذ                      



 
53 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 

  

سه با استانی و مقا1388ان در سال یشهرستان درم) تن(يدیتول وریط گوشت زانیم) 2-23(جدول  

 استان شهرستان عنوان
درصد شهرستان نسبت 

 به استان

 16,7 36852 6159 مرغ گوشتی تجاري
 0 506 0 مرغ مادر گوشتی

 0 367 0 مرغ تخمگذار
 0 220 0 بوقلمون صنعتی

 0 2 0 لدرچین صنعتیکبک و ب
 0 13 0 شتر مرغ گوشتی

 0 1 0 شتر مرغ مولد
 13,3 45 6  غاز و بوقلمون ،اردك

 14 128 18 مرغ و خروس بومی
 16,2 38132 6183 جمع

  1388 ، سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی: مأخذ       

  

 

  

  

  

  

  



 
54 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 

  )تن (پنجم رنامهب یطان یشهرستان درم يدیتول وریط گوشت زانیم) 2-24(جدول

 عنوان
سال 
1388 

سال 
1389 

سال 
1390 

سال 
1391 

سال 
1392 

سال 
1393 

 8088 7659 7253 6868 6504 6159 مرغ گوشتی تجاري 

 0 0 0 0 0 0 مرغ مادر گوشتی

 20 20 0 0 0 0 مرغ تخمگذار

 0 0 0 0 0 0 بوقلمون صنعتی
کبک و بلدرچین 

 صنعتی
0 0 0 5 5 5 

 9 6 6 3 3 0 شتر مرغ گوشتی

 1 0 0 0 0 0 شتر مرغ مولد

 6 6 6 6 6 6  غاز و بوقلمون  ،اردك

 21 20 20 19 18 18 مرغ و خروس بومی

 8150 7717 7290 6897 6532 6183 جمع 
  1388 ، سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی: مأخذ                     

  )تن (پنجم برنامه یطان ی درمشهرستان يدیتول یخوراک مرغ تخم زانیم) 2-25(جدول

سال  عنوان
1388 

سال 
1389 

سال 
1390 

سال 
1391 

سال 
1392 

سال 
1393 

 0 0 0 0 0 0 مرغ مادر گوشتی

 330 330 0 0 0 0 مرغ تخمگذار

 131 127 123 120 116 113 مرغ بومی

 461 457 123 120 116 113 جمع
  1388 ، زي خراسان جنوبیسازمان جهاد کشاور: مأخذ                        

 
 



 
55 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 
 

  )قطعه ( پنجم برنامه یطان یشهرستان درم يدیتول روزه کی جوجه دیتول زانیم) 2-26(جدول

 عنوان
سال 
1388 

سال 
1389 

سال 
1390 

سال 
1391 

سال 
1392 

سال 
1393 

 0 0 0 0 0 0 مرغ مادر گوشتی

 1406 938 938 469 469 0 شتر مرغ مولد
  1388 ، سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی: مأخذ                 

 

  )ماهی(گوشت سفید،  جعبه نوغان، زنبور عسل(ور ی اطالعات بخش دام و ط) 2-27(جدول

  برنامه پنجساله پنجمی طانیدرمشهرستان 

 93سال 92سال 91سال 90سال 89سال 88سال واحد شرح

 490 437 391 349 311 278 کلنی زنبور عسل

 0 0 0 0 0 0 عدد جعبه نوغان

تولید گوشت 
 )ماهی(سفید

 65 51 43 35 30 27 تن

  1388 ، سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی: مأخذ                 

  

  

  

  

  

  



 
56 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 

   صنعت و معدن)5-2
 يا ازمنـد انجـام مطالعـه   ینده اقتصاد شهرستان نیگاه بخش صنعت و معدن در آ     ی از نقش و جا    يریه هرگونه تصو  یارا

 از يریه تـصو یرو ته نیاز ا. ن بخش در اقتصاد شهرستان استیرامون تحوالت گذشته و وضع موجود ا   ی پ ،  انبهع و همه ج   یوس
 ،  آمـار و اطالعـات  ي بـر مبنـا  ی و معدن ی صنعت ي واحدها يها  یژگی از عملکرد و و    ی صنعت و معدن شهرستان و آگاه      يمایس

ـ ، يرین تصویار داشتن چنیاختدر . دیآ ین مطالعه به شمار می در انجام ا ين گام ضرور  ینخست د در اصـالح    یگمـان مـ   ی ب تواـن
 ي راسـتا هـا و حرکـت در     بهتر از امکانات و فرصـت يریگ با بهره،  رشديها تی رفع تنگناها و محدود    ،  ير توسعه اقتصاد  یمس

  .ثر واقع شود مثبت بلند مدت مؤيروندها
  

  تعداد و انواع صنایع و معادن فعال ) 1-5-2
  صنعت) الف

دارد یت خاصی فعال،  ی دو واحد صنعت   يان باستثنا یرستان درم در شه   یعمـده طـرح صـنعت   .  در بخش صنعت وجود ـن
جـاد  ینه رشد صـنعت و خـدمات در شهرسـتان ا   ی از آن زم يبردارمان باقران است که با بهره     یز احداث کارخانه س   یشهرستان ن 
  . خواهد شد

  

  )سی تاسيجوازها (ی صنعتيهاطرح)2-28(جدول

  تعداد  شهرستان
  يگذارهیسرما

  )الیون ریلیم(

  الاشتغ

  )نفر(

 1528 1956969 60  انیدرم

  1388، یع و معادن خراسان جنوبیآمار و اطالعات سازمان صنا: مأخذ
  

  )يبردار بهرهيهاپروانه (ی صنعتيواحدها)2-29(جدول

  تعداد  شهرستان
  يگذارهیسرما

  )الیون ریلیم(

  الاشتغ

  )نقر(

 364 107763 2  انیدرم

  1388آبان ، یع و معادن خراسان جنوبیآمار و اطالعات سازمان صنا: مأخذ
  



 
57 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 
 

 

 مشخصات جوازهاي تأسیس صنعتی شهرستان درمیان)2-30(جدول 

   يه گذاریسرما  تعداد تینوع فعال فیرد
 )الیون ریلیم(

اشتغال 
 )نفر(

 326 181،874 12 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 1

 0 0 0 ز توتون و تنباکو ـ  سیگارتولید محصوالت ا 2

 27 10،700 1 تولید منسوجات 3

 0 0 0 تولید پوشاك و عمل آوردن و رنگ کردن پوســـت خزدار 4

 0 0 0  زین و یراق و تولید کفش،  چمــدان،  ساخت کیـف، دباغی وعمل آوردن چرم 5

 5 2،000 1 ساخت کاال از نی ومواد حصیريو) غیـر از مبلمان  (، تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه 6

 60 14،300 2 تولید کاغذ و محصوالت کاغذ 7

 0 0 0  چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده، انتشار 8

 0 0 0 اي هاي هسته هاي نفت وسوخت  پاالیشگاه، صنایع تولید زغال کک 9

 0 0 0 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 10

 32 7،200 4  الستیکی و پالستیکیتولید محصوالت 11

 899 1،711،695 37 تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي 12

 0 0 0 تولید فلزات اساسی 13

 89 26،500 2 آالت تولید محصوالت فلزي فابریکی به جز ماشیــن 14

 0 0 0 تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشـده درجاي دیگر 15

 0 0 0 الت اداري و حسـابگر و محاسباتتولید ماشین آ 16

 0 0 0 تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستگاههــاي برقی طبقه بندي نشده در جاي دیگر 17

 0 0 0 تولید رادیو و تلویزیون و دستگاههاو وسایل ارتباطـی 18

 0 0 0  و انواع دیگر ساعتتولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیــکی و ابـزار دقیـــق و ساعتهاي مچی 19

 0 0 0  تریلر و نیم تریلر، تولید وسایل نقلیه موتوري 20

 90 2،700 1 تولید سایر وسایل حمل و نقل 21

 0 0 0 تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشـده در جاي دیگر 22

 0 0 0 بازیافت 23

 1،528 1،956،969 60  جمع  24

  آبان1388  ،یع و معادن خراسان جنوبی صناآمار و اطالعات سازمان: مأخذ



 
58 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 

 

  انیهاي صنعتی شهرستان درم مشخصات کارگاه)2-31(جدول

  تعداد تینوع فعال فیرد
   يگذاره یسرما

 )الیون ریلیم(

اشتغال 
 )نفر(

 364 107،763 2  جمع  

 354 105،949 1 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 1

 0 0 0 و ـ  سیگارتولید محصوالت از توتون و تنباک 2

 0 0 0 تولید منسوجات 3

 0 0 0 تولید پوشاك و عمل آوردن و رنگ کردن پوســـت خزدار 4

 0 0 0 زین و یراق و تولید کفش ، چمــدان، ساخت کیـف،دباغی وعمل آوردن چرم 5

 0 0 0 صیريمواد ح ساخت کاال از نی و و) غیـر از مبلمان  (،تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه 6

 0 0 0 تولید کاغذ و محصوالت کاغذ 7

 0 0 0  چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده، انتشار 8

 0 0 0 اي هاي هسته هاي نفت وسوخت  پاالیشگاه،صنایع تولید زغال کک 9

 0 0 0 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 10

 0 0 0 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 11

 10 1،814 1 د سایر محصوالت کانی غیر فلزيتولی 12

 0 0 0 تولید فلزات اساسی 13

 0 0 0 آالت تولید محصوالت فلزي فابریکی به جز ماشیــن 14

 0 0 0 تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشـده درجاي دیگر 15

 0 0 0 تولید ماشین آالت اداري و حسـابگر و محاسبات 16

 0 0 0  آالت مولد و انتقال برق و دستگاههــاي برقی طبقه بندي نشده در جاي دیگرتولید ماشین 17

 0 0 0 تولید رادیو و تلویزیون و دستگاههاو وسایل ارتباطـی 18



 
59 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 

  انیهاي صنعتی شهرستان درم مشخصات کارگاه)2-31(جدول

  تعداد تینوع فعال فیرد
   يگذاره یسرما

 )الیون ریلیم(

اشتغال 
 )نفر(

 0 0 0 تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیــکی و ابـزار دقیـــق و ساعتهاي مچی و انواع دیگر ساعت 19

 0 0 0  تریلر و نیم تریلر ،ريتولید وسایل نقلیه موتو 20

 0 0 0 تولید سایر وسایل حمل و نقل 21

 0 0 0 تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشـده در جاي دیگر 22

 0 0 0 بازیافت 23

 1388 آبان ، یع و معادن خراسان جنوبیآمار و اطالعات سازمان صنا: مأخذ

 

  معدن) ب

در حـال  . باشـد ی برخـوردار مـ   ی مناسـب  یر معـدن  یان از ذخا  ی شهرستان درم  ،  یشناسنی زم یط عموم یبا توجه به شرا   
  . باشندیت می نفر در شهرستان مشغول به فعال122  با اشتغال ی واحد معدن10حاضر 

  
  )يبردار بهرهيهاپروانه( معادن یع شهرستانیتوز) 2-32(جدول

 اشتغال )الیون ریلیم(گذاري ایهسرم )تن(انه یاستخراج سال )تن(زان ذخیره یم تعداد شهرستان

 122 21،554,74 350،367 38،565،000 10  انیدرم

  1388  آبان، یع و معادن خراسان جنوبیآمار و اطالعات سازمان صنا: مأخذ

  



 
60 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 

 

  انیت معادن شهرستان درمیخالصه وضع)2-33(جدول

 )نفر(اشتغال  )الیون ریلیم (يگذارهیسرما )تن(استخراج سالیانه )تن(میزان ذخیره  ماده معدنی

 7 449,00 10،000 1،950،000 آهک

 5 148,00 5،000 100،000 بنتونیت

 12 490,60 9،000 475،000 سنگ الشه

 73 10،174,90 26،367 2،040،000 گرانیت

 25 10،292,24 300،000 34،000،000 مارن

 122 21،554,74 350،367 38،565،000  جمع کل

  1388  آبان، یع و معادن خراسان جنوبیات سازمان صناآمار و اطالع: مأخذ

 

  یک ماده معدنی به تفکیر معدنی ذخایع شهرستانیتوز) 2-34(جدول

  )تن(ره یزان ذخیم  یماده معدن
  سهم شهرستان

  )درصد(ر استان یاز مجموع ذخا

 %6,38 1،950،000 آهک

 %0,62 100،000 تیبنتون

 %3,39 475،000 سنگ الشه

 %3,28 2،040،000 گرانیت

 %38,64 34،000،000 مارن

  1388 آبان ، یع و معادن خراسان جنوبیآمار و اطالعات سازمان صنا: مأخذ

  



 
61 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  

                                                                        
 
 
 

  )1388سال ( صنعت و معدن ينماگرها )2-35(جدول
  تعداد/ مقدار   واحد  ا نماگریعنوان شاخص 

 0 یشهرك صنعت ی صنعتيتعداد شهرکها
 0 هکتار ی صنعتيهارك در شهين قابل واگذاریمقدار زم

  0  یه صنعتیناح  ی صنعتیتعداد نواح
 0 هکتار ی صنعتی در نواحين قابل واگذاریمقدار زم

  60 فقره   س صادر شدهی تأسيتعداد جوازها
  1956969  الیون ریلیم  سی تأسي جوازهايگذارهیزان سرمایم

  1528  نفر سی تأسيتعداد اشتغال جوازها
  2 فقره   درصد20 ي باالیکیزیشرفت فیپس با ی تأسيتعداد جوازها

  824340  الیون ریلیم   درصد20 ي باالیکیزیشرفت فیس با پی تأسي جوازهايگذارهیزان سرمایم
  375  نفر  درصد20 ي باالیکیزیشرفت فیس با پی تأسيتعداد اشتغال جوازها

  2 فقره   درصد40 ي باالیکیزیشرفت فیس با پی تأسيتعداد جوازها
  824340  الیون ریلیم   درصد40 ي باالیکیزیشرفت فیس با پی تأسي جوازهايگذارهیزان سرمایم

  375  نفر  درصد40 ي باالیکیزیشرفت فیس با پی تأسيتعداد اشتغال جوازها
  1 فقره   درصد60 ي باالیکیزیشرفت فیس با پی تأسيتعداد جوازها

  4340  الیون ریلیم   درصد60 ي باالیکیزیشرفت فیس با پی تأسي جوازهايگذارهیزان سرمایم

  25 فقره  درصد60 ي باالیکیزیشرفت فیس با پی تأسيتعداد اشتغال جوازها
  2 فقره  ی صنعتيبردار بهرهيهاتعداد پروانه

  107763  الیون ریلیم  ی صنعتيبردار بهرهيها پروانهيگذارهیزان سرمایم
  364  نفر ی صنعتيبردار بهرهيهاتعداد اشتغال پروانه

 4,99 درصد ن صنعتیهم شهرستان از شاغلس

  2  کارگاه  ) نفر کارکن10 يباال (ی صنعتيهاتعداد کارگاه
  10 فقره   معدنيبردار بهرهيهاتعداد پروانه

 350  هزار تن   معدنيبردار بهرهيهات استخراج پروانهیزان ظرفیم
 21،554,74  الیون ریلیم   معدنيبردار بهرهيها پروانهيگذارهیزان سرمایم

 122  نفر  معدنيبردار بهرهيهاتعداد اشتغال پروانه

  5,5 درصد ن معادنیسهم شهرستان از شاغل
  1388 آبان ی، ع و معادن خراسان جنوبیآمار و اطالعات سازمان صنا: مأخذ       



 
62 )                                                                                غیر قـابل استنـاد-پیش نـویس( توسعـه شهـرستان درمیـان سنـد  
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  ییربنایامور ز )3
  يراه و ترابر) 1-3

ه لحـاظ کمـ   . استيضرورار ی بسي در توسعه امر   ی ارتباط يتوجه به محورها    یهر چند آمار و اطالعات ارائه شده ـب
ازمنـد توجـه   ی راهها شهرستان نیفیت کیاما وضع.  دهدیسه با استان مناسب تر نشان میت محورها شهرستان را  در مقا   یوضع
ر    است کهيژه ایت وین جهت حائز اهمی شهرستان از ای ارتباطي و توسعه  محورههايتوجه به بهساز .  است يجد  عـالوه ـب

کـاهش اسـتهالك خودروهـا وکـاهش      ، یکـ ی کاهش تلفات و خسارات حـوادث تراف   ،  کی تراف ين کننده در روانساز   یینقش تع 
و در خـروج شهرسـتان از   . ز بـه شـمار خواهـد رفـت    ی در توسعه شهرستان ن   ي در صورت تحقق کمک موثر     ،  مصرف سوخت 

  . اثر گذار خواهد بودیت بن بست فعلیموقع
در سـال   ) یی روسـتا يبه جز راه ها(ان یانواع راههاي تحت پوشش اداره راه و ترابري شهرستان درم     مجموع طول   

ن سـال  یـ  شهرستان در ايشبکه راهها.  استان را در برگرفته است     ي درصد از راهها   8/7 کیلومتر بوده است که      368 ،  1387
)   درصد 8/6(لومتریک25راه فرعی آسفالته و    ) درصد   8/78(لومتر  ی ک 290،  ی معمول یراه اصل )  درصد4/14(لومتری ک 53شامل  
لومترمربـع بـوده اسـت کـه از     یکصد کیلومتر در ی ک9/0ن سال ی شهرستان در ا ی اصل يتراکم راهها .  بوده است  ی شن يراهها

وده اسـت     ) لومتر  ی ک 7/0(ن شاخص در استان     ی نسبت به متوسط ا    يرقم باالتر    آسـفالته  ی فرعـ  يتـراکم راههـا   . برخـوردار ـب
  . لومتر مربع بوده استیکصد کیلومتر در ی ک5ن سال  یشهرستان در ا

  ، راه آســفالته)  درصـد 39(لـومتر یک317 کیلـومتر شـامل  813  ، 1387طـول راههـاي روسـتایی شهرسـتان در سـال     
ـ ن)  درصـد    4/34(لومتر  ی ک 280راه شوسه و    )  درصد 6/26(لومتریک216  تـراکم راههـاي روسـتایی     . ز راه خـاکی بـوده اسـت       ی

  نـسبت بـه  متوسـط اسـتان     ي کیلومتر در هر صد کیلومترمربع بوده است که از رقم باالتر          14ن سال معادل    یشهرستان در ا  
از به آسفالت شـدن  ین) یشوسه و خاک(یی روستاي درصد راه ها61 دهد یآمار فوق نشان م  .  باشد یبرخوردار م ) لومتریک46/9(

  .دارند
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  شهرستان درمیان اي  سیماي حمل و نقل جاده) 1-1-3

ه منظـور شـناخت بهتـر     . دهـد   را نـشان مـی  1387جدول زیر سیماي حمل و نقل شهرستان درمیـان را در سـال      ـب
  .ها و سهم شهرستان از کشور نیز ذکر شده است اي شهرستان، عملکرد استانی هر یک از شاخص وضعیت حمل و نقل جاده

  
   و مقایسه آن با استان87 شهرستان درمیان در سال اي سیماي حمل و نقل جاده) 3-1(جدول            

 درصد از استان استان شهرستان واحد عنوان

 1.7 2391 41 هزارتن میزان کاالي جابجا شده

 0.7 898 6 هزارتن میزان کاالي جابجا شده درون استانی

 2.4 1493 36 هزارتن  میزان کاالي جابجا شده برون استانی               

 2.1 194 4 هزار دستگاه  سفر کامیون تعداد

 1.3 75 1 هزار دستگاه تعداد سفر درون استانی

 2.5 119 3 هزار دستگاه تعداد سفر برون استانی

 0.5 1024 5 میلیون تن  کیلومتر طی شده – تن 

   12/34 10.3 تن متوسط وزن محموله در هر سفر

 2.6 39 1 شرکت  تعداد شرکتها وموسسات  باري 

 0.0 2 0 پایانه  تعداد پایانه هاي بار 

 0.0 2071 0 هزار نفر تعداد مسافر جابجا شده 

 0.0 1155 0 هزار نفر تعداد مسافر جابجا شده درون استانی           

 0.0 916 0 هزار نفر تعداد مسافر جابجا شده برون استانی           

 0.0 183 0 هزاردستگاه تعداد سفر مسافري 

عداد سفر درون استانیت  0.0 132 0 هزاردستگاه 

 0.0 51 0 هزاردستگاه تعداد سفر برون استانی
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 درصد از استان استان شهرستان واحد عنوان

 0.0 3 0  پایانه تعداد پایانه هاي مسافري          

 0.0 29 0  شرکت تعداد شرکتها و موسسات مسافري

 0.0 8 0  مجتمع تعداد مجتمع هاي رفاهی احداث شده 

یتعداد تصادفات محورهاي اصل  3.3 841 28 فقره 

 5.5 110 6 نفر تعداد تلفات تصادفات جاده اي برون شهري

 3.0 563 17 نفر تعداد مجروحین تصادفات جاده اي

1387، خراسان جنوبیاداره کل حمل و نقل پایانه هاي  :مأخذ  

  :اي شهرستان به شرح زیر توصیف می شود نقل جاده و با توجه به جدول مذکور وضعیت حمل
 تن است که مشابه بـا رقـم اسـتانی شـاخص     3/10ط تناژ حمل شده توسط ناوگان باري شهرستان در هر سفر   متوس

اسـتانهاي اصـفهان، کرمـان، هرمزگـان، سیـستان از        . از عمده کاالهاي این شهرستان سنگ می باشـد        . باشد  می)  تن 2/12(
 .مهمترین مقاصد باري شهرستان هستند

شود که در مقایـسه بـا رقـم     ه از مبدأ شهرستان در محدوده استان جا به جا می         درصد از کاالهاي حمل شد     15تنها  
  اي کمتر است که با توجه بـه ماهیـت بارهـاي شهرسـتان کـه عمـدتا سـنگ                 به نحو قابل مالحظه   )  درصد 37(مشابه استان   

 . می باشند قابل توجیه است

تن در سال است که در مقایسه با رقـم مـشابه    هزار41سرانه جا به جایی کاال توسط هر شرکت در شهرستان حدود     
هـاي حمـل و نقـل شهرسـتان      این امر بیانگر پایین بودن نسبت تناژ به تعـداد شـرکت  . بسیار کمتراست)  هزار تن  61(استانی  

  .نسبت به استان است

  جایی بار جابه) 2-1-3

 هـزار سـفر عملیـات جابـه     4 بـا   هزار تن بوده است که41 حدود  87میزان کاالي جابه جا شده شهرستان در سال         
  . درصد بار جابجا شده به خارج استان بوده است86 و یبار جابجا شده درون استان،  درصد آن14و  جایی انجام شده است

ا     6 و براي استان 7/5 میزان روند رشد کاال در برنامه چهارم توسعه براي کشور       پیش بینی شـده اسـت از طرفـی ـب
 32/9 برنامه چهارم توسعه براي کشور  84-86ر این زمینه و متوسط رشد جابه جایی بار در سالهاي            توجه به عملکرد استان د    

 درصد براي سالهاي آینده استان پیش بینی می شود که با توجـه بـه   7بوده است که در این راستا رشدي معادل ، 19و استان   
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راي کـاال پـیش بینـی مـی شـود           درصدي   10 رشد   88افتتاح کارخانه سیمان در این شهرستان در سال          . در این شهرستان ـب
  . نشان می دهد93 تا 87جدول زیر پیش بینی میزان بار شهرستان را در سالهاي 

  
)هزار تن( پیش بینی میزان جابه جایی کاال شهرستان درمیان )3-2جدول  

 متوسط رشد سالیانه 93 92 91 90 89 88 87 سال

 جابه جایی کاال

)هزار تن(  
41 45 50 55 60 66 73 10 

گزارش عملکرد سازمان حمل و نقل استان: ماخذ  

اري پـیش    و وري حمل برخی از تمهیدات و اقداماتی که در جهت افزایش میزان بار جابه جا شده استان و بهره              نقل ـب
  :بینی شده است عبارتند از

 نوسازي ناوگان حمل و نقل متناسب با نیاز بخش  -

 نقل کاالتاسیس شرکت یا شعبه حمل و   -

 ایجاد انجمن صنفی رانندگان ناوگان حمل و نقل کاال  -

 افزایش ناوگان باري شهرستان  -

  در حمل و نقل شهرستانITگسترش   -

  واگذاري امور تصدي گرایانه به تشکل هاي صنفی  -
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 جایی مسافر جابه  )3-1-3

ر شهرسـتان در دسـت نیـست    در شهرستان به دلیل نبود شرکت مسافري هیچگونه آماري از وضعیت سـفر و مـساف     
بینـی شـده    وري از ناوگان مسافري شهرسـتان پـیش   برخی از مهمترین اقداماتی که براي افزایش تعداد مسافر و افزایش بهره        

  :است عبارتند از
     در بخش حمل و نقل مسافربريITاستفاده از تکنولوژي -
 تاسیس شرکت یا شعبه حمل و نقل مسافر -

 عمومیافزایش ناوگان سواري کرایه  -

 واگذاري امور صدي گرایانه به تشکل هاي صنفی -

 

  ارتقاء ایمنی )4-1-3 

وده اسـت کـه در ایـن تـصادفات           28 تعداد   87اي شهرستان در سال      تصادفات جاده   نفـر  17 نفـر فـوت و   6 فقره ـب
تـصادفات وتلفـات   با توجه به اقدامات و فعالیتهاي انجام شده در جهت کاهش تصادفات، کاهش ده درصدي   . مجروح شده اند  

  . پیش بینی می شود88برنامه پنجم توسعه در سال  جاده اي در
  :   اقدامات الزم در جهت کاهش تصادفات بدین شرح می باشد -
 احداث ساختمان پلیس راه در شهرستان درمیان  -

  درمیان مجتمع تا پایان برنامه در شهرستان2احداث مجتمع هاي خدماتی رفاهی بین راهی و بهره برداري از  -

  
آموزش) 5-1-3  

با توجه به نقش و اهمیت آموزش و آگاهی در هر جامعه و علی الخصوص کاربرد مهم آمـوزش و اطـالع رسـانی در        
زمینه حمل و نقل و ایمنی، یکی از مهمترین وظایف سازمان حمل و نقل و پایانه ها اطالع رسانی و باال بردن سـطح آگـاهی             

ه شـرح              مردم و مسئوالن و کارکنان حمل        و نقل در این زمینه می باشد که از مهمترین اقدامات سازمان براي ایـن منظـور ـب
  :زیر می باشد

احداث پارك ترافیک در کلیه شهرستانهاي استان به طوري که تا پایان برنامـه یـک پـارك ترافیـک در شهرسـتان                
  .درمیان  موجود باشد
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  ها اهآموزش دانش آموزان مدارس و ایمن سازي مدارس حاشیه ر
  

امور زیر بنایی) 6-1-3  

 باب مجتمع خدماتی رفاهی در محورهاي شهرستان درمیان  با سرمایه گـذاري      2احداث و بهره برداري از       -
 بخش خصوصی 

 نصب یک عدد دوربین نظارت تصویري -

 نصب یک عدد تابلوي محدودیت سرعت -

 

ستان شهرستان درمیان و مقایسه با ا شاخصهاي توسعه حمل و نقل)3-3(جدول  

 استان درمیان
 شاخص

1387 1393 1387 1393 

) میلیون تومان(میزان سرمایه گذاري در شرکت حمل و نقل باري   183 18303 14799 306310 

 میزان سرمایه گذاري در شرکتهاي حمل و نقل مسافربري

)میلیون تومان (  

-- 279 2190 4186 

)فرن(میزان اشتغال در شرکتهاي حمل و نقل مسافربري   -- 15   

)میلیون تومان(میزان سرمایه گذاري در مجتمع هاي خدماتی   --- 1700 5600 22950 

 27 8 2 -- تعداد مجتمع هاي رفاهی بین راهی

)نفر( میزان اشتغال زایی در مجتمع هاي خدماتی رفاهی   --- 20 80 270 

 12 5 1 1 تعداد پارك ترافیک

 16 10 1 1 تعداد دستگاه ترددشمار

)میلیون تومان(سرمایه گذاري در بخش ناوگان باري   11324 29380 141553 367253 

)نفر(اشتغال زایی دربخش ناوگان باري   362 954 4530 11930 
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 استان درمیان
 شاخص

1387 1393 1387 1393 

) میلیون تومان(میزان سرمایه گذاري در بخش ناوگان مسافربري   1540 20638   

   257 132 میزان اشتغال در ناوگان مسافري

نامحسوس جاده ايتعداد کنترل     3 5 

 3 2 --- --- تعداد پایانه مسافربري

 35 29 --- --- تعداد پایانه بار

 55 39 1 --- تعداد شرکتهاي مسافربري

 6200 4000 1 1 تعداد شرکتهاي باري

)نفر(تعداد دانش آموز آموزش دیده حمل و نقل   1700 1200 40 65 

)حمل و نقل (تعداد مدارس  آموزش دیده   15 10 --- 30 

 5 1 --- --- تعداد دوربین کنترل سرعت ثابت

 9 1 --- --- تعداد باسکول ثابت و استاتیک

 9 1 1 --- تعداد دوربین نظارت تصویري جاده اي

 12 5 1 --- تعداد تابلوي محدودیت سرعت

خراسان جنوبی    اداره کل حمل و نقل پایانه هاي  :مأخذ             
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  يژ انر)2-3
اال ي به روسـتاها ی برنامه چهارم توسعه کار برق رسان    ی است ط  ی و صنعت  ي موتور محرکه توسعه اقتصاد    يانرژ    ي ـب

خانوار در دستور کار است در حـال  20ر ی زي به روستاهای پنجم توسعه کار برق رسان     يده ودر برنامه ها   یخانوار به اتمام رس   20
 ین بخـش بـه خـوب    یـ  ا ي در توسعه شاخـصها    يل نقش انرژ  یارند به دل   از نعمت برق برخورد    يت شهر یحاضر صددرصد جمع  

ان تعلـق دارد  یـ درصد تعـداد مـشترکان در اسـتان بـه شهرسـتان در م     6که ی شهرستان است  در حال     يت اقتصاد ی وضع يایگو
ن مـصرف  یانگیـ  کـه م یدر حـال .  شـود ی مصرف میده آن در بخش خانگدرصد مصرف برق به شهرستان است که عم      3تنها
لو وات است که   یک1068ان  ی درم یانه هر مشترك خانگ   ی  سرانه مصرف سال    .لووات است یک1926 هر مشترك دراستان     یخانگ
ک شـاخص مهـم در توسـعه شهرسـتان بـه      ی توان به عنوان ین امر را میا  باشد وی م ین استان یانگیدرصد مصرف م  55تنها  

درصـد  9 شود کمتـر از  یتان در بخش صنعت استفاده م    اس ین برق مصرف  یانگیدرصد م 20 که   ین در حال  ی همچن .حساب آورد 
  .بخش صنعت استفاده شده است مصرف برق شهرستان در

  
  مصرف برق ) 1-2-3

 ي مصرف برق در شـاخه هـا  یبررس.  مگاوات ساعت بوده است40553 حدود ، 87 برق مصرف شده در سال   يانرژ      
د . ن مقدار مصرف داشته است  یشترید ب  درص 38 معادل   ی با سهم  یدهد که بخش خانگ     یمختلف نشان م   زان یـ  اسـت م یهیـب

ه عنـوان     ی و صنعت و معـدن مـ     ي در دو قطب کشاورز    ی مصرف يانرژ  يت اقتـصاد ی وضـع یک شـاخص در بررسـ  یـ توانـد ـب
ه مـصرف رسـ   ين شهرستان در بخش کشاورزی درصد برق ا33حدود . شهرستان مطرح شود   ر یسه بـا سـا  یـ ده کـه در مقا ی ـب

ن شهرسـتان هـا و   ی در بـ ي در بخش کـشاورز  یزان برق مصرف  ین  م  ین شهرستان کمتر  یکن ا یباشد ول   یبخشها قابل توجه م   
  . باشدی استان را دارا مي بخش کشاورزی درصد مقدار برق مصرف3 معادل یسهم

شـاخص سـرانه مـصرف    . باشد ی درصد م4/3به طور کلی سهم شهرستان از کل مصرف برق استان اندك و حدود                
 هر مشترك بوده وکمتـر از متوسـط سـرانه مـصرف بـرق در سـطح       ي مگاوات ساعت به ازا  7/2 حدود   ،  87ل  ز در سا  یبرق ن 

  .باشد یم)  مگاوات ساعت7/5(استان 
  

  ن برقی مشترک)2-2-3
رق  ی درصد تعداد کـل مـشترک  3/7 مشترك بوده و حدود      15200 حدود   ،  87ن برق در سال     ی تعداد کل مشترک         ن ـب

شان مـ   ي بر حسب بخش هـا    ین برق مصرف  یب تعداد مشترک  ی ترک یبررس. دهد یل م یاستان را تشک    دهـد کـه   ی مختلـف ـن
ر ی در سـا ، نی  درصـد مـشترک  8ل داده و کمتـر از  ین را تشکین تعداد مشترکیشتری درصد ب92 معادل   ی با سهم  یبخش خانگ 
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ان ذکر اسـت تعـداد   یشا.  شوندی ميب رده بندی صنعت و معدن به ترت، ي کشاورز،  مصارف آزاد  ،  ی عموم ،  ي تجار يبخشها
  .  باشدی مشترك م76 و 87ب ی و صنعت و معدن به ترتين بخش کشاورزیمشترک

  
    یی برق روستا)3-2-3

 خـانوار  11219با )  سکنهي داراي هايبادرصد آ د 83(  روستا 121تعداد  ،  1385 سال   يسرشماراطالعات  بر اساس         
 90(  روسـتا  105ز ی خانوار شهرستان ن10 ي بااليروستا116از مجموع .  برق بودندي دارا، 85ان در سال   یدر شهرستان درم  

  . از نعمت برق برخوردار شده اند)  درصد
 روسـتا فاقـد   32 خانوار برقدار بوده و تعداد 20 ي بااليع برق استان خانوارهاین اطالعات اخذ شده از شرکت توز   یطبق آخر 

    .ت دارندیار جمع خانو10– 20ن یبرق بوده که اکثراً ب
  

  ي عمران شهر)3-3
 درصـد از فـضاهاي سـبز    83/0باشـد کـه مجموعـاً       هکتار مـی   7/7در شهرستان درمیان وسعت فضاي سبز شهري        

 متـر  25 تـا  20سرانه فضاي سبز توصیه شـده توسـط سـازمان ملـل     . شهري شهرهاي استان را به خود اختصاص داده است       
بـر اسـاس   . فضاي سبز در ایران با توجه به تنوع عوامل طبیعی و اقلیمی آن مختلـف اسـت      هاي    استانداردها و سرانه  . باشد  می

  . مترمربع براي هر نفر باشد13/9سرانه پارك ها باید ) 1349مصوب(توصیه اولیه طرح جامع تهران 
 نفـر در سـال   5390 هکتار است که با توجه به جمعیـت شـهري   7/7ه کل وسعت فضاي سبز شهري یدر شهر اسد    

وده   5ه یتعداد پارك هاي عمومی در شهر اسد. باشد متر مربع براي هر نفر می3/14 سرانه فضاي سبز شهري     1387  پـارك ـب
  .باشد  مترمربع می9ه یسرانه فضاي سبز پارك هاي عمومی در شهر اسد.  هکتار وسعت دارد9/4که 
  

  حمل زباله) 1-3-3
  .  تن زباله را حمل می کند4 در مجموع در هر روز ه یک خودرو بوده کهیتعداد خودروهاي حمل زباله اسد
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  سات پستیسأت)2-3-3

در این سـال در  .  در درمیان یک اداره پست بوده است    1387تعداد واحدهاي پستی مورد بهره برداري در پایان سال            
 نفـر یـک صـندوق    1000با توجه به جمعیت شهري و معیار براي هر .  نمایندگی پستی وجود داشته است 9شهرستان درمیان   

  .  باشد  این تعداد اندك می، پست
  

  ی آتش نشان)3-3-3
 بایـستی یـک ایـستگاه آتـش     ،  نفر از جمعیـت شـهري  10000 در مقابل هر ،  بر اساس یک ضابطه کلی و عمومی        

یار اسـتاندارد  تعداد یک ایستگاه آتش نشانی در نقاط شهري شهرستان وجود داشته که با توجه به مع          . نشانی وجود داشته باشد   
   . لحاظ گرددیستیز بای مسافت ها نيت و دوری جمعیکن پراکندگی ول، باشد  مییکاف
  

 درمیانخدمات و تأسیسات شهري شهرستان ) 3-4(جدول
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  1  1  3  1  4  1  5  7/7  هیاسد

  1387 ، سالنامه آماري استان خراسان جنوبی :مأخذ        
  

  آب و فاضالب )4-3-3
ودگی منـابع آب  ،   افزایش جمعیت نیازمند به آب     ،   تغییر الگوي مصرف   ،  شرایط خاص طبیعی      ،  مصرف بی رویه و آـل

 انتقال و دفع فاضـالب بـه منظـور جلـوگیري از آلـودگی آب      ،  جمع آوري،  و توزیع آب آشامیدنی سالمموجب شده که تأمین   
  . هاي سطحی و زیر زمینی اهمیت فراوانی پیدا کند
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  ين آب در نقاط شهریتعداد مشترک)5-3-3

ن ی درصد کـل مـشترک    5/1 بوده و ) فقره( مشترك   1469 ،  87ان در سال    ی درم ين آب در نقاط شهر    ی     تعداد کل مشترک  
االتر 82 با ی آن است که بخش خانگ   يای مختلف گو  ين در بخشها  ی تعداد مشترک  یبررس. ردیگ  یاستان را در بر م     ن ی درصد ـب

  .سهم را داشته است
  

 يزان فروش آب در نقاط شهری م)6-3-3

 درصـد فـروش   4/1معـادل   یده که سهمی به مصرف رسي مترمکعب آب در نقاط شهر 353086 حدود   ،  1387     در سال 
  . آب استان را به خود اختصاص داده است

 درصـد و  57ب با ی به ترتيدی و بخش تولیم که بخش خانگیابی ی مختلف از مصرف آب در م    ي     با نظر به سهم بخشها    
  .  ن سهم از مصرف آب را در شهرستان دارا بوده اندین و کمتریشتری درصد ب0

  .  باشدیم)  مترمکعب252 (ی مترمکعب بوده و کمتر از شاخص استان240مشترك  هر ي    متوسط مصرف به ازا
 

 مسکن) 4-3

 صـادر  ی سـاختمان يهـا  پروانه زانی م، کند یت بخش مسکن را در شهرستان مشخص می که وضع  يرین متغ یمهمتر  
وع  ،  آني استفاده و کـاربر  نوع،  طبقاتيربناین و زیتوان آن را بر حسب مساحت زم    ی باشد که م   ی احداث بنا م   يشده برا   ـن

  . نمودي طبقه بندي در نقاط شهری مسکونيا تراکم و تعداد واحدهای تعداد طبقات ، مصالح عمده
ه ترت ی در اسـد 87 صـادر شـده در سـال         ی سـاختمان  ي طبقات پروانه ها   يربناین و ز  یمساحت زم     و 70359ب یـ ه ـب

  .  باشدی مترمربع م44168
وده کـه سـهم   146ی بخش مسکوني احداث بنا برا  يه  برا   صادر شد  يتعداد پروانه ها      درصـد  7/7 معـادل  ی عدد ـب

  . شودیمقدار مشابه در استان را شامل م
 بخـش  ي برا،  مربوط به مصالح استفاده شده در احداث بنا1387 صادر شده در سال   ی ساختمان ين پروانه ها  یشتریب   

وده و در اسـتان ن  یـ  جديالح در ساخت و سازهان مصیت ایي اهم   بوده است که نشان دهنده     ياسکلت فلز   درصـد  95ز یـ د ـب
ر      ی سـاختمان يسه پروانه هایمقا. دهدیل می تشکي را اسکلت فلزيمصالح عمده در نقاط شهر   صـادر شـده در احـداث بنـا ـب

طبقـه   درصد از طبقات تک واحـد و دو  20 و  80ب  ین است که به ترت    یانگر ا ی ب 1387 سال   یحسب تعداد طبقات و واحدها ط     
  . استي از فضا نسبت به استفاده عمودینان درمیان به استفاده افقیش شهرنشیبوده اند که نشان دهنده گرا
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                                                                                                                  ییعمران روستا) 5-3
  به روستاها   یت آبرسانی وضع)1-5-3 

 داراي روسـتا 32و 14و 50  ترتیـب  به جمعیت خانوار 20 از بیش با روستائی 96تعداد از حاضر حال در زیر جدول مطابق     
  .باشند می فاقد و راکد و دو سطح یک، سطح آبرسانی شبکه

  
   وضعیت شاخص هاي آب و فاضالب روستایی)3-5(جدول

 پیش بینی

 واحد شرح ردیف
ابتدا سال 

1384 

ال پایان س
پایان برنامه توسعه  1388

4 

پایان برنامه توسعه 
5 

 کل روستاها 1   147 147   تعداد
 12685 12443 11960 10070 خانوار

 96 96 96 96 تعداد
  خانوار20روستاهاي باالي  2

 12251 11668 11551 11551 خانوار

 87 58 50 44 دادتع
3 

روستاهاي سطح یک تحت 
 11976 8984 6822 6245 خانوار پوشش و غیر تحت پوشش

 0 7 14 17 تعداد
 2روستاهاي سطح  4

 0 1159 3180 3557 خانوار

 9 31 32 35 تعداد
 روستاهاي راکد و فاقد 5

 275 1525 1549 1479 خانوار

6 
شاخص بهره مندي از آب 

 آشامیدنی سالم
 97,76 79,68 66,49 62,38 درصد

 14198 12739 12215 11390 مورد ترکینتعداد مش 7

  38  36  34    حلقه  چاه
  منابع آبی در اختیار  8  11  11  11    دهنه  قنات

  6  6  6    دهنه  چشمه
 32863 24386 23600   متر مکعب مخازن ذخیره 9

 KM   325 354 712 خط انتقال 10

 KM   263 292 372 شبکه توزیع در اختیار 11

  1388ضالب روستایی،شرکت آب و فا: مأخذ
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  .در جدول فوق تعداد مشترکین با احتساب اشتراك هاي غیر خانگی استشایان ذکر است 

 میـانگین  از و بیشتر 3/2 استان میانگین از که بوده درصد 49/66   در شهرستان  بهداشت و شرب آب از مندي بهره ضریب
  .باشد می کمتر درصد 47/7 کشوري

  :برنامه افق در نشهرستا روستاهاي به آبرسانی

 ریـزي  برنامـه  گونـه  هر و گردیده تأمین دولت آب هاي ساخت زیر احداث بخش در دارائی تملک اعتبارات اینکه به توجه با
 توسـعه  برنامـه  براسـاس  ریـزي  برنامـه  بنابراین باشد می دولت از اعتبار دریافت به منوط روستایی فاضالب و بآ توسعه براي

 و شـرب  بآ از منـدي  بهره ضریب پنجم توسعه برنامه پایان در داشت انتظار توان می اعتبار تأمین صورت در که بوده چهارم
 شـرب  آب افـزایش  ضریب برنامه  طی در. یابد ارتقاء 9 به هم  فاضالب و 76/97 به شهرستان هاي روستا سطح در بهداشت

  .رسید خواهد درصد 25  به هم فاضالب ضریب و درصد 100   بهداشت و
 چهـار  خونیـک  آبرسـانی  مجتمـع  فخـرود،  آبرسانی مجتمع:  از ندعبارت شهرستان سطح در آبرسانی هاي طرح و ها معمجت
 ).2 فاز (مال کالته ابرسانی مجتمع و تکمیل گزیک مجتمع تنگ،

 ،یـال ر میلیـون  450  انتقـال  خـط  اجـراي ،  خرید و ریال میلیون 500 آب ثانیه در لیتر یک  استحصال هزینه: طراحی مبانی
 .است گردیده لحاظ ریال میلیون 5/1 مخزن احداث و ریال میلیون300 توزیع شبکه

. می باشد درصد  01/1    جمعیت رشد ضریب و روز شبانه در لیتر  168  حدود  آب مصرف سرانهدر شهرستان درمیان 
 و متر 50 و مترمکعب 5/1 مشترك هر ازاء به ترتیب به توزیع شبکه و انتقال خطوط و پیشنهادي مخزن میزان تعیین جهت

                                                                                                                                                                                         .است گرفته قرار مدنظر متر 40
 چهارم برنامه در درصد 36 از آب فرار ضریبهمچنین . باشد می 8/3 خانوار بعد و 33/1 خانوار ازاءهر به مشترکین  تعداد

.                                                                             یافت خواهد کاهش 1405 افق در درصد 15به و پنجم برنامه در درصد 30 به توسعه
  .خواهد رسید آینده سال 5 تا خانوار 20 باالي روستاها از درصد 67  به نیز آبرسانی کهشب اجراي  

  
  یی شاخص برق روستا)2-5-3

 خانوار 11219با )  سکنهي داراي هاي درصد آباد  83( روستا   121 تعداد   ،  1385 سال   يسرشماراطالعات  بر اساس     
 90(  روسـتا  105ز ی خانوار شهرستان ن10 ي بااليروستا116جموع از م.  برق بودندي دارا، 85ان در سال   یدر شهرستان درم  

  . از نعمت برق برخوردار شده اند)  درصد
 روسـتا فاقـد   32 خانوار برقدار بوده و تعداد 20 ي بااليع برق استان خانوارهاین اطالعات اخذ شده از شرکت توز   یطبق آخر 

    .ت دارندی خانوار جمع10– 20ن یبرق بوده که اکثراً ب
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  یی شاخص راه روستا)3-5-3

  ، راه آســفالته)  درصــد39(لــومتریک317 کیلــومتر شــامل813 ، 1387طــول راههــاي روســتایی شهرســتان در ســال  
ـ ن)  درصـد    4/34(لومتر  ی ک 280و  راه شوسه   )  درصد 6/26(لومتریک216 تـراکم راههـاي روسـتایی      . ز راه خـاکی بـوده اسـت       ی

  نـسبت بـه  متوسـط اسـتان     ي در هر صد کیلومترمربع بوده است که از رقم باالتر          کیلومتر 14ن سال معادل    یشهرستان در ا  
از به آسفالت شـدن  ین) یشوسه و خاک(یی روستاي درصد راه ها61 دهد یآمار فوق نشان م  .  باشد یبرخوردار م ) لومتریک46/9(

  .دارند
  

  ییشاخص ارتباطات روستا)4-5-3
 در شهرسـتان   ی ارتبـاط تلفنـ    ي دارا ي دهد که تعداد روسـتاها     ین م  نشا یی بخش ارتباطات در عمران روستا     یبررس  

تعـداد دفـاتر پـست و    . ردیـ گ ی داراي سکنه شهرستان را در برم ي درصد روستاها  95 باشد که    ی م یی نقطه روستا  138ان  یدرم
  . باشدی واحد م18ز ی در شهرستان نییمخابرات روستا

  
   خانوار50ي هادي روستاي باال هاي طرح تهیه و اجراي )5-5-3 

 50 درصد روستاي بـاالي  24 خانوار در شهرستان و استان صد درصد بوده است که در   50تهیه طرح هادي روستاي باالي      
 از .مـی باشـد  )  درصـد 84/41(خانوار شهرستان این طرح ها اجرا شده است که کمتر از میزان مشابه این شـاخص در اسـتان              

  :موارد زیر اشاره کردها وجود دارد می توان به مهمترین مشکالتی که در اجراي این طرح 
  محدودیت منابع مالی -
  عدم مشارکت اهالی در تخریب و بازگشایی معابر براي اجراي طرح هادي-
  عدم هماهنگی الزم بین دستگاه هاي ذیربط در امور روستا-
  عدم متولی خاص در خصوص نگهداري اقدامات انجام گرفته در خصوص اجراي طرح هادي-
  

   اطالعات و ارتباطاتي فن آور)6-3
  پست) 1-6-3

 ی مرسوله بوده است که کمتراز شاخص سرانه مرسـوالت پـست        78/1شاخص سرانه مرسوالت در شهرستان معادل         
 يگـر بـه ازا   یبعبارت د .  باشد ی نفر م  10758  شهرستان معادل     ی پست ي  واحدها  یتیپوشش جمع .  باشد یم )97/9(در استان   
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نفـر  1833 هـر  ي است که در سطح استان  به ازاین درحالی ا،  وجود داشته استیک واحد پستی شهرستان    نفر در  1564هر  
    .ت داشته استی فعالیک واحد پستی

 

  سه با استانی شهرستان و مقاي مورد بهره برداری پستيواحدها) 3-6(جدول

  یصندوق پست

  اداره کل  شرح
دفتر 
  پست

باجه 
پست 
پست 

  يشهر

 یندگینما
  یپست

دفتر 
پست و 

خابرات م
  ییروستا

آژانس 
  ییروستا  يشهر  يشهر

سرانه 
مرسوالت 

  یپست

  78/1  5  1  0  18  9  1  0  1  انیدرم

  97/9  119  125  2  129  98  35  2  8  استان

  1387 ي استان خراسان جنوبی، سالنامه آمار: مأخذ
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  مخابرات) 2-6-3
 تلفـن ثابـت و   ي دهـد در شهرسـتان بـرا   یجامعه از تلفن را نشان م يب نفوذ تلفن که سطح برخورداریضر،  1387در سال   

 9/34 و 9/30( بـه ترتیـب  ن شاخص ها در سطح اسـتان     ی بوده است که نسبت به متوسط ا       درصد15 و   9/24ب  یهمراه به ترت  
    . برخوردار بوده استي از ارقام کمتر)درصد

تعداد تلفن هاي مشغول بـه کـار   .  شماره بوده است15253، معادل 1388درمیان در سال   تعداد تلفن هاي منصوبه شهرستان      
ه کـار شـده      92بر این اساس    . شماره رسیده است     14100در این سال به       درصد از تلفن هاي منصوبه شهرسـتان مـشغول ـب

  . مشترك بوده است8654تعداد مشترکین تلفن همراه نیز حدود . است
 تلفن ثابـت و همـراه بـه    ي دهد در شهرستان برایفن را نشان م جامعه از تليب نفوذ تلفن که سطح برخوردار یضر   

وده   ين شاخص ها در سطح استان از ارقام کمتری بوده است که نسبت به متوسط ا درصد27/15 و   86/24ب  یترت  برخـوردار ـب
   .است

 94 و 99یـب   بـه ترت 88پوشش جمعیتی بهره مند از امکانات مخابراتی و تلفن خـانگی در ایـن شهرسـتان در پایـان سـال            
   .درصد بوده است

 
  

  سه با استان ی مخابرات و مقايت شاخص هایوضع) 3-7(جدول

 تعداد تلفن منصوبه شرح
  ثابتتعداد تلفن

 مشغول به کار

  همراهتعداد تلفن
  مشغول به کار

ضریب نفوذ 
 )درصد(ثابتتلفن

ضریب نفوذ 
 )درصد(همراهتلفن

 15 9/24  8203 13650 14505 درمیان

 9/34 9/30  217023 204179 289423 استان

  1387 ي استان خراسان جنوبی، سالنامه آمار: مأخذ
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  و مقایسه با استان1388وضعیت شاخص هاي مخابرات در سال ) 3-8(جدول 
1388وضعیت در پایان سال   

 شهرستان استان
 عنوان

 منصوبه 15253 262031
 مشغول به کار 14100 210040

 تعداد مراکز 42 318
 مشغول به کار شهري 3704 134818
 مشغول به کار روستایی 10396 75222

31/31  86/24  ضریب نفوذ 

 تعداد دفاتر خدمات ارتباطی شهري 1 43

 ثابت

 تعداد روستاهاي داراي ارتباط 138 1707
 تعداد روستاهاي داراي تلفن خانگی 95 958
192 31 ICT 

 روستایی

 تعداد تلفن هاي همگانی شهري - 586
 تعداد تلفن هاي همگانی راه دور 87 1925
 تعداد کل تلفن هاي همگانی 87 2511

 همگانی

 مشغول به کار همراه 8654 268948
218 15 BTSتعداد سایت هاي  

1/40  27/15  ضریب نفوذ 
 همراه

1388، خراسان جنوبیشرکت مخابرات استان : مأخذ
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  ی و اجتماعیمور فرهنگا )4
  فرهنگ و هنر) 1-4

 هـا و  يریـ ن امر بـروز درگ ی رود ای شهرستان به شمار م ي ها یژگی گسترده از و   ی و مذهب  ی از تنوع قوم   يبرخوردار  
 برجـسته  یژگین ویا.نه مواجه است ین زمین مشکالت در ایان با کمتریاما درم .  دهد یش م ی را افزا  يله ا ی قب ی قوم يتنش ها 

ل ی واشـاعه فرهنـگ اصـ     ینـ ی د يق باور ها  یتعم.  است ی اسالم ،  یرانیل ا ی و اص  ی شهرستان از فرهنگ غن    يوردارجه برخ ینت
غـات ضـد   یط حاضـر کـه تبل  ی رسد بـه خـصوص در شـرا      یر به نظر م   ی در جهت ادامه روند موجود ضرورت اجتباب ناپذ        یرانیا

ه دل   یـ افته و شهرستان درم   ی یعی تندرو دامنه وس   ي گروه ها  ی عناصر وابسته به غرب و برخ      یفرهنگ وار   یـ ان ـب ل اسـتقرار در ـن
ن سند به آن اشـاره  ی است که در ا  ی موضوع ی فرهنگ یکیزی ف يلذا  توسعه فضا   .ن تهدات قرار دارد   یب ا ی در معرض آس   يمرز

ان یـ د متولیـ  اسـت کـه با  یح منابع فرهنگـ یت صحیری و مديزی برنامه ري در گروی از کار فرهنگيادیخواهد شد اما بخش ز   
  .ندی آن تمرکز نمايبخش فرهنگ بررو

  
  کتابخانه ها) 1-1-4

ک یـ  ، تیـ  نفر جمع54743 ي به ازایت  داشته  است ؛ به عبارت    یان  فعال  ی در  شهرستان در م     یک کتابخانه عموم  ی  
ت یـ در موقع)  نفـر 21283(ن شاخص در استان  یسه با  متوسط ای در شهرستان وجود داشته است که  در مقا      یکتابخانه عموم 

وده اسـت   7498ن سـال  یـ  شهرسـتان در ا   یتعداد کتب موجود در کتابخانه عموم     .  قرار دارد  يتر نییپا سـرانه کتـب   .  جلـد ـب
ه متوسـط      جلد بو137ن سال ی در ايت شهری نفر جمع1000 هر ي شهرستان  به ازا   یکتابخانه عموم  سبت ـب ده است که  ـن

ن یهمچنـ . نفر بوده است212 شهرستان برابر بایاعضاء کتابخانه عمومتعداد  .  دهد ی را نشان م   يرقم کمتر ) جلد556( استان  
  .  نفر بوده است1817ن سال یتعداد مراجعات به کتابخانه در ا

  
  ي و هنری فرهنگيش برنامه هاینما و  مراکز نمای س)2-1-4

  . ت نداشته استیان فعالینما در شهرستان درمیلم و تئاتر و سیش فی مرکز نما1387درسال   
  

  ی اماکن مذهب)3-1-4
د     یه و سـن   ی مسلمانان شع   را ت شهرستان یبا تمام جمع  یتقر    یحنفـ اهـل سـنت شهرسـتان عمومـاً         . تـشکیل داده اـن

 مکان متبرکـه  3 مکان شامل 135 ، انی شهرستان درمیتعداد اماکن مذهب.  هستند ي عشر یز اثن یع شهرستان ن  یت تش یوجمع
  .ه بوده استینیه و حسیباب تک12 باب مسجد و 120 ، یاسالم
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  ارتی حج و ز)4-1-4

ن کـل  ی درصـد زائـر  7/2ن تعـداد  یان به حج اعزام شده اند که ای نفر از شهرستان در م405 تعداد   ،  1387در سال      
  . دهندیل میاستان را تشک

  

  ي  وگردشگریراث فرهنگی م)2-4
  هاي گردشگري اماکن سیاحتی تاریخی و مراکز توریستی با ذکر جاذبه) 1-2-4

  : بخش مرکزي-شهرستان درمیان ده یفهرست آثار به ثبت رس
تپـه قلعـه    ، تپه قلعه کوه مـسک ،  تپه دفت آباد   ،   آرامگاه خاندان رفیعی   ،  آب انبار نوغاب   ،  خان  آب انبار حوض خواهر محمد    

خانـه   ، یک مـسینایی خانه ابراهیم ب ، حمام و حوض میرزاي فورگ   ،  حمام قدیمی درمیان   ،  تپه قلعه کهنه در سري    ،  کوه نوزاد 
خانـه مهـدي خـان     ، خانه عبداهللا بیک مسینایی ، خانه عبدالعظیم عظیمی ،  خان رفیعی ... خانه عبدا  ،  استاد غالمرضا سعیدي  

گ   ، قلعه بنیـاب  ، قلعه اسدیه، قلعه اره فورگ،  هاي دره فورگ    سنگ نگاره  ،  سنگ نگاره دره مسک   ،  رفیعی قلعـه   ، قلعـه بورـن
مـزار و چلـه خانـه     ، مدرسه علمیه درمیان   ،  قلعه مسک ،  قلعه کالته باقرخان  ،  قلعه کل حسن صباح    ،  نوزادقلعه قالع    ،  فورگ

  مسجد قلعه نوغاب ، مسجد جامع هندواالن ، درویش خسرو
  گزیک- بخش قهستان-فهرست آثار ثبت شده شهرستان درمیان 

بقایـاي قلعـه    ، بقایاي ساختمان چاه ماه، طبس مسیناآسبادهاي ، آرامگاه ابراهیم رضا، آب انبار علی آباد طبس مسینا       
قلعـه دختـر    ، نگاره الخ چمنزار سنگ ، تپه حصار کهنه آواز ، تپه پل عباس آباد  ،  تپه پاتنگ  ،  بقایاي قلعه محمد آباد    ،  خونیک
اد چهـار بـرج    ، قلعه کافران گرسک  ،  قلعه طبس مسینا   ،  گاویج  ، قلعـه نـو گـاویج    ، قلعـه مـسلمانان گرسـک    ، قلعه محمد آـب

ی  هـاي شـاه   محوطـه خرابـه   ، محوطه تـاریخی راوکـان   ،  محوطه باستانی مبارزي   ،  محوطه باستانی رزه   مـسجد عثمـان    ، وـل
  ذوالنورین طبس مسینا 

  : ی فرهنگ، ی مذهب، یخی تاري گردشگريجاذبه ها
   . درمیان چنارکهنسال مزار سلطان روستاي، چنارکهنسال دوشینگان-منطقه شکارممنوع درمیان

 حمـام  - مسجد جامع هندواالن- آسباد هاي طبس  مسینا    -مسک و درخش  ،  ان طبس مسی  ،   حسن صباح  ،  قلعه هاي فورگ  
   روستاي قهستان- بخش قهستان-منطقه نمونه گردشگري درخش آسیابانز ی و نخانه هاي قدیمی درمیان، قدیمی درمیان
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   آموزش و پرورش)3-4
  شهرستان تعداد دانش آموزان )1-3-4

 نحـوه  یبررسـ .  نفر بـوده اسـت  12997 معادل ، 1387-88 یلیان در سال تحصیتعداد دانش آموزان شهرستان درم     
دوره ن شهرسـتان در  ی درصد از دانش آموزان ا6/4 دهد که ی نشان میلیک مقاطع مختلف تحص یع دانش آموزان به تفک    یتوز

 9/2 و یدرصـد در مقطـع متوسـطه عمـوم      7/21 و   ییمقطع راهنمـا   درصد در    4/25 ،  ییمقطع ابتدا  درصد در    5/44،  یآمدگ
ور   یلیان ذکـر اسـت کـه در سـال تحـص           یشـا . ل بوده انـد   ی مشغول به تحص   یش دانشگاه یدرصد در دوره پ       درصـد  9/0 مزـب

ـ  ی استان در ای درصد دانش آموزان استثنائ9 معادل  ی در دوره آموزش استثنائ    ان شهرستان دانش آموز  ه ن شهرستان مـشغول ب
  .ل بوده اندیتحص
  

  )نفر (1387-88 یلی در سال تحصیلیک مقطع تحصیتعداد دانش آموزان شهرستان به تفک) 4-1(جدول

  استان  شهرستان  تعداد دانش آموز
سهم شهرستان از استان 

  )درصد(

  5/9  6273  599  یدوره آمادگ

  1/10  57398  5784  ییمقطع ابتدا

  7/9  33935  3300  ییمقطع راهنما

  1/8  35053  2823  یوسطه عموممقطع مت

  4/7  5134  378  یش دانشگاهیدوره پ

  9  1245  113  ییآموزش استثنا

  3/9  139120  12997  جمع

  1387، ی خراسان جنوبيسالنامه آمار: مأخذ                   
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   یلیک مقاطع مختلف تحصی شهرستان به تفکی آموزشي شاخص هایبررس) 2-3-4
  ییمقطع ابتدا) 1-2-3-4

 معـادل  ی نفر بوده و سهم  5784 ،  1387-88 یلیان در سال تحص   ی شهرستان درم  ییتعداد دانش آموزان مقطع ابتدا      
  . را به خود اختصاص داده اندیلین سال تحصی درصد دانش آموزان استان در ا10
خص در ن شـا یـ ک بـه متوسـط  ا  یـ  نفر در کالس بوده که نزد17 مزبوریلیشاخص تراکم دانش آموز در سال تحص         

  .  باشدیم)  نفر در کالس18(استان 
نسبت دانش آموز به معلـم   . نفر بوده است   401 در مجموع    ،  1387-88 یلی در سال تحص   یین دوره ابتدا  یتعداد معلم   

  .  باشدی ميت مطلوب تری در وضعی بوده که از متوسط استان14
  

  1387ان در سال شهرستان با استیی مقطع ابتدای آموزشيسه شاخص هایمقا) 4-2(جدول

  استان  شهرستان  شاخص

  18  17  تراکم دانش آموز در کالس

  17  14  نسبت دانش آموز به معلم

  1387، ی خراسان جنوبيسالنامه آمار: مأخذ                            

  

  ییمقطع راهنما) 2-2-3-4
  . ل اشتغال داشته اندیحص به تیی دانش آموز در مقطع راهنما3300 در مجموع ، 1387-88 یلیدر سال تحص  

)  نفـر در کـالس  20(سه با متوسـط اسـتان   ی نفر بوده است که در مقا19 ، ن سالیشاخص تراکم دانش آموز در کالس در ا   
سبت  .  نفر بـوده اسـت  216 مزبور معادل    یلین مقطع در سال تحص    ی ا یتعداد کارکنان آموزش  .  دهد ی را نشان م   يرقم کمتر  ـن

  .  باشدیزان مشابه در استان میک به میه که نزد بود15دانش آموز به معلم 
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  1387 شهرستان با استان در سال یی مقطع راهنمای آموزشيسه شاخص هایمقا) 4-3(جدول

  استان  شهرستان  شاخص

  20  19  تراکم دانش آموز در کالس

  16  15  نسبت دانش آموز به معلم

  1387، ی خراسان جنوبي سالنامه آمار: مأخذ                                

  

  یمقطع متوسطه عموم)3-2-3-4
  . ل اشتغال داشته اندی دانش آموز در مقطع متوسطه به تحص2823 در مجموع ، 1387-88 یلیدر سال تحص  

)  نفـر در کـالس  21(سه با متوسـط اسـتان   ی نفر بوده است که در مقا20 ، ن سالیشاخص تراکم دانش آموز در کالس در ا   
  .  دهدینشان م را يرقم کمتر

ه معلـم     .  نفر بوده است168 مزبور معادل    یلین مقطع در سال تحص    ی ا یتعداد کارکنان آموزش   شاخص نسبت دانـش آمـوز ـب
  .  باشدیزان مشابه در استان برابر می بوده که با م17ز  ین

  
  1387 شهرستان با استان در سال ی مقطع متوسطه عمومی آموزشيسه شاخص های مقا)4-4(جدول

  استان  شهرستان  صشاخ

  21  20  تراکم دانش آموز در کالس

  17  17  نسبت دانش آموز به معلم

  1387، ی خراسان جنوبيسالنامه آمار: مأخذ                               
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  )یر رسمیغ(ي و حرفه ایآموزش فن) 3-3-4
وده اسـت کـه     یشغول به فعال  ان م یان در شهرستان درم   یک مرکز آموزش ثابت مختص آقا     ی تنها   1387در سال      ت ـب

  .ده اندین مرکز بهره مند گردی اي  نفر از آموزش ها886
 ين است که بـه ازا یانگر ا ی نفر بوده است که ب     44ن سال   یان شهرستان در ا   یدگان به مرب  یشاخص نسبت آموزش د     

) ی هـر مربـ  ي  نفر بـه ازا 120(ن شاخص در استان ی وجود داشته است که مقدار متوسط ا    یک مرب یده  ی نفر آموزش د   44هر  
  . باشدی نسبت به استان را دارا ميت بهتری وضعیث تعداد مربیلذا از ح. ن تر استییپا
  

  1387سه آن با استان در سال ی شهرستان و مقاي و حرفه ایان فعال مراکز آموزش فنیسه تعداد مراکز و مربیمقا) 4-5(جدول

  استان  شهرستان
  عنوان

  زنان  مردان  زنان  مردان
  )درصد(سهم شهرستان از استان 

  3/8  4  8  0  1  تعداد مراکز ثابت

  6/12  94  64  11  9  ان فعالیتعداد مرب

  1387، ی خراسان جنوبيسالنامه آمار: مأخذ 
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  یآموزش عال)4-4
اال ی در اینیست و مدارس دیگانه نیان با موضوع آموزش چندان ب  یهر چند شهرستان درم       یین شهرستان از قدمت ـب

ـ . ر است یان متعلق به دهه اخ    ین در شهرستان درم   ی نو یوردار است اما آموزش عال    برخ  شهرسـتان  ین مرکـز آمـوزش عـال    یاول
ور اسـد  یـ ن سال دانشگاه پیدر ا.  اقدام به جذب دانشجو نمود1384ه در سال یام نور اسد یدانشگاه پ  شجو در  17ه بـا  یام ـن  داـن

 توسـعه داده اسـت بـه    84ت خود را نسبت به سال     ین دانشگاه حوزه فعال   ی ا در حال حاضر  . ت خود را آغاز نمود    یک رشته فعال  ی
  .ل هستندی مشغول به تحصین مرکز علمی دانشجو در ا700 که يگونه ا

  
  انی شهرستان درمی مراکز اموزش عاليواحد ها) 4-6(جدول 

تعداد واحد مرکز 
 یآموزش عال
  مصوب

مراکز آموزش 
   فعالیعال

تعداد 
  دانشجو

 يتعداد اعضا
  یأت علمیه

د یتعداد اسات
  مدعو

تعداد رشته 
  یلیتحص

ان یدرصد دانشجو
  یبوم

3  2  715  2  36  14  60  

  1388 ، انی شهرستان درمیمراکز آموزش عال: مأخذ
  

  بهداشت و درمان )5-4

  ی درمان-ی مراکز بهداشت)1-5-4
 8(ن مراکـز یـ  درصد از ا80 که  در شهرستان فعالیت داشتهی درمان- مرکز بهداشتی10 در مجموع ، 1387 در سال  

 یت مـ یـ  فعالي در شهرستان به صـورت شـبانه روز       یدرمان-یک مرکز بهداشت  یتنها  .  واقع شده اند   ییدر مناطق روستا  ) مرکز
  .کند

 مرکز بهداشـت  2ن شهرستان ی نفر جمعیت شهري ا10000 دهد که  به ازاي هری اطالعات موجود نشان م   یبررس  
  . مرکز بهداشت روستایی وجود داشته است2فر جمعیت روستایی  ن10000شهري و به ازاي هر 

  

  یی بهداشت روستايخانه ها) 2-5-4
 نفـر از  47569 واحد بـوده اسـت کـه    38 ، 1387ان در سال یهاي بهداشت فعال روستایی شهرستان درم   تعداد خانه   

ه  ین است که در مجموع نزدیگر ا انی موجود ب  ين آمارها ین شهرستان را تحت پوشش قرار داده است بنابرا        یت ا یجمع  87ک ـب
  . قرار گرفته اندیی بهداشت روستاين سال تحت پوشش خانه هایت شهرستان در ایدرصد از جمع
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  سه آن با استانیان و مقای شهرستان درمی بهداشتيشاخص ها) 4-6(جدول

  )درصد(سهم شهرستان از استان   استان  شهرستان  عنوان

  4/11  88  10  ی درمان-یمراکز بهداشت

  4/13  283  38  ییخانه بهداشت روستا

  1387، ی خراسان جنوبيسالنامه آمار: مأخذ                     

  

  ی درمانيشاخص ها)3-5-4
  پزشک) 1-3-5-4

 115و )  درصـد از پزشـکان اسـتان   4/5معـادل  ) ( دندانپزشک و داروساز،  پزشک(  پزشک   20 تنها   ،  1387در سال     
 -ی و خـدمات بهداشـت   یدر مراکز تحـت پوشـش دانـشگاه علـوم پزشـک           ) راپزشکان استان یرصد از پ   د 7/5معادل(راپزشک  یپ

شان مـ        ی ترک یبررس. ت بوده اند  ی شهرستان مشغول به فعال    یدرمان  دهـد  یب پزشکان شاغل بر حسب نوع رشته و تخصص ـن
، ن شهرسـتان یـ ت در ایـ  فعالل پزشـکان متخـصص بـه   یـ جه عدم تما  ی مناسب و در نت    یل عدم وجود امکانات درمان    یکه به دل  

  .  بوده اندی پزشکان شاغل در شهرستان از نوع پزشک عمومیتمام
ن شـاخص  ی نفر بوده است که از متوسط ا 4ت شهرستان معادل    ی نفر جمع  10000 هر   يشاخص تعداد پزشک به ازا      
  . کمتر است)  هر پزشک ي نفر به ازا6( در استان 

  
  شگاهیآزما)2-3-5-4

 اسـتان  يشگاه هـا ی درصد از آزما10 واحد بوده است که 9 ، 1387ان در سال  ی شهرستان درم  يه ها شگایتعداد آزما   
 نفر بوده است  که نـسبت بـه   6082ن سال معادل ی در ا، شگاهیت به آزمایشاخص نسبت جمع. را به خود اختصاص داده است    

سبت بـه اسـتان در    یت به آزمای جمعیب دسترسین است که ضریانگر ای کمتر است که ب    7497زان مشابه در استان   یم شگاه  ـن
  . استيت مناسب تریوضع
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  سه آن با استانی شهرستان و مقایامکانات درمان) 4-7(جدول

  )درصد(سهم شهرستان از استان   استان  شهرستان  شرح

  4/5  367  20  پزشک

  8/5  1984  115  راپزشکیپ

  2/10  88  9  شگاهیآزما

    1387، ی جنوب خراسانيسالنامه آمار: مأخذ       

  

  1387سه آن با استان در سال ی شهرستان و مقای درمانيشاخص ها) 4-8(جدول

  استان  شهرستان  شرح

  6  4  تی نفر جمع10000تعداد پزشک به 

  7497  6082  شگاهیت به آزماینسبت جمع

    1387، ی خراسان جنوبيسالنامه آمار: مأخذ                 

                                                                                                         

  ین اجتماعی و تأمیستیبهز) 6-4
   يمه ایامور ب) 1-6-4
  ین اجتماعی تأم)1-1-6-4

 و ی اجتمـاع ، ي  اقتـصاد يامدهایت از اقشار مختلف جامعه در برابر پ   ی حما ین اجتماع ی از اهداف مهم نظام تأم     یکی  
اتوان  ،   حوادث ،  ی سرپرست ی ب ،  ی از کارافتادگ  ،  يری پ ،  ی مانند بازنشستگ  ی زندگ یعیطب  و ی ذهنـ ، ی جـسم ي هـا ی سوانح و ـن
ن تعـداد  ی پرداخت شـده بـه آنـان و همچنـ       يمه شدگان و مبلغ مستمر    ی در خصوص تعداد ب    يچ گونه آمار  یه.  باشد ی م یروان

 به صـورت مـستقل وجـود نداشـته و بـه      1387ان در سال یتان درم در شهرس  ین اجتماع یر پوشش سازمان تأم   ی ز يکارگاهها
مه شـدگان خـدمات   ی تعداد ب یبررس. رجند منظور شده است   یشه در سرجمع شهرستان ب    یان و سرب  ی سرا يهمراه شهرستان ها  
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و (یمـه خـدمات درمـان   ین شهرستان تحت پوشش ب  یت ا ی از آن است که اغلب جمع      ی حاک یدرمان   قـرار  ) ییمـه روسـتا  یژه بیـب
  . گرفته اند

  
   ی خدمات درمان) 2-1-6-4

ان در سـال  یـ  شهرسـتان درم ی تحت پوشش اداره خدمات درمـان     یخدمات درمان )  ی و تبع  یاصل(مه شدگان   یتعداد ب   
ت   )  درصـد 2/6( نفـر 3465ن سـال  یـ مه شدگان شهرسـتان در ا یاز کل تعداد ب.  نفر بوده است 55974 ان کارکنـان دوـل ، از آـن
  .   باشندیر اقشار میسا)  درصد3/1( نفر 713ان و ییروستا)   درصد5/92( نفر51796

  
  یمه خدمات درمانیتحت پوشش ب) ی و تبعیاصل( مه شدگان یب) 4-9(جدول

  سه آن با استانی و مقا1387ان در سال یدرشهرستان درم

 استان انیدرم عنوان
سهم شهرستان   

 )درصد ( 

 7/4 73174 3465 یدولت

          حرف و مشاغل آزاد    
 )ش فرمایخو(

0 369 0 

 7/14 351664 51796 ییروستا

 0 42959 0 ي شهريبستر

 75/3 19004 713 ر اقشاریسا

  5/11  487170  55974  جمع

   1387، ی استان خراسان جنوبيسالنامه آمار: مأخذ                       
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   يمه ایر بیامور غ) 2-6-4
   یتیامور حما) 1-2-6-4  

ه دهنـده خـدمات اجتمـاع         13د  تعدا        ازکودکـان  ي نگهـدار  ي مـشتمل بـر واحـدها      یستیـ  سـازمان بهز   یواحـد اراـئ
 یی و روسـتا ي سرپرست وجود داشته که در مناطق شهریازمند و بی نيت از خانوارهایحما،  خدمات مهد کودك  ،   سرپرست یب

  .  باشدی نفر م678ن واحدها یان ایت داشته اند و تعداد مددجویفعال
 

  
  1387ان در سال ی و تعداد مددجویستی سازمان بهزیواحد ارائه دهنده خدمات اجتماع )4-10(دولج

  عنوان

حد
 وا

داد
تع

  
)

ماع
اجت

ت 
دما

خ
 ی

هر
ش

  )ي

جو
دد

د م
عدا

ت
ی

  ان

حد
 وا

داد
تع

  
)

ماع
اجت

ت 
دما

خ
ی

ستا
 رو

  )یی

جو
دد

د م
عدا

ت
ی

  ان

  -  4  0  0  ی اجتماع خدماتيمجتمع ها

  0  0  13  1   سرپرستی کودکان بينگهدار

  107  4  203  3  خدمات مهد کودك

   سرپرستی بي خانوارهات ازیحما

  ازمندیو ن
1  355  0  0  

  0  0  0  0  ي و حرفه ایآموزش فن

  0  0  0  0  خدمات برنامه کودك و نوجوان

  0  0  0  0  ی اجتماعيب هایآس

  1387 ، ی سالنامه استان خراسان جنوبیکیسامانه الکترون: مأخذ                       
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  ی  امور توانبخش)2-2-6-4
 ، ی گفتاردرمـان ، ی کاردرمـان ، نی معلـول ي حرفـه آمـوز  ، ی اجتمـاع ی ارائه دهنـده خـدمات توانبخـش       ين واحدها یاز ب   

 در خـانواده و  ی توانبخـش يریـ  بگ ي مـستمر  ي  واحـدها   ،  رهی و غ  یل کمک توانبخش  ی وسا ي اعطا ،  یینای و ب  ییسنجش شنوا 
  .ن خدمات استفاده نموده اندی مددجو در شهرستان وجود داشته که از ا2671  و 251ب با ی به ترتیینایسنجش ب

 
  ) ره(ینیته امداد امام خمی کم)3-6-4

ه اقـشار   یی و طـرح مـددجو  یید رجـا یخدمات خود را در قالب  دو طرح عمده  شـه )  ره (ینیته امداد امام خم   یکم    ـب
ـ     ه ی کسان یین طرح مدد جو   یمشمول.  کند یازمند جامعه ارائه م   ین  از کـار  ، ی سرپرسـت یل بـ یـ  از قبیستند  که معموالً به علل

 سـال  60 ي باالیی را سالمندان روستایید رجاین طرح شهیمشمول.  تحت پوشش قرار گرفته انديماری و بی تنگدست،  یافتادگ
ان یـ تان درمدر شهرسـ ) ره (ینـ یته امداد امـام خم  ی دو واحد کم   ،  1387درسال  . دهند یل م یسن و افراد تحت تکفل آنها تشک      

ال درقالـب  یـ ون ریـ لی م27397 نفـر و مبلـغ   5900 به یید رجایال  در قالب طرح شه  یون ر یلی م 9593مبلغ  . ت داشته اند  یفعال
نه خـدمات  ین در زمین نهاد همچنیا. ان پرداخت شده است  یاز متقاض )  ي و مورد  ینفرات دائم ( نفر  26150 به   ییطرح مددجو 

 257 کـه مبلـغ   يت داشـته اسـت بـه طـور    یـ ازمنـدان فعال ی وام به ن ي اعطا ،ی و فرهنگ  یزشخدمات آمو ،  مهی و امور ب   یدر مان 
ن نهـاد بـه   ی توسط ای و آموزشیال بابت خدمات فرهنگیون ریلی م1293مه و مبلغ ی و امور بیال بابت خدمات درمان یون ر یلیم

ال وام یـ ون ریـ لی م5290ان مبلـغ    یـ درمشهرسـتان   )ره (ینـ یته امداد امام خم   یکم ،ن سال یدر ا . ان پرداخت شده است   یمددجو
مجمـوع مبـالغ    . ن نهاد پرداخت نموده اسـت یال وام قرض الحسنه به  افراد تحت پوشش  ایون ر یلیم1585 و مبلغ    ییخودکفا

ون یـ لی م1724ن سـال   یـ  در اي نقدير کمکهای و سای خدمات عمران، نه ازدواجیازمندان  بابت کمک  هز   یپرداخت شده به ن   
  . استال  بودهیر
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 ،  به آنانیمبالغ پرداخت و انیشهرستان درم)  ره (ینیته امداد امام خمیان و استفاده کننده گان ازخدمات کمی مددجو)4-11(جدول
  1387سال 

  

 عنوان

د      یطرح شه
 ییرجا

طرح مدد 
 ییجو

 و یخدمات درمان
 مهیامور ب

 و یخدمات آموزش
 یفرهنگ

 وام ياعطا
 ییخودکفا

 وام ياعطا
 الحسنهقرض 

 631 56 2879 - 26150 5900 تعداد نفرات

  یمبلغ پرداخت

 )الیون ریلیم( 
9593 27397 257 1293 5290 1585 

  1387، ی استان خراسان جنوبيسالنامه آمار: مأخذ
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  یت بدنیترب) 7-4
تـر مربـع    م17093ان معـادل   یـ  شهرستان درمیت بدنیر نظر اداره تربی  زی ورزش ي مجموع  فضاها   1388در سال     

 يسـرانه فـضاها  .  باشدیده می درصد سرپوش15 درصد روباز و  85زان  ین م ی باشد که از ا    یده و روباز م   ی سرپوش ی ورزش يفضا
 ين تـر یی متر مربع بوده است که از رقم پـا 310ت شهرستان معادل ی نفر جمع 1000 هر   يبه ازا ) ده  یروباز و سرپوش   (یورزش

ع  610(ان ن شاخص در اسـت یسه با متوسط ا  یدر مقا   و ین شهرسـتان مجتمـع ورزشـ   یـ در ا. برخـوردار بـوده اسـت   )  متـر مرـب
  .  ز در حال احداث بوده استی بوده و دو سالن ني مورد بهره برداریک سالن ورزشی وجود نداشته و یومیاستاد

  فضاهاي ورزشی شهرستان درمیان) 4-12(جدول 

  1387،دفتر آمار و اطالعات:مأخذ        
           

 
 
 
 

 سالن ورزشی استادیوم

مجتمع تعداد 
 برداري مورد بهره در دست احداث رداريب مورد بهره یورزش

در دست 
 احداث

0 0 0 1 3 
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اجتماعی و ،گزیده شاخص هاي اقتصادي
 فرهنگی شهرستان و مقایسه با استان
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سه با استانی شهرستان و مقای و فرهنگی اجتماع، ي اقتصاديده شاخص هایگز) 5  

زان شاخص یم
 در استان

زان شاخص در یم
)وضع موجود( نوع شاخص  شهرستان  

)لومتر مربعیک (87-مساحت شهرستان  5797 95388  
** 08/6  سهم شهرستان از مساحت استان 
 مرز مشترك 50 331
 تعداد بخش 3 19
 شهر 3 23
 دهستان 6 49

هاي داراي سکنه تعداد آبادي 145 1812  
** 3/8  درصد از جمعیت استان 

1385ت یجمع 53794 636420  
** 45/8 1385ز جمعیت استاندرصد ا   

1385يت شهریجمع 4839 326695  

** 48/1 درصد جمعیت شهري شهرستان از جمعیت شهري استان  
1385 

** 88/15 درصد جمعیت روستایی شهرستان از جمعیت روستایی  
1385استان  

يریت عشایجمع 17590 80166  

** 94/21  يری شهرستان از جمعیت عشايریدرصد جمعیت عشا 
1385استان  

67/6  28/9 1385تراکم جمعیت    
1387ت یبرآورد جمع 54743 659763  
1387 يت شهریجمع 12274 358480  

** 4/3 درصد جمعیت شهري شهرستان از جمعیت شهري  
1387استان  

1387 ییت روستایجمع 42469 301283  

** 1/14 درصد جمعیت روستایی شهرستان از جمعیت روستایی  
1387استان  

تیجمع  

 تعداد معلمان 401 3423
آموزان شهري تعداد دانش 581 28710  
آموزان روستایی تعداد دانش 5203 28688  
 تعداد کل دانش آموزان 5784 57398

ییابتدا  آموزش 
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زان شاخص یم
 در استان

زان شاخص در یم
)وضع موجود( نوع شاخص  شهرستان  

02/50 آموز شهري درصد دانش 10   
آموز به معلم نسبت دانش 14 17  

 تعداد کالس 331 3264
 تراکم در کالس 17 18

 تعداد معلمان 216 2102
آموزان شهري تعداد دانش 566 21217  
آموزان روستایی تعداد دانش 2734 12718  
 تعداد کل دانش آموزان 3300 33935

5/62 آموز شهري درصد دانش 17   
آموز به معلم نسبت دانش 15 16  

 تعداد کالس 170 1666
4/20  4/19  تراکم در کالس 

ییراهنما  

 تعداد معلمان 168 2051
آموزان شهري تعداد دانش 2005 27837  
آموزان روستایی تعداد دانش 818 7216  
 تعداد کل دانش آموزان 2823 35053

4/79 آموز شهري درصد دانش 71   
 نسبت دانش آموز به معلم 17 17

ستعداد کال 142 1643  
 تراکم در کالس 20 21

 متوسطه
 ي حرفه ایفن، ينظر(

)و دانش و کار  

آموزان شهري تعداد دانش 400 18951  
آموزان روستایی تعداد دانش 2005 6624  
 تعداد کل دانش آموزان 2405 25575

74 6/16 آموز شهري درصد دانش   
 تعداد کالس 120 1145
 تراکم در کالس 20 22

يمتوسطه نظر  

 تعداد آموزشگاه 1 18
آموزان شهري تعداد دانش 93 3141  

آموزان روستایی تعداد دانش 0 0  
آموز شهري درصد دانش 100 100  
 تعداد کالس 5 149
 تراکم در کالس 17 21

ي حرفه ایمتوسطه فن  

 متوسطه کاردانش تعداد آموزشگاه 2 44
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زان شاخص یم
 در استان

زان شاخص در یم
)وضع موجود( نوع شاخص  شهرستان  

آموزان شهري تعداد دانش 325 5745  
آموزان روستایی تعداد دانش 0 592  
آموز شهري درصد دانش 100 91  
 تعداد کالس 17 349
 تراکم در کالس 19 18

آموزان شهري تعداد دانش 75 4343  
آموزان روستایی تعداد دانش 303 791  
آموز شهري درصد دانش 20 85  
 تعداد کالس 22 333
 تراکم در کالس 17 15

یش دانشگاهیدوره پ  

)یر رسمیاي غ آموزش فنی و حرفهتعداد مراکز  1 12  

ر یغ(اي دگان مراکز آموزش فنی و حرفهیتعداد آموزش د 886 18905
)یرسم  

ي و حرفه ایفن  

11/81  01/78 )1385سال  (ينرخ با سواد   
یتعداد کتابخانه عموم 1 31  
159/0  139/0 )مترمربع(ي کتابخانه ايسرانه فضا   
  کودکان و نوجوانانيرکانون پرورش فک 0 10
 تعداد سینما 0 4

تی نفر جمع1000 هر يسرانه کتاب به ازا 137 556  
 ثبت شده در فهرست آثار یخیتعداد آثار تار 67 553

یمل  
ی و فرهنگیخی تاريتعداد موزه ها 0 12  

 فرهنگ و هنر

 نسبت جمعیت به تخت 0 925
 نسبت جمعیت به موسسات درمانی 0 82410
 نسبت جمعیت به مراکز بهداشتی درمانی 5474 7497
 نسبت جمعیت به پزشک 2737 1796
  بهداشت فعال روستايتعداد خانه ها 38 283

4/1  3/1   نفر1500 هر ي به ازایی بهداشت روستايسرانه خانه ها 

 بهداشت و درمان

)مترمربع(مساحت فضاي ورزشی روباز   14550 311781  

)مترمربع( فضاي ورزشی سرپوشیده مساحت 2543 97790  

افتهیتعداد ورزشکاران سازمان  1410 24330  

یتعداد ورزشکاران قهرمان 0 219  

 تربیت بدنی
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زان شاخص یم
 در استان

زان شاخص در یم
)وضع موجود( نوع شاخص  شهرستان  

61/0  31/0 ی ورزشيسرانه فضا   

)1385سال ( خانوار و بیشتر20تعداد روستاهاي باالي  116 1119  

)1385سال (انوار و بیشتر  خ20جمعیت روستاهاي باالي  48221 294076  

 ) خانوار20باالي (کشی  تعداد روستاهاي بهرمند از آب لوله 54 551
)1385سال (  

یی آسفالته به کل راه روستایینسبت راه روستا 39 37  

 10باالي (تعداد روستاهاي بهره مند از روشنایی برق  105 981
)1385سال  ()خانوار  

 20باالي ( مند از روشنایی برق تعداد روستاهاي بهره 94 796
) 1385سال  ()خانوار  

6/87  4/83   برخوردار از برقيدرصد روستاها 

4/55  38 
سال ( سالمیدنی برخوردار از آب آشاميدرصد روستاها

1385(  

118 7/99 ییروستاسرانه فروش آب به ازاي هر مشترك    

2/93  2/95 ی برخوردار از  ارتباط تلفنيدرصد روستاها   

)درصد( خانوار50تهیه طرح هادي روستاهاي باالي  100 100  

84/41 )درصد ( خانوار50 طرح هادي روستاهاي باالي اجراي 24   

ي شهری مسکونيد واحدهایزان تولیم 11746 143581  

یربناي واحدهاي مسکونی تولید شده ن زیانگیم 101 124
)مترمربع(يشهر  

 عمران شهري و روستایی

 

ريتعداد خانوار عشای 2895 15153  
يریت عشایتعداد جمع 17590 80167  

)درصد(تیر به کل جمعیت عشاینسبت جمع 32 14  
 امور عشایر

9/10  8/24  نسبت احیاء و اصالح مراتع به سطح مراتع هدف 

43/18  03/19 نسبت افزایش سطوح طرحهاي مرتعداري به سطح مراتع  
 هدف

95/7  42/2  
ضاي سبز به سطح جنگلهاي نسبت جنگلکاري و توسعه ف

  هدف 
 پارکهاي جنگلی و جنگلهاي ،  سنواتی، جنگلکاري جدید(

 )دست کاشت

01/3  53/55  نسبت اجراي عملیات بیابانزدایی به سطح بیابانهاي هدف  

43/74  98/70 اخذ سند (نسبت ممیزي اراضی و تفکیک مستثنیات  

)1(یعیمنابع طب  
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زان شاخص یم
 در استان

زان شاخص در یم
)وضع موجود( نوع شاخص  شهرستان  

 به سطح هدف) مالکیت

فاظت از جنگلها و مراتع کشور به نسبت ارتقاء وضعیت ح 50 50
 سطح هدف

93/0  18/1  
 نسبت اجراي عملیات آبخیزداري در حوزه آبخیز سدها و

حوزه هاي سایر مناطق به سطح حوزه هاي آبخیز سدها و 
 سایر حوزه هاي هدف

62/4 نسبت اجراي عملیات پخش سیالب به سطح حوزه هاي  0 
 نیازمند پخش سیالب هدف

 میزان آب مصرفی 1573921 34189901
)متر مکعب)  (یی و روستايفروش آب در نقاط شهر(  

21/1131  59/76 )ون مترمکعبیلیم(ینیرزمیه از منابع آب زیزان تخلیم   
** 8/6   شهرستان از استانینیرزمیسهم منابع آب ز 

 منابع آب

)روستایی و غیر روستایی(طول کل راه  1181 13699  
4/95 )درصد(ی فرعي آسفالته به کل راه هایراه فرع 100   
3/23 ی اصليبه کل راه ها) چهار خطه (ی اصلينسبت راه ها 0   

 طول راه روستایی موجود 813 9029
 طول راه فرعی 290 2689

9/36  نسبت راه آسفالته روستایی از کل راه روستایی 39 
9/4  3/6 )مجموع راهها(تراکم راه    
8/2 کم راه فرعیترا 5   
5/9  تراکم راه روستایی 14 

 راه و ترابري
 

9/30  9/24  ثابت ضریب نفوذ تلفن 
9/34  همراه ضریب نفوذ تلفن 15 

10 8/1  سرانه مرسوالت پستی 
 جمعیت تحت پوشش به ازاي یک واحد پستی 1564 1274

 ارتباطات

تند و با استفاده از نقشه و سطوح طبقات پوشش  مبناي محاسبه میزان تحقق شاخص هاي هدف بر مبناي اطالعات و آمار مس-)1(
.می باشد)1384سال (گیاهی استان و عمدتاً از ابتداي برنامه چهارم توسعه   
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درصد شهرستان 
 نسبت به استان

زان شاخص در یم
 استان

زان شاخص در یم
)وضع موجود(نوع شاخص شهرستان   

9/7  110880 8783 
)هکتار(یر کشت محصوالت زراعیسطح ز  

 
64/5 )هکتار(رکشت باغاتیسطح ز 3328 58959   

** 34 8/32  سهم بخش کشاورزي از کل مصرف برق 
4/8 تن) گوشت قرمز(تولیدات دامی  1726 20552   
2/16 )تن(طیور) گوشت سفید(تولیدات دامی 6183 38132   
6/1   )تن(تخم مرغ د یتول 113 6942 
2/16 وریت طیآمار جمع 4321518 26752538   

)تن ( ) خامریش(ات دام دیتول 9446 105347 9  
9/2   زنبور عسلیتعداد کلن 278 9464 
4/5 )تن(انید ابزیزان تولیم 27 502   

يکشاورز  

  صنعتيتعداد شهرکها 0 6 0

ی صنعتیتعداد نواح 0 6 0  
3/3 )فقره(س صادر شدهی تأسيتعداد جوازها 60 1816   

4/0 ون یلیم(سی تأسي جوازهايگذارهیزان سرمایم 1956969 470862265 
)الیر  

9/2 )نفر(سی تأسيتعداد اشتغال جوازها 1528 52911   

2/1  یکیزیشرفت فیس با پی تأسيتعداد جوازها 2 166 
)فقره( درصد20 يباال  

5/34  2389820 824340 
س با ی تأسي جوازهايگذارهیزان سرمایم
ون یلیم( درصد20 ي باالیکیزیشرفت فیپ

)الیر  

شرفت یس با پی تأسيتعداد اشتغال جوازها 375 4677 8
  درصد20 ي باالیکیزیف

2/2  یکیزیشرفت فیس با پی تأسيتعداد جوازها 2 92 
)فقره( درصد40 يباال  

9/48 س با ی تأسي جوازهايگذارهیزان سرمایم 824340 1686135 
ون یلیم( درصد40 ي باالیکیزیشرفت فیپ

صنعت و 
 معدن
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درصد شهرستان 
 نسبت به استان

زان شاخص در یم
 استان

زان شاخص در یم
)وضع موجود(نوع شاخص شهرستان   

)الیر  

8/12 شرفت یس با پی تأسيتعداد اشتغال جوازها 375 2926 
  درصد40 ي باالیکیزیف

8/1  یکیزیشرفت فیس با پی تأسيتعداد جوازها 1 56 
)فقره( درصد60 يباال  

8/0  512050 4340 
س با ی تأسي جوازهايگذارهیزان سرمایم
ون یلیم( درصد60 ي باالیکیزیشرفت فیپ

)الیر  

5/1 شرفت یس با پی تأسيل جوازهاتعداد اشتغا 25 1711 
)نفر( درصد60 ي باالیکیزیف  

6/0 )فقره(ی صنعتيبردار بهرهيهاتعداد پروانه 2 312   

 يبردار بهرهيها پروانهيگذارهیزان سرمایم 107763 2662815 4
)الیون ریلیم(یصنعت  

 يبردار بهرهيهاتعداد اشتغال پروانه 364 7298 5
)نفر(یصنعت  

)درصد(ن صنعتیسهم شهرستان از شاغل 4,99 - -  

1/1  نفر 10 يباال (ی صنعتيهاتعداد کارگاه 2 190 
)کارکن  

6/5 )فقره( معدنيبردار بهرهيهاتعداد پروانه 10 180   

4/12  2816 350 
- بهرهيهات استخراج پروانهیزان ظرفیم

)هزار تن( معدنيبردار  

8/6  317599 21،554,74 
 يبردار بهرهيها پروانهيگذارهیزان سرمایم

)الیون ریلیم(معدن  

4/5  2271 122 
 يبردار بهرهيهاتعداد اشتغال پروانه
)نفر(معدن  

)درصد(ن معادنیسهم شهرستان از شاغل 5,5 - -  
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داف بلند مدت و اه، تنگناها، قابلیت ها
 توسعه شهرستان  عمدهراهبردهاي

  درمیان
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  ياست گذاری و سيزیبرنامه ر )6
   توسعه شهرستان يت هایت ها و محدودیقابل) 1-6

  ت هایقابل) 1-1-6

 وجود مرز نسبتاً طوالنی با کشور افغانستان و بازارچه( ی و وجود فرصت توسعه تجارت خارجيط مرزیااستقرار در شر  
 کوتاهترین فاصله را با مرکز استان فراه افغانستان داشته و مورد استقبال   با توجه به اینکه این بازارچه73میل 

  . )سوي مرز قرار گرفته است بازرگانان افغانی در آن

 ت شرق کشوریمحور توسعه ترانز(دور شمال به جنوب ی کر بهیکینزد(  

 و عناب ، زرشک( يشاورز ک محصوالتید برخی در تولیت نسبیمز....(  

 ،گل دم و  ینژاد منحصر به فرد بلوچ گلمیران و دشت ناامیدي و پرورش وجود عشایر و امکان استفاده از مراتع گلورده

  یبز کرک

 ن صنعتیکان توسعه ا و اموری پرورش طي واحدهااستقرار  

 ی مرتعيد نهال و گونه هایت تولیوجود نهالستان با قابل   

  به ي نوار مرزين دست و توسعه اقتصادیی پای اراضيای سد جهت احی از منابع آبيامکان بهره برداروجود سد رزه و 
  ت یت جمعیمنظور تثب

 ير فلزی و غي فلزیر معدنیوجود ذخا  

 پارچه بافی و گلیم بافیه صنعت فرش دستبافژی بویع دستی صنایخینه تاریشیپ ،  

 ي شهرسازین نقاط منطبق بر اصول مهندسی شهرستان و امکان توسعه اي نقاط شهریجوان  

 تنوع زیستی منحصر به فرد وزیستگاهها و حیات وحش ، اقلیم و پوشش گیاهی متنوع، وجود منابع طبیعی بکر و وسیع 

  شهرستان 
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 همچون قلعه ی و فرهنگیعیطب، یخی تاريز جاذبه های شهرستان و نیمناطق کوهستان یالقییت ی از موقعيبرخوردار 

   ي و منطقه نمونه گردشگرین قلعه سنگیفورگ بزرگتر

 دیر باد و خورشیپاك و ارزان نظهاي  ي از انرژيامکان بهره بردار  

 ی منابع آب در مناطق کوهستانيت باالیفی از کيبرخوردار 
  

   تنگناها) 2-1-6

 احتمال شیوع (ودن شهرستان و وجود تهدیدات امنیتی و نیز زمینه هاي نابهنجار اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی مرزي ب

  ..)امراض و بیماري ها و تهدید سالمت جامعه، تبادالت مرزي غیر قانونی و 

 ایجاد وقوع سیالب هاي مخرب و تخریب اراضی کشاورزي، تأسیسات و منازل مسکونی و نیز خطر گسترش بیابان و 
  کانون هاي فرسایش بادي جدید

 قرار گرفتن در مسیر گسل هاي فعال و پهنه هاي زلزله خیز  

  کمبود نزوالت جوي و افت شدید منابع آب زیر زمینی در دشت هاي مهم شهرستان بخصوص دشت اسد آباد و کاهش
 کیفی منابع آب

 سطح پایین سواد و میانگین سنی باالي بهره برداران بخش کشاورزي  

 کمبود زیربناهاي اصلی الزم شامل شبکه هاي حمل و نقل، گاز، مخابرات بویژه در نقاط شهري تازه تأسیس شهرستان  

 پراکندگی گسترده سکونت گاه هاي روستایی  

 فرار سرمایه هاي مالی و نبود انگیزه و جاذبه الزم براي نگهداشت نیروي انسانی متخصص و ماهر در شهرستان  

 اي، فنی، مدیریت و  ید و نهادهاي پشتیبانی کننده و مؤسسات خصوصی ارائه کننده خدمات مشاورهضعف بنیان هاي تول

  غیره

 فقدان صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه محصوالت معدنی و کشاورزي  

 عدم دسترسی مناسب به مرکز شهرستان با توجه به موقعیت جغرافیایی آن  
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 جود برخی دیدگاه ها و نظرات منفی در خصوص استفاده از تسهیالت تفاوت هاي فرهنگی، قومی و مذهبی و بالتبع و

  ...بانکی، تحصیل دختران در مراکز آموزشی و 

 ضعف بنیه مالی و درآمد خانوارها بدلیل عدم اشتغال مولد و رواج اقتصاد غیرقانونی  

 ت هاي تکنولوژي کمبود مراکز آموزش عالی و مشکالت دسترسی به خدمات نوین آموزشی به دلیل ضعف زیرساخIT 

  در سطح شهرستان

 و نیز تنوع پایین رشته هاي تحصیلی در مقطع متوسطهت و فضاهاي آموزش فنی و حرفه اي کمبود امکانا  

 سینما،کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و (کمبود مراکز بهداشتی و درمانی، فرهنگی(...  

 پایین بودن سرانه فضاهاي ورزشی شهرستان  
 ء نمایندگی هاي سطح شهرستان به ادارهعدم ارتقا 

 

   اهداف بلند مدت) 2-6

  بهبود و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات شهري و روستایی به منظور تأمین شرایط تثبیت جمعیت و جذب سرمایه در
  شهرستان 

 وري در بخش کشاورزي و ایجاد ارزش افزوده در محصوالت تولیدي  ارتقاء سطح بهره 

 گی هاي زیست محیطی، بهره برداري اصولی از منابع در راستاي رسیدن به اهداف توسعه پایدار و کاهش میزان آلود

  حفظ محیط زیست

  ،استقرار صنایع متناسب با قابلیت هاي شهرستان در بخش هاي مختلف بخصوص صنایع تبدیلی بخش کشاورزي
  صنایع ساختمان، فرآوري مواد معدنی و رونق تولیدات صنایع دستی 

 اء شاخصهاي امنیتی در نوار مرزي با بهره برداري از روشهاي نوین حفاظت فیزیکی و نیز ایجاد کمربند امنیتی سبز ارتق

 از طریق توسعه فعالیت هاي سالم اقتصادي 

 کنترل و کاهش معلولیت ها و آسیب هاي اجتماعی  
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 ن آب شرب مناسب و سالم و نیز آب توسعه طرحهاي آبخیزداري، مهار سیل و تخصیص بهینه منابع آب با اولویت تأمی

  مورد نیاز بخش کشاورزي و صنایع با هدف کاهش فرار آب از مرز و پیشگیري از افت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی 

  توسعه محورهاي مواصالتی و تسهیل دسترسی نوار شرقی کشور به محور شرق از مسیر شهرستان  

 دث و بالیاي طبیعیکاهش خطرپذیري بخشهاي مختلف در برابر حوا  

 هاي محوري شهرستان آوري با اولویت فعالیت توسعه آموزش عالی و تحقیقات و فن  

  تعمیق باورهاي ملی و مذهبی از طریق گسترش فعالیتهاي فرهنگی در بخشهاي مختلف با هدف کاهش تبعات منفی
 ناشی از موقعیت مرزي 

 ش انگیزه بخش خصوصی به فعالیت در این زمینه ایجاد زمینه توسعه صنعت گردشگري در شهرستان و افزای 

 
 

  

  ان بلندمدت توسعه شهرستيراهبردها) 3-6

 وري عوامل و نهاده هاي تولید محصوالت کشاورزي شهرستان به ویژه  هاي مناسب براي افزایش بهره ایجاد زمینه
یه مصنوعی و تغییر الگوي کشت هاي تغذ هاي نوین آبیاري، اجراي طرح استفاده از روش(محصوالت داراي مزیت نسبی 

  )منطقه و کشت محصوالت کم آب بر

 برداري بهینه از منابع آب شهرستان تخصیص و بهره 

  ایجاد و تقویت زیرساخت هاي مورد نیاز توسعه، تکمیل شبکه هاي حمل و نقل و حامل هاي انرژي و توزیع  
 زیرساخت ها متناسب با تقاضاي سرمایه گذاري 

 معدنی شامل اکتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدنی فلزي و غیر فلزيتوسعه فعالیت هاي   

  ایجاد و توسعه صنایع مادر با اولویت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي، غذایی و فرآوري مواد معدنی  

 توسعه محورهاي ترانزیت به منظور خروج از انزواي جغرافیایی درون مرزي و برون مرزي و ارتقاء گمرك شهرستان  

 توسعه مراکز آموزش عالی با تأکید بر رشته تقریب مذاهب 
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 ایجاد مراکز آموزش صنایع دستی بویژه فرش دستباف  

  ،گسترش خدمات اجتماعی در زمینه هاي  اورژانس اجتماعی، توانبخشی، درمان و بازتوانی اعتیاد، بهداشت، آموزش
 ... ورزش و 

 یب هاي ناشی از حوادث غیرمترقبهتوسعه زیرساخت ها و امکانات الزم براي کاهش آس  

 هاي صنعتی و ساماندهی عشایر ایجاد تعادل بین دام و مرتع و گرایش به سمت دامپروري  

 هاي مناطق گردشگري درخش و آسیابان و روستاي هدف گردشگري  ارتقاء کمی و کیفی خدمات، امکانات و زیرساخت
  فورگ
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 هرستانگذاري در ش هایی براي امر سرمایه تعریف مشوق 

 تکمیل ساختار اداري شهرستان  

  
   

 

 

  توسعهقابلیت ها، محدودیت ها و راهبردهاي
شهرستان درمیان به تفکیک بخش هاي اقتصادي، 

   اجتماعی و فرهنگی
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شهرستان ) نقاط قوت و فرصت (ت هاین قابلیمهمتر) الف  

 
  ت هایقابل  عنوان

  يکشاورز
زراعت و (

  ، یباغبان
  )وریامور دام وط

 دیحضور کشاورزان با تجربه و فعال در عرصه تول  
 ي در  بخش کشاورزیش تعداد دانش آموختگان  بومیافزا  
 ياز کشاورزی مورد نین منابع آبی سهم قنوات در تأمیسبباال بودن ن  
 يد محصوالت با ارزش اقتصادیت تولی با قابلي مستعد کشاورزیوجود اراض  
 در استانگاه اول یجا(د ید گوشت سفی توليد باالیت تولیور با ظرفی پرورش طيوجود واحد ها(  
 قرمز در حال حاضرگوشتد ی توليت نسبتاً باالین  وظرفیگ سبک و سنيپرورش دامها   
 ت دامداران با تجربه و پرتالش در سطح شهرستانیفعال  
 ر استان در شهرستانی از عشایاستقرار بخش قابل توجه  
 ث یت از حی مزيدارا( گل دم یژه نژاد دام بلوچی پرورش دام بوي سالم برایمیط اقلحی از ميبرخوردار

 ینیئ و پروتیلبند محصوالت یز تولی و نیرکز بز کیو ن)  هايماریپشم و گوشت مرغوب و مقاوم به ب
  مرغوب

  

  یعیمنابع طب

 یعینه عرصه منابع طبیردر زمیگی پر تالش و پيروهایوجود ن 

 در یحی تفريبه عنوان فضااز آن  و استفاده ی مرتعيگونه هاد نهال و یت تولیبا قابل وجود نهالستان 
 هیه شهر اسدیحاش

 ع در سطح شهرستانیوجود مراتع وس  
 یکیر ژنتی منحصر به فرد بنه به عنوان ذخایاهی گيد گونه هاوجو  
 د هزاران تن علوفه خشک در شهرستانینه تولی گسترده  به عنوان مرتع و زميوجود پهنه ا  
 ی و صنعتیاهان داروئین عرصه به عنوان گی از منابع موجود در ايامکان بهره بردار 

 

  ر  ی    امور عشا

  ستان در شهرستانر ای از عشایمیقشر عظوجود  
 هزار هکتار مرتع در سطح شهرستان400ش از یوجود ب   
 يری عشايل راه هایجاد و مرمت این آبشخور ها و اینه تأمیرفته در زمی صورت پذي هايه گذاریسرما  
 ریر و ارائه خدمات مناسب به عشای عشای تعاونيوجود شرکت ها  
 ر در شهرستانیاستقرار ادارات مرتبط با امور عشا  
 نه ی کم هزینیپروت  وید محصوالت لبنینه تولیود زموج  
 يت در مناطق مرزیجاد امنیکمک به ا 
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  ت هایقابل  عنوان

 ریف مختلف عشایل حضور اقوام و طوای به دلی فرهنگي از غنايبرخوردار  

  منابع آب

 سه با استانیشهرستان در مقا ین منابع آبیباال بودن سهم قنوات در تام  
 ده در بخش منابع آب یرس يو به بهره بردار اجرا  درحاليطرحها 

 ي مرزيتوجه دولت محترم به مهار آب ها   
  خوشابي در دشت مرزینیرزمی و زیسطحوجود منابع آب مناسب   
 ی کوهستانیدر نواحت مناسب یفیبا ک از منابع آب يبرخوردار  

  صنعت و معدن

 ير فلزی و غي فلزیر معدنیوجود ذخا  
 ق ی به آن کشور از طريدی تولیحصوالت صنعتمجاورت با کشور افغانستان و امکان صادرات م

  ي مرزيها بازارچه
 وجود نواحی صنعتی مصوب جهت استقرار واحدهاي صنعتی  
 ي کشاورزیلیع تبدینه توسعه صنایور و زمی و  پرورش طيکشت محصوالت کشاورز  
  ت شهرستانیدر جمعباال بودن سهم جوانان  
 یطیست محی زيها ع بدون تداخل با حوزهیا استقرار صنيط منعطف برای شهرستان و شرایگستردگ  
 دیر باد و خورشی پاك و ارزان نظي از انرژيامکان بهره بردار  
 هاي اصیل صنایع دستی در منطقه وجود رشته  
 ی توسعه صنعتي در سطح دولت برای و باور عمومیوجود عزم مل  
 افتهی  در مناطق کمتر توسعهيگذار هی و سرماییل دولت به تمرکززدایتما  
 ي تا ورودی تلفن و راه دسترس،  گاز،  برق، ن آبیتأم( قانون برنامه چهارم توسعه 26 شدن ماده ییجراا 

  )ی صنعتیها و نواح شهرك
 نموده استي را قوین دستییع پایت در صنایجاد مزی در کشور که ايا ع واسطهیگسترش صنا  

  

  ستیط زیمح

 رویکرد مثبت عمومی در حفظ محیط زیست 

 اقلیم و پوشش گیاهی متنوع،  تنوع زیستی منحصر به فرد، بیعی بکر و وسیعوجود منابع ط  ، 
  زیستگاهها و حیات وحش منحصر به فرد در شهرستان

 وجود منابع و اقتصاد سازگار با محیط زیست 

 همکاري دستگاههاي اجرایی مرتبط با حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی 

  بادمثل خورشید، وجود منابع انرژي هاي پاك 

  تازه تأسیس بودن شهرستان و فرصت استفاده از تجربیات سایرین و علم روز دنیا در جهت توسعه پایدار
 محیط زیست
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  ت هایقابل  عنوان

  وجود ارتفاعات مستعد و باال بودن میزان نزوالت آسمانی، دارا بودن گونه هاي گیاهی و جانوري متعدد
 در دامنه و ارتفاعات

 رمیان در حوزه این شهرستانوجود قسمت اعظم وسعت منطقه حفاظت شده د 

 وجود شرایط الزم جهت توسعه اکوتوریسم 

 تراکم پایین و تعداد کم جمعیت در سطح استان  
 هاي تحت حمایت سازمان  تکثیر و احیاي گونه، قابلیت اجراي طرحهاي پرورش  
  درصد از مساحت شهرستان به عنوان مناطق حفاظت شده7تحت پوشش قرار دادن  

 زي اجراي فعالیتهاي پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه محیط زیستتوانایی و بسترسا  

بخش عمران 
 ، يشهر
  و ییروستا

  مسکن

 ست هزار نفریر بی زي در خصوص شهرهای دولتيتها و مساعدتهای از معافيبرخوردار  
 هی اسديت شهرداریاستقرار کارخانه آسفالت در مالک  
 هیاسد ي در شهردارين آالت خدمات شهریوجود امکانات وماش  
 توسعه ي الگوی شهرستان  به منظور ساماندهي نقاط شهریلی طرح جامع و تفضيریگین اعتبار و پیتام 

  شهرها
 ي نقاط شهریالق برخیی و يت گردشگریر موقعی توسعه شهرها  نظي برایینه هایوجود زم  
 دی جدي در شهروندان بخصوص  شهرهايه تعامل و همکاریوجود روح  
 ي شهرسازین نقاط منطبق بر اصول مهندسیتان و امکان توسعه ا  شهرسي نقاط شهریجوان  
  شهرستان جهت انتقـال  ي وشهرییشتر نقاط روستای در ب  ی دسترس يها ستم حمل ونقل و جاده    یوجود س 

 ی مصالح ساختمانییو جابجا

 در شهرستانید مصالح ساختمانیامکان تول  

 یرانیل ای اصي در معماریخینه تاریشیوجود پ 

 کار فراوان يرویوجود ن 

 تمام ي برایی مسکن روستايمت در قالب طرح مسکن مهر و نو سازیالت ارزان قیافت تسهیامکان در 
 نقاط شهرستان

  

آب و فاضالب 
يشهر  

 يت شهریپوشش کامل  جمع  
 ي اصالح شبکه و نوسازيجه اجرایه در نتیع آب شهر اسدیکاهش هدر رفت آب در شبکه انتقال وتوز 

  انشعابات
 جه کاهش اسرافینه از آب ودر نتینه استفاده بهین مردم در زمی در بی اسالمياوجود باوره  
 طبس-ه یاسد (يوجود منابع آب در جوار نقاط شهر (  
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  ت هایقابل  عنوان

آب و فاضالب 
  ییروستا

 ي شهرستان از منابع آب موجود در دشتهاي شهرستاناآبرسانی روستاه 

 از روستاهايادیع اب شرب در تعداد زین  توزیوجود شبکه تام   
 ی از آب لوله کشیت روستائی اکثر جمعيبرخوردار  
 ن آب شربینه تامی در زمیوجود موقوفات  

يانرژ  

 يت شهریپوشش کامل جمعز ی نو  از نعمت برق یت روستائی اکثر جمعيبرخوردار   
 اد  مانور شبکهیت زی با سه شهرستان و قابليهمجوار  
  فیع فشار ضعیتوزلومتر شبکه یک355لومتر شبکه فشار متوسط و ی ک955وجود  
 باد در شهرستانيبه خصوص انرژ یین گرمایزم، يدی پاك خورشي  هاينه استفاده از انرژیوجود زم   
  مگاوات در شهرستان 15ت یلو ولت با ظرفی ک132 وجود پست  

  جهت صادرات فرآورده هاي نفتی73وجود بازارچه میل   

 حمل و نقل

 ينه راهسازیاهش هزوجود کارخانه آسفالت در شهرستان و امکان ک  
 ت از راه آسفاتهیشتر روستاها پرجمعی بيبرخوردار  
 ان به افغانستانیت از طرق درمیجاد محور ترانزیامکان ا  
 دورین کریو امکان اتصال به ا)  چابهار_مشهد ( دور شمال به جنوب ی به کریکینزد 

 نه سرانه یه کاهش هزجی بزرگ و قابل دسترس و در نتيت شهرستان در روستاهایشتر جمعیاسکان ب
  ی روستائی مواصالتيجاد محور هایا

هنرو ، فرهنگ
   يگردشگر

 ی از سابقه روشن و درخشان شهرستان در عرصه فرهنگيبرخوردار 

 در شهرستانی فرهنگيتهای متعدد جهت بسط توسعه فعاليوجود دستگاهها  

 يق برخوردار از جاذبه ها آب شرب و پوشش تلفن همراه مناط،  برق، ر راهی نظییر ساختهایوجود ز 
  يگردشگر

 آنیخیان و آثار تاری درمیخینه تاریشینه پیحضور افراد مطلع عالقه مند و با تجربه درزم   
 یع دستید صناینه تولی در زمیخینه تاریشیوجود پ  
 ی و فرهنگیعی طب، خی تاريجاذبه ها زی ن شهرستان وی مناطق کوهستانیالقییت ی از موقعيبرخوردار 

   ي و منطقه نمونه گردشگرین قلعه سنگیلعه فورگ بزرگترهمچون ق
 یوجود بقاءمتبرکه در جوار مناطق خوش آب و هوا و منابع آب معدن  
 يط مرزی با توجه به شرایوجود فرصت جذب گردشگران خارج  
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  ت هایقابل  عنوان

 ن ی شهرستان و امکان استفاده از ايریف عشاین طوای  بخصوص در بی و فرهنگیوجود تنوع قوم
  شهرستان ي گردشگرينه هایش زمیافرصت جهت افز

  

 و آموزش
  پرورش

 مجربيزات مناسب و کادریت آموزش و پرورش در شهرستان با امکانات و تجهیریاستقرار مد   
 هزار متر مربع24ش از ی با بی آموزشيوجود فضا  

 نه ارتقاءسطح آموزش در شهرستانی در شهرستان در زمیفرهنگ1200ش از یت بیفعال 

 شهرستانی فرهنگيغنا از يبرخوردار  

 مدارسيص اعتبارات قابل توجه به امر نو سازیتخص  

 دی مدارس و احداث مدارس جدين در امر نو سازیرینه مشارکت خیفراهم بودن زم 

 ی عالی ذهنيهایوجود جوانان و نوجوانان مستعد و برخوردار از توانائ 
  

  یآموزش عال

 ینیحوزه علوم دنه آموزش در شهرستان به خصوص در یشیسابقه و پ 

 ن جوانان و نوجوانان شهرستانی مناسب در بیت ذهنیوجود استعدادها و ظرف 

 ن فرصت در ی شهرستان و امکان استفاده از ای و آموزشي در بدنه اداریالت عالی تحصي دارايروهاین
 ینه آموزش عالیزم

 در شهرستانیتوجه خاص مسئوالن به امر توسعه آموزش عال  

 یع دستینه صنای به خصوص در زمی دانشگاهي واحدهایرار برخق جهت استیت نسبی از مزيبرخوردار 
 يو کشاورز

  

ن یرفاه و تأم
  یاجتماع

 با تجربهيرو های از امکانات و نيو برخوردار)ره(ینیته امداد امام خمیاستقرار کم  

 در شهرستانیستی بهزیندگیاستقرار نما   
 انیمه روستائی طرح بياجرا 

 ی گسترده دولتياکمکها و مساعدت ه 

 ب یت از اقشار آسی در سطح کشور با هدف حمای مردميتشکلها با یتی حمايارتباط مؤثر دستگاه ها
  شهرستانریپذ
  

 بهداشت

 ان و خدمات پزشک خانوادهیمه روستائیت شهرستان از خدمات بیت جمعی اکثريبهره مند  
 سالمیدنیخصوص آب اشام و بیت شهرستان از  امکانات بهداشتی بخش اعظم جمعيبرخوردار   
  مرکز بهداشت در شهرستان9وجود  
   در شبکه بهداشت شهرستانی و پزشکی نفرکادر درمان170حضور   
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  ت هایقابل  عنوان

 هیمارستان در حال احداث شهر اسدیب  

ت یترب
یبدن  

 ری سال اخ5 یص اعتبارات مناسب به امر ورزش طیتخص  
  شهرستانده در حال احداث در سطحیک استخر سرپوشی و ی سالن ورزش4وجود   
 ی ورزشيتهایحضور بانوان با استعداد و عالقه مند به فعال  
 ی و محلیک ورزش بومی در سطح شهرستان به عنوان ينه ورزش کبدیشیپ  
 وجود قشر جوان و عالقه مند به ورزش در سطح شهرستان  
 از یمالت ی و حمایت بدنی در تربيه گذاریمان باقران و قند قهستان به منظور سرمایوجود کارخانه س 

  ورزشکاران
 يری عشاي توسعه ورزش هاير استان در شهرستان در راستای از عشایمیوجود قشر عظ   

 ی داخلیبازرگان
  یو خارج

 در شهرستان73ل یوجود بازارچه  م   
 و ،  عناب، زرشک (ي محصوالت کشاورزید برخی در تولیت نسبیمز  (...  
 شهرستان   ل فرش دستباف قهستان در ی از قبیع دستیوجود صنا  
 شهرستانی صنفي جهت واحد های شدن طرح ملت کارت و شناسه صنفییاجرا .  
 ع کاال و خدماتی در بحث توزی اطالعاتيروند رو به رشد استفاده از تکنولوژ  
 کارت خوان يتوسعه دستگاه ها )POS( ی صنفي در واحد ها.  
 ن یع و تأمیاصالح شبکه توزارانه ها و ی بخصوص هدفمند نمودن ي شدن طرح تحول اقتصادییاجرا

  .کاال
 ژه در زمان اوج مصرفیم بازار بوی خاص در جهت تنظين و مقررات و دستور العمل هایوجود قوان.  

  هیپول و سرما
 قرض الحسنهيهایل افراد به سپرده گذاریتما   
 مناطق محروميه برایل جذب سرمای دولت در تسهي از سویتی حماياست هایاتخاذ س  

 يه گذاری مناسب و قادر به سرمایاز تمکن مال ر ساکن برخورداری ساکن و غیوموجود افراد ب  
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  ک بخشی توسعه شهرستان به تفکيروفرا) دهاینقاط ضعف و تهد(تنگناهان یمهمتر)ب

  تنگناها

  يکشاورز
  ، یزراعت و باغبان(

  )وریامور دام وط

 بهره برداراني باالین سنیانگین سواد و میسطح پائ   
 هیخاك و سرما، د شامل آبیو هدر رفتن امکانات تولد ی  در تولی از روش سنتاستفاده  
 یزان آب مصرفیسه مید در واحد سطح و در مقاین تولیعملکرد پائ  
  دین تولی نويکشاورزان از روشهاعدم استقبال عمده  
 ل بعد مسافتین بخش به دلید در اینه نهاده تولیباال بودن هز  
 يدیکاهش ارزش افزوده محصوالت تول  شهرستان و دریلیع تبدیعدم وجود صنا  
 ي کشاورزیمستند نبودن اراض  
 در پرورش دامی سنتياستفاده از روشها و يدیعات محصوالت تولی ضايصد باالدر   
 یدات دامیجاد ارزش افزوده مناسب در تولی اي برایلیع تبدینبود صنا  
 دامدارانیل اعتقادات برخیمه دام به دلیعدم پوشش کامل ب   
 ل بعد مسافت  از محل عرضه نهاده ها و بازار مصرفیور به دلینه پرورش طینه ها در زمیش هزیافزا  
 نداشتن ل یور به دلی ط پرورشي واحدهای برخیتیگر خدمات حمایمه و دی از پوشش بيعدم برخوردار

  يپروانه بهره بردار
 یالت بانکین بخش به منابع  و تسهی فعاالن ایمشکالت دسترس  
 ت دام به مرتعیش از حد ظرفیجه ورود بی فقر مراتع در نتدی تشد  
 مراتعیط بحرانید شرای و تشدی متواليهایبروز خشکسال   
 مت علوفهیل باال بودن قی  به دلي دام و عدم صرفه اقتصادي نگه دارينه هایش هزی افزا  
 ف مختلفیالت و طواین ایت مراتع بینه مالکی در زمی حقوقیوجود مشکالت  
  در سطح شهرستاني مرغداري واحدهایر اصولیغاستقرار   
 ر دامی واگيهایماریوع بیخطر ورود قاچاق دام از مرز ها و و ش  
 یجاد مشکالت بهداشتی شهر وروستا و ایوجود دام در  داخل محدود ه خدمات 

 يور در افغانستا ن و در جوار مناطق مرزی  پروش طیر اصولیغ يگسترش روز افزون واحدها 
  

  یعیمنابع طب
 ت مراتعینه مالکی در زمی وساکنان محلیعی منابع طبی متولين دستگاههایوجود اختالف ب 

 ابانی مرتع وبي طرحهاي جهت اجرايکمبود منابع اعتبار 

 یعی از عرصه منابع طبينه بهره برداری در زمی مختلف متولي متفاوت دستگاههايده گاههایجود دو 

 ی مرتعيونه ها مداوم و کاهش تراکم گيهایبروز خشکسال 
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  تنگناها

 ید اثرات خشکسالیه دام به مرتع و تشدی رویورود ب 

 به عنوان سوختی مرتعياستفاده از گونه ها  

 بیط تخریل شرایب وتسهی پر شي در دامن های مرتعیشخم اراض 

 يش بادیجاد کانون فرسایابان و ایز خطر گسترش بی و نیش آبیزان فرسایباال بودن م 
  

  ر  ی    امور عشا

  يریامکانات در محالت عشاکمبود  
 ری مرتبط با عشاي پروژه هايکمبود اعتبارات اجرا  
 ی فصلییر با توجه به جابجای فرزندان عشایلیمشکالت تحص  
 ری توسط دام عشایعیب عرصه منابع طبیتخر  
 پرورش دامير برایاز عشاین نی تریکمبود علوفه به عنوان اصل   
 ت مراتعی مالکیوجود مشکالت حقوق  
 ب نسبت دام به مساحت مراتععدم تناس  
 مت علوفهیش قی متعدد و افزاي هایوقوع خشکسال  

  منابع آب

 نه از آبیعدم استفاده به 

 ی شرقي از مرزهایفرار منابع آب  
 است آب شرب با ی آب در مناطق کوهستانیفی که منابع کیدر حال(نه منابع آب یص بهیعدم تخص 

  ) گردد ین مین تامیت پائیفین از منابع با کینه سنگیهز
 منابع آب و ی متولين دستگاههای متضاد در بی متفاوت و حتياستهایدگاهها و سیوجود د 

 ن بخشی بهره بردار ايدستگاهها

 عدم انطباق منابع آب بر محل استقرار سکونتگاهها عمده شهرستان  
 ار  مهم شهرستان بخصوص دشت اسد آباد محل استقري در دشتهاینیر زمید منابع آب زیافت شد

  منابع آبیفی و کاهش کمرکز شهرستان

 ینیرزمی و زی سطحي آب هايری اندازه گيکمبود شبکه ها 
  

  صنعت و معدن

 یمعدن  وی بزرگ و مادر صنعتيعدم وجود واحد ها  
 مخابرات، برق، گاز،  حمل ونقلي الزم شامل شبکه های اصلير بناهایکمبود ز 

 يمانکاری و پیمهندس– ی کننده فنیبانی پشتيعدم وجود نهادها 

 ي و کشاورزی در حوزه محصوالت معدنیلی و تکمیلیع تبدیفقدان صنا 

 ن بودن درامدییل پاین بودن سطح توسعه شهرستان به دلییپا 
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  تنگناها

 یشی شهرستان و عدم نگرش جامع آماي توسعه اي در برنامه ها و طرح هاینگرش بخش 

 کاريرویضعف تخصص و مهارت در ن  

 بخش صنعت و معدنیشگاهیعدم وجود مراکز آزما  

 منابع آبيت هایمحدود   
 ي و ارزیپول، یمال، یستم بانکی از جمله سي اقتصادي هاياستگذاریاشکاالت موجود در س 

 ن و مقررات ویقوان(طیر بودن شرایل متغی به دليه گذاریسک سرمایباال بودن ر(.... 

 ي واسطه گرين بودن نرخ سود بخش صنعت  نسبت به بخشهاییپا 

 یتی مراکز جمعیل وسعت شهرستان و پراکندگیر ساخت ها به دلی توسعه زينه باالیهز 

 ی بخش خصوصيه های در جذب سرمایقی تشوين و طرح هایت قوانیعدم کفا 

 یتی بزرگ جمعيکانون ها( مصرفيع و بازارهایتوز، دی از مراکز عمده تولي و دورییای جغرافيانزوا(  

 تورم 

 موجودیر رسمی و غی رسميم های کشور و تحریسطح روابط خارج  

 هی طرح ها و باز گشت سرماي بودن زمان متوسط اجرایطوالن 

 تعارض، ل تداخلی به دليه گذاریت و سرمای فعالينه هاینامشخص بودن روال و هز 

 ن و مقرراتی از قوانیت برخیعدم شفاف 
  

  ستیط زیمح

 بان زایی و گرم شدن زمین بیا،  نظیر خشکسالی،  وجود بحرانهاي زیست محیطی در سطح شهرستان  
 افزایش سالح مجاز و غیرمجاز در شهرستان 

 و خاك ناشی از عدم رعایت ضوابط زیست محیطی در ) زیرزمینی(کمبود منابع آبی، آلودگی منابع آب
 مدیریت پسماندها و فاضالب ها

 فقدان طرح مصوب آمایش سرزمین 

 لف جامعه و جوامع محلیپایین بودن سطح آگاهیهاي زیست محیطی در بین اقشار مخت 

 تخریب و تصرف زیستگاههاي استان، رویه چراي مفرط دام شکار بی  

 هاي غیربومی از طریق مرزهاي ملی و استانی و احتمال  مرزي بودن شهرستان و خطر ورود گونه
 شیوع امراض و بیماریها و تهدید سالمت جامعه با حفظ تبادالت تجاري

 ز منابع آب محدود و آلوده کردن آنهابرداري مناسب ا استفاده و بهره 

 رشد فزاینده فعالیتهاي معدنی 

 کمبود نیروي انسانی و نبود اداره حفاظت محیط زیست در شهرستان  
 هاي گیاهی و جانوري شهرستان هنکمبود آمار و اطالعات الزم در زمینه شناسایی مناطق و گو  
 طبیعی و پایش مستمر فاکتورهاي آالینده هاي کمبود امکانات و تجهیزات الزم براي حفاظت از عرصه 
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  تنگناها

 شهرستان

  پراکندگی کانون هاي زیست محیطی، فقدان موزه تاریخ طبیعیف چراي بی رویه دام، کثرت  
 شکاري مجاز و غیر مجازسالح هاي 

 نامشخص بودن و عدم ساز و کار مناسب براي ارزش گذاري اقتصادي زیستگاههاي شهرستان 

 سازي در زمینه مسایل زیست محیطی رسانی و فرهنگ ضعف اطالع 

 عدم شناسایی کامل فعالیتهاي مخرب محیط زیست در شهرستان  

بخش عمران 
  یی روستا، يشهر

  و مسکن

 يستم حمل و نقل در نقاط شهرینبود س  
 سبز در شهرهايد سرانه فضایکمبود شد   
 يت شهر و خدمای عمرانيران جهت  انجام پروژه هایار مدی در اختیکمبود منابع مال  
 ش یجه افزاید و در نتی جديها  به خصوص در شهرهایازدر تملک شهردارین آالت مورد نیکمبود ماش

   ارائه خدماتينه هایهز
 دی جديژه در شهرهایاز شهروندان بوی ارائه خدمات مورد نير ساختهاینبود ز  
 ر رودخانه هایه مسی در حاشيسات شهری از مساکن و تاسیاستقرار بخش  
 ن ی به خصوص زلزله با توجه به استقرار ایعی در برابر مخاطرات طبيسات شهری تاسيریب پذیآس

  شهرها در منطقه پر خطر
 سبزي توسعه فضايکمبود منابع آب برا   
 ن بخشی از تخصص مشاغل ايعدم بر خوردار 

 با توجه به بعد مسافتینه مصالح ساختمانیش هزیافزا  

 از با توجه به ابعاد معابرین آالت ورد نیلح و ماشن مصای بافت فرسوده در تاميمشکالت نو ساز 

 ساختمان در شهرستانینبود نظام مهندس   
 منطقه پر يشهرستان با توجه به استقرار شهرستان بر رو یی ازمساکن روستايادی بخش زیفرسودگ 

 خطر زلزله

 نایه  و طبس مسی شهر اسدی مسکونی در اراضیمشکالت حقوق 

 یر روستاها و بخصوص مناطق کوهستانشتی در بین مسکونیکمبود زم 

 ياری فاقد دهيد و روستاهای جديد بخصوص در شهرها ی جديعدم نظارت بر ساخت واحد ها 

 ي طرح نوسازيالت که اجرای منطقه در خصوص اخذ تسهین اهالی در بیدگاهها و نظراتیوجود د 
   سازدی را با مشکل  مواجه میمسکن روستائ

آب و فاضالب 
يشهر  

 نا و قهستانی طبس مسيع در شهرهای شبکه توزياالقدمت  ب  
 ی قهستان و طبس توسط آب و فاضالب روستائياداره  امور آب شهرها  
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  تنگناها

 دی  جديباال بودن هدر رفت آب در نقاط شهر  
 از فروش آبی ناشينه ها ودرامد هایان هزیعدم تعادل م   
 از منابع آبينه ها در بخش  بهره برداریباال بودن هز    
 موجود در جوار شهرهاین منابع آبیائت  پیفیک   
 رشد مصرف ت منابع متناسب با یل محدودیدر دسترس به دل از منابع يعدم امکان توسعه بهره بردار

  آب
 ن شهر از منابع آبیبا توجه به بعد مسافت ا شهر قهستان ين آب برایشکالت تامم  
 ت یل موقعیه به دل به خصوص در شهر قهستان کيفاضالب در مناطق شهر یر اصولیدفع غ

   مواجه استينه با مشکل جدین زمی در ایکوهستان

آب و فاضالب 
  ییروستا

  درصد روستاهاي باالي بیست خانوار از آب شرب بهداشتی33عدم بهره مندي بیش از   
 پراکندگی گسترده سکونتگاههاي روستایی  
 اي توزیع، انشعابات و شبکه هاي انتقالفرسودگی مفرط شبکه ه  
 روستاهاگهداري شبکه با توجه به پراکندگی ابع نکمبود من  
  مشکالت دسترسی روستائیان به بانک جهت پرداخت قبوض آب  
  محدودیت منابع آب  
 نوسان شدید میزان دبی منابع محلی تامین آب شرب روستائیان تحت تاثیر تغییرات جوي  
 آب براي  خصوص استفاده از هالی روستاها دربروز اختالفاتی در بین بهره برداري بخش کشاورزي و ا

  شرب
 استفاده از آب شرب در زمینه کشاورزي  
 تهدید سالمت افراد در روستاهاي فاقد شبکه آب شرب بهداشتی  
  مشکالت دفع فاضالب در روستاهاي نواحی کوهستانی و خطر آلودگی منابع آب شرب به وسیله

  پساب هاي خانگی
    

يانرژ  

 از نعمت برق شهرستان يرزو کشاي از چاههای بخشيعدم برخوردار  
 معادن شهرستان از برقيعدم برخوردار   
 ف مصرف ی با توجه به تعری روستائی کوچک مستقر در نواحيدی تولين برق واحدهایمشکالت تام

  ن روستاهای در ایخانگ
 سطح شهرستان در ی برق رساني طرحهاينه  اجرای زم فعال دريعدم استقرار شرکتها  
 ي به خصوص در مواقع اضطراريمشکالت نگه دار ع ویتوزنده شبکه ی فزایگستردگ  
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  تنگناها

 
 وجود مرز مشترك با کشور افغانستان و گرایش جوانان به اشتغال کاذب از جمله قاچاق سوخت 

 وجود فروشندگی هاي غیر استاندارد فرآورده هاي نفتی 

  توان ذخیره سازي پایین نفت سفید در روستاها 
  

 
 
 

 حمل و نقل
 

 
 الزمياهها از استانداردها ريعدم برخوردار   
 راه هايکمبود اعتبارات در بخش نگهدار   
 ت منابعیجه محدودین پروژه ها در نتیشرفت ای پي و کندي راهسازين پروژه های سنگينه هایهز  
 يز سد رزه به عنوان دو کانون مهم اقتصادی مناسب به معادن شهرستان و نینبود محور ارتباط  
 نی سنگي رقم وجود پروژه های در شهرستان عليار راهسازتدی صالحيعدم وجود شرکت ها 

  

هنرو  ، فرهنگ
   يگردشگر

 در شهرستانیه محلیعدم انتشار نشر  

 ی فرهنگيد فضایکمبود شد 

 در شهرستاني و هنری فرهنگيکمبود کانون ها  

 روستاهایما در بعضی سيعدم پوشش شبکه ها  

 تان روشنفکر در شهرسيون و علمایعدم  استقرار روحان 

 ه و اداره اوقاف در شهرستان ینبود حوزه علم 

 یکمبود اعتبارات در رفع معضالت فرهنگ  

 نترانتیر ای نظید فرهنگینه استفاده از ابزار جدیر ساخت ها در زمینبود امکانات و ز  
 ی و فرهنگی اجتماعي بزهکارينه هایوجود زم 

 ر مجازی غي هايد یر ماهواره و سی نظیر فرهنگی غيگسترش استفاده از کاالها 

 جاد اختالفیا  ویج افکار انحرافیدر ترو تندرو ي گروههایت رو به فزونیالفع 

 ن موادی جوانان  به ایل سهولت دسترسینه توسعه مصرف مواد مخدر به دلیوجود زم 

 شهرستاني گردشگريجاذبه ها   ویخی تاريشتر بناهای بر بيت فردیمالک   
 شهرستانیراث فرهنگی بخش م باتجربه دريرویکمبود امکانات و ن   
 شهرستان  در ی ساکنان استان و حتي براي گردشگري از جاذبه هايادیناشناخته ماندن بخش ز 

   در آنها وجود داردیت جذب گردشگر ملی که قابلیحال
 يدر مناطق برخوردار از جاذبه گردشگر یالت اقامتیسهنبودن ت  
 مقرون ي اقتصادیتی فعاليبه سوشهرستان  ير جهت حرکت بخش گردشگر دییاستهایعدم اتخاذ س 
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  تنگناها

  به صرفه
 يجه عوامل قهری در نتیخی تاريب  بناهایخطر تخر  
 ب ی و  تخریجه  بروز خشکسالی در نتی کوهستانیبا در نواحی و مناظر زيب چشم انداز هایخطر تخر

  باغات جهت احداث مساکن
 ي که در حال حاضر مورد بهره بردار یخی از آثار تاريادی تعداد زی از استحکام کافيعدم برخوردار 

  هستند
 عبور و مروری اصليه محورهایر از  حاشی  غيری شهرستان در مسي گردشگرياستقرار جاذبه ها   
 يجه کاهش فرصتهای  ودر نتي گردشگرين در مناطق برخوردار از جاذبه های زمير کاربرییخطر تغ 

  يگردشگر
 توسط افرادیخی از آثار تاریتصرف برخ  

  

   و پرورشزشآمو

 ي کمبود مراکز شبانه روز 

 تی از مراکز پر جمعي در تعدادی آموزشيکمبود فضاها 

 لی تحصيجه مهاجرت دانش آموزان برای در مقطع متوسطه و در نتیلیکمبود تنوع رشته تحص 

 ي و حرفه ای آموزش فنيکمبو د امکانات و فضاها 
  

  یآموزش عال

 در شهرستانیکمبود مراکز آموزش عال  

 انی دانشجویز خدمات رفاهیو ن سالن مطالعه ، شگاهیر آزمای نظید امکانات کمک آموزشنبو 

 ي تکنولوژيرساخت هایل ضعف زی به دلین آموزشی به خدمات نویمشکالت دسترس IT در سطح 
 شهرستان

 یأت علمی هيز تعداد اعضاین ن بودن شاخص استاد به دانشجو وییپا 

 تان در شهرسیعدم استقرار مراکز پژوهش  

ن یرفاه و تأم
  یاجتماع

 یسه با افراد متقاضی در مقایتیکمبود امکانات حما 

 در شهرستانیزات توانبخشینبود تجه  

 یی و روستايمشکالت معلوالن در استفاده از امکانات و خدمات شهر 

 ی اجتماعيکمبود سازمان مردم نهاد در جهت مدد کار 

 ینبود افراد متخصص در امر مدد کار اجتماع 

 متخصص امداد و نجات در شهرستانيرویزات و نیتجه، ود امکاناتکمب   
 و ی اجتماعيمه هایت  شهرستان از پوشش بی از جمعيادی بخش زينه برخورداریفراهم نبودن زم 

  شاغل عمده شهرستان به شمار  که میبافی و قاليدامپرور، ي کشاورزيت هایعدم پوشش فعال
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  تنگناها

 .رود یم

 سالم یشتین امکانات معیجه نبود تأمی درنتي اقتصادي هايزهکارش افراد به بینه گرایوجود زم  

 ز ی و ني مادر زاديت هایعلولم، ر بروز سوانحی نظیجه عواملیت درنتیازمند حمایش افراد معلول و نیافزا
 ادی اعتی قربانيش خانواده هایافزا
  

 بهداشت

 کمبود پزشک متخصص در شهرستان  
 یتی به مراکز جمعی و مشکالت دسترسروستاها یپراکندگ  
 ت ساکن در یک سوم جمعی يموجود در مرکز شهرستان برا ی به خدمات بهداشتیمشکالت دسترس

  ی غربینواح
 یص طبی و تشخیشگاهیکمبود مراکز آزما  
 در بخش بهداشت و درمان شهرستانی  بخش خصوصيه گذاریعدم سرما   
 ن منطقهی ها از ايماری به بروزید سالمت  از ناحیوجود مرز مشترك با افغانستان و تهد  
 یط بحرانی جهت مقابله با شرایزات و کادر پزشکیکمبود امکانات  تجه 

 م خانواده در شهرستان و به خطر افتادن سالمت مادران و ی تنظيمطلوب برنامه هاشرفت یعدم پ
  نوزادان

یت بدنیترب  

 شهرستان به ادارهیت بدنی تربیندگیعدم ارتقاء نما   
 ی تماشاچي سکوي دارای ورزشيعدم وجود سالن ها  
 سطح شهرستاني در شهرها و روستاهایزات ورزشیکمبود تجه   
 در سطح شهرستان) ا داور ی یمرب( و متخصص ي اداريرویکمبود ن  
 در سطح شهرستانیزات ورزشیع نامناسب اماکن و تجهیتوز   
 ن چمن در سطح شهرستانیعدم وجود زم  
 د کننده مواد مخدر در جهان ین تولیبزرگتر( انستان  با کشور افغي از همجواریتبعات سوء ناش(  
 قهرمانان نابهنجاری جوانان از برخيری با الگوگین ورزشیادی در می اخالقينزول ارزش ها   
 یزات ورزشی از امکانات و تجهيت در روستاها و دوری جمعیپراکندگ  
 در ورزشی به عنوان حامیعدم شرکت بخش خصوص   
 ي و منطقه ای فرهنگيت هایل وجود محدودین بانوان به دلی بعدم امکان توسعه ورزش در  

 و ی داخلیبازرگان
  یخارج

 از فاصله دور ی صادراتين کاالهایجه تامینه صادرات در نتیش هزیافزا   
 ل هفتادو سه   یم-ک ی محور گزي شدن مدت بهسازیطوالن  
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  تنگناها

 یابینه بازاری تجار و بازرگانان خصوصاً در زمیضعف دانش تخصص  
 در کشور افغانستاني مرزی مواصالتيب نبودن محورهامناس .  
 در يل نبود دولت مقتدر مرکزی در افغانستان به دلیمات مرتبط با تجارت خارجیعدم ثبات در تصم 

  .کشور مزبور
 در سطح شهرستان) ی اساسيکاالها ( يره سازی ذخییر بنایکمبود امکانات ز.  
 ستان خرده فروش در سطح شهريحد ها وایتداخل صنف.  
 در سطح شهرستانی عمده فروشيکمبود واحدها .  
 و بزرگ  در سطح شهرستان يره ای زنجينبود فروشگاه ها .  
 در سطح شهرستانی فنيدی تو لی صنفيکمبود واحد ها .  
 د در سطح شهرستانی تولی تعاونيه ها و شرکت های  از جمله اتحادی صنفينبود تشکل ها.  
 شگاه در شهرستانی نمايرگزار و عدم بیشگاهینبود امکانات نما.  
 مت تمام شده کاال ها در شهرستانیش قیوجود تورم و افزا.  
 از صنوف مزاحمی ناشیندگیآال   
 هی با کشور همسايل همجواری قاچاق به شهرستان به دليورود کاالها.  
 معتبرير استانداد با آرم شرکت های و غیدات تقلبیش تولیافزا .  
 دی توسعه و مراکز عمده تولياد از قطب هایصله ز و فاییای جغرافیدور افتادگ.  
 نبود شرکت ها و مراکز پخش عمده در سطح شهرستان.  
 یو عدم باز دارندگ) خصوصاً فصل هشتم (ی قانون نظام صنفيمبهم بودن و ناکار آمد، به روز نبودن 

 .الزم از بروز تخلف

 تی صالحينبود بازرگانان فعال دارا 
  

  هیپول و سرما

 درشهرستانیستم بانکیرار کامل سعدم استق  

 ه از شهرستانیفرار سرما 

 الت یش مطالبات معوق و عدم باز پرداخت تسهیجه افزای در نتی موسسات پولیعدم بازگشت منابع مال
 د شدهیسررس

 د و اشتغالی تولي به جای و داللي واسطه گرينه های در زمیگردش منابع مال  
 التی منطقه در خصوص اخذ تسهیت اهالی اکثرنی در بیدگاه ها و نظرات منفی دوجود  
  در شهرستانیر قانونیغ و ینیرزمیزرواج اقتصاد   
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درمیان توسعه شهرستان  و استراتژي هايراهبردها  
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ی و فرهنگیاجتماع، ي مختلف اقتصاديک بخش های توسعه شهرستان به تفکين راهبردهایعمده تر )ج    
 

 راهبرد نعنوا

  يکشاورز
راعت و ز(

  ، یباغبان
  )وریامور دام وط

 الت ی تسهيق اعطاین بخش  از طری ايتهای در فعالينه حضور دانش آموختگان بخش کشاورزیجاد زمیا
   مدرني بهره برداريجاد واحدهایو ا

 اءو مرمت قنواتیاح  
 ن بخشیت از بهره برداران ایان در نقاط مستعد و حمایج و توسعه پرورش آبزیترو  
 ید خود مصرفی تولي به جايصوالت بر خوردار از ارزش اقتصادتوسعه کشت مح  
 جی و ارتقاءمراکز خدمات به مرکز ترویجی ترويتهایتوسعه فعال  
 ندی نمای استفاده مين بهره برداری نوي که از روشهای بهره برداراني موثر برايف مشوقهایتعر  
 يدی محصوالت تولیلیع تبدی  صناجادیه گذاران  به سمت ایق سرمای  و تشوی صنعتيتهایت فعالیهدا 

د و ارائه آن ین بخش که در شهرستان امکان تولیاز اید نهاده ها و خدمات مورد نی و توليبخش کشاورز
  فراهم است

 يد  محصوالت کشاورزی در تولی عاليج استفاده از کودهایترو  
 جاد تعادل در منابع آبیالبها به منظور ایکنترل  س  
 ی  وباغیش سطح پوشش محصوالت زراعیفزا و اینید تضمیتوسعه خر  
 ی زراعیر شرکت سهامی  نظيدی توليجاد  تشکلهایا  
 ی اراضيکپارچه سازیح و یش اعتبارات تسطیافزا  
 يارین آبی نوياستفاده از روشها  
 ي کشاورزی اراضيمستند ساز  
 باالو ياد و توسعه  کشت محصوالت با ارزش اقتصادی زیاز آبیر کشت محصوالت با نیکاهش سطح ز 

   کمیاز آبین
 نی نويش عملکرد در واحد سطح با استفاده از روشهایافزا  
 ور شهرستانی ارائه دهنده خدمات به بخش دام و طی اجرائياز دستگاههاین امکانات مورد نیتام  
 الت  به ی تسهيق اعطایور از طرید دام و طی  ورود دانش آموختگان  به بخش توليط الزم برایجاد شرایا

  ن بخشی در ايش بهره وریافزامنظور 
 وری مرتبط با امور دام و طيان دستگاههایش تعامل میافزا  
 ت از ی به کشور افغانستان  وحمای امور دام  جهت  صادرات خدمات فنیبانیش امکانات خدمات پشتیافزا

  نهین زمی در ایبخش خصوص
 یجیق توسعه خدمات تروی دامداران از طریارتقاءسطح دانش علم  
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 راهبرد نعنوا

 یقی تشوياستهایور شهرستان با اتخاذ سی پرورش طي واحدهایهساماند  
 ی لبني فراورده هايد و فراوری  تولیلیع تبدیجاد صنایت از ایحما  
 ی در مواقع خشکسالی تعادليمتهایاز دامداران با قین علوفه مورد نیتام  
 نهین زمیو دام در ا مرتبط با مرتع ی اجرائيد نظارتها بر ورود دام به مراتع و تعامل دستگاههایتشد  
 مراتع شهرستانیرفع مشکالت حقوق   
 ی و روستائي شهري در جوار  سکونت گاههاي دامداريجاد محله های ا  
 ی قانونيجاد فرصت  ترد د مجاز دام از مرزهایا  
 همجوار در افغانستان  در امر احداث ي جهت تعامل با مسوالن استانهاي و کشوریمساعدت مقامات استان 

   از  قاچاق داميریور وجلوگی پرورش طيحد ها  وایاصول
 د در سطح شهرستان و کاهش یل چرخه تولی  به منظور تکمياهان علوفه ایج و توسعه کشت  گی ترو

  نه هایهز
 د دان و علوفهی  توليجاد  واحدهای ا  
 يار ساختهین زینه ها  وتامیور به منظور کاهش هزی بزرگ پروش دام و طيجاد مجتمع هایت از ایحما 

  ن گونه مجتمع هایا
 وری کوچک پرورش طي در جهت ادغام واحدهایقی تشوياستهایاتخاذ س  
 روینه دام و طی در زمی و تعاونیردم ميجاد تشکلهایت از ایحما 

 

  یعیمنابع طب

 یعیاءعرصه منابع طبیار جهت احینه از منابع در اختیاستفاده به  
 از يقتصاد در خصوص امکان استفاده ای مطالعاتيانجام طرحها   
 نهین زمی در ايه گذاریق افراد به سرمای موجود در شهرستان و تشوی مرتعيگونه ها  
 ت یل و تبعی بر اساس برنامه همه دستگاهها دخیعینه مرتع و منابع طبی در زمی اصولياستهایاتخاذ س

  استهاین سیمسئوالن از ا
 یعینه استفاده از عرصه منابع طبیش نظارتها در زمیافزا  
 اء آنی و احين عرصه در نگهداریت بهره برداران از امشارک 

 لی مستعد سیممانعت از شخم اراض 

 ی کوهستانيالب در دامنه های مهار سي طرحهاياجرا 

 ا و توسعه مراتعی اح،  حفظي براین المللیالت بیلزوم استفاده از تشک  
 ی کم آبی طوالني با توجه به دوره های مقاوم مرتعيتوسعه کشت گونه ها  
 یابان زائی مقابله با بي طرحهايجراا  
 توسعه پوشش مراتع 
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 راهبرد نعنوا

  ر  ی    امور عشا

 رین عشای پرورش در بي مرغوب دام برايج نژاد هایترو  
 يریر در محالت عشایاز عشاین آب مورد نیتأم  
 ری موجود در فرهنگ عشای اسالم– یرانی ايت از حفظ ارزش هایحما  
 یعیع طباء مراتع توسط منابی احي برنامه هاياجرا  
 يری عشاي در محل هايتوسعه مدارس شبانه روز  
 ی عمراني پروژه هاين بخش جهت اجرایش اعتبارات ایافزا  
 ری عشاي برایلین سوخت فسیتأم  
 هایمت مناسب در زمستان و خشکسالیر به قین علوفه دام عشایتأم   
 ازین علوفه مورد نی به منظور تأمياهان علوفه ایتوسعه کشت گ  
 رین عشای در بی و خدماتيدی تولياد تشکل هاجیت از ایحما  
 ت مراتعی بر سر مالکيریف مختلف عشاین طوای موجود بی حقوقيرفع مشکل دعاو  
 های و خشکسالیط بحرانیر در شرایدات عشای تولینید تضمیخر  
 يری اسکان عشايتوسعه کانونها 

 

  منابع آب

 منابع آب بخش ي در حال اجراي از پروژه هايع در بهر ه برداری تسر  
 یفی در مناطق برخوردار از منابع آب کيد آب شرب بسته بندی تولي طرحهاياجرا  
 ن اسناد به منظور استفاده ین ای از منابع آب و تدوی سنتينه بهره برداری اسناد موجود در زميگرد آور

   از آنياعتبار
 ی شرقي اب در دشت هایلی انجام مطالعات تفص  
 نه ین زمیش تعامالت در ای مصارف شرب و افزاينه براین زمیت در ای اولوتینه منابع آب و رعایص بهیتخ

  ين و بهره برداران بخش کشاورزیان مسئولیم
 ل ی دخي همه دستگاههاي در بخش منابع آب بر اساس نقطه نظرات و برنامه هاي راهبرياستهایاتخاذ س

  استهاین سیت همه آنها از ایو تبع
 یتیل منابع به مراکز جمع انتقال آب از محي طرح هاياجرا 

 ینیر زمی زی برداشت از منابع آبیسامانده  
 در باال دست قنواتيز داری آبخي طرحهاياجرا   
 سنجش آب در شهرستانيستگاه هایل ایتکم  

 

  ش اشتغالید و افزای سطح تولي اشتغال زا به منظور ارتقاي از طرح هايریبهره گ   صنعت و معدن
 يرفلزی و غيفلز (ی  مواد معدنياستخراج و فرآور،  اکتشاف شاملی معدنيت هایتوسعه فعال( 
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 راهبرد نعنوا

 ییغذا ،يکشاورز یلی و تکمیلیع تبدیصنا ،یت معدنع محصوالیت صنایع با اولویجاد توسعه صنایا 

 وند با یه و در پی همساي شهرستان متناسب با کشور های و معدنی صنعتيت هایت و توسعه فعالیتقو
 یاقتصادمل

 و ي اقتصاديت های ها و فعاليه گذاری در سرمای و تعاونی خصوصي بخش هاي هاياستفاده از توانمند 
  ع کوچک در توسعه بخش صنعت و معدنی از صنايریبهره گ

 حمل و نقل و حامل يل شبکه هایتکم ،از بخش صنعت و معدنی مورد نير ساخت ها یجاد و توسعه زیا 
  يه گذاریسرما ير ساخت ها متناسب با تقاضاهایع زی و توزي انرژيها

  یر دولتی و غی دولتيم شرکتهای مستقيه گذاریق سرمای از طری و معدنی بزرگ صنعتي طرح هاياجرا  
جاد ی اي برايبا هدف بستر ساز.... تابعه وزارت نفت يشرکت ها، درویمیا ،درویر ای نظي توسعه ا
  کوچک و متوسطيواحدها

 از بازار کاریبا ن و حرفه اي متناسب ی فن هاي مهارتي و توسعه آموزش هاینیج فرهنگ کار آفریترو 

 ی تخصصيشگاه هایآزما و يمانکاریپ ،ی و مهندسیسعه مراکز خدمات فنوجاد و تیا  
 يند هایل فرای مولد و تسهيت هایدر فعال يه گذاریژه سرمای وي و مشوق هایتی حمايسته هان بیتدو 

  دی و توليه گذاریمرتبط با سرما
 توسعه بخش صنعت ومعدن ي شهرستان در راستاینه از منابع آبیه بيص و بهره برداریتخص  

 

  ستیط زیمح

  ارتقا مناطق مستعد و حفاظت از زیستگاه ها و مناطق تحت مدیریت شهرستان، حفظ و تکثیر گونه هاي
 جانوري و گیاهی در معرض خطر، محدود نمودن شکار در نقاط بحرانی

 ه آلودگی با هدف کاهش و حذف آلودگی ها، تأکید بر استقرار نظارت و کنترل بر کلیه منابع تولیدکنند
 صنایع کم آب بر

  توجه به زیست بوم ها و زیستگاه هاي تحت مدیریت و تهیه شناسنامه براي این مناطق و افزایش آگاهی
  هاي زیست محیطی مردم

 هاي محیطی ایجاد زیربنا جهت توسعه صنعت اکوتوریسم و گردشگري با توجه به ظرفیت 

  استفاده عموم از مناطق تحت مدیریت استان و آموزش 

 تآمین اعتبارات پژوهشی از طریق تخصیص بخشی از اعتبارات استانی با استفاده از مراکز دانشگاهی  
  ایجاد سیستم آمار و اطالعات زیست محیطی  
 وم گیاهی در شهرستانیهربار، ایجاد موزه تاریخ طبیعی 

 هنگ حفاظت از محیط زیست  ترویج فر، رسانی آموزش و اطالع 

 فرهنگ سازي زیست محیطی براساس باورهاي بومی و اعتقادي 

 هاي مخرب زیست محیطی و رفع  انجام تحقیقات کاربردي زیست محیطی در جهت کاهش فعالیت
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 راهبرد نعنوا

 ها آلودگی

 هاي شهرستانی و استانی  ارزشگذاري اقتصادي زیستگاههاي شهرستان و استان با استفاده از ظرفیت 

 ت کامل از مناطق تحت مدیریتحفاظ 

  افزایش مشارکتهاي مردمی در زمینه حفظ محیط زیست از طریق افزایش تعداد سازمانهاي مردم نهاد
زیست محیطی ایجاد تعاونیهاي زیست محیطی و ایجاد شرکتهاي زیست محیطی که به امر آموزش 

  محیط زیست بپردازند
 ر مختلف جامعهآموزش و ترویج فرهنگ زیست محیطی در بین اقشا  
  شناسایی فعالیتهاي مخرب و آلوده کننده محیط زیست در شهرستان و ارائه راهکارهاي مقابله و کاهش

  اثرات
 ست یلکرده زی و تحصي فرديت هاید با استفاده از ظرفیجاد اداره جدی و ایالت سازمانیتوسعه تشک

  در استانیطیمح

 ست یط زین در بخش محیش سرزمی طرح آماياجرا  
 شهرستان به منظور یطیست محی زي های در جهت ارتقاء آگاهیطیست محی زيت آموزش هایهدا 

 شهرستان و کاهش بهره يستگاه هایب و تصرف زی تخر،  مفرط دامي چرا، هی رویکاهش شکار ب
   نامناسب از منابع آب محدود و آلوده کردن آن هايبردار

 موجودي فرديت هایبواسطه ظرف یعی طبي جهت حفاظت از عرصه های انسانيروین نیتأم  

  ایجاد شبکه هايNGO  و افزایش آگاهی زیست محیطی با اجراي موزه هاي تاریخ طبیعی و طرح هاي 
 طبیعت گردي 

 

بخش عمران 
 ، يشهر
  و ییروستا

  مسکن

 ي از رشد نامتوازن نقاط شهريری به منظور جلوگي نقاط شهریلی جامع و تفضيه طرح هایع در تهیتسر  
 شبکه معابرينه بهسازی کم هزيه جهت  اجرایت کارخانه آسفالت شهر اسدیه از ظرفاستفاد   
 ازمند توسعهی معابر نید در جهت بازگشائی جديتعامل با شهروندان نقاط شهر  
 شهرستاني مرزي هاي ارتقاء درجه شهردار   
 ي سبز مناطق شهريتوسعه فضا  
 ی توسط بخش خصوصي در نقاط شهریجاد سامانه حمل و نقل عمومیت از ایحما  
 روزيوه و تره بار در شهرها و بازارهاین میادی احداث م   
 ی کارگاهي توسعه شهرك ها  
 م رودخانهی حري و آزاد سازيه نقاط شهری حاشي رودخانه هاین اعتبار الزم به منظور ساماندهیتام  
 یعی در برابر حوادث طبيسات شهری  تاسيمقاوم ساز  
 یط بحرانی مقابله با شراي براییرا اجين امکانات دستگاه هایتام  
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 راهبرد نعنوا

 سبز از آب شربياز فضایک آب مورد نی تفک   
 ي در مناطق شهری سطحي آبهاي شبکه جمع آورياجرا  
 ی دولتي توسط مردم و دستگاههاير در جهت پرداخت مطالبات شهرداریاتخاذ تداب  
 با توجه ی  از منابع دولتيهر در نقاط شي  و خدمات شهری عمراني پروژه هاياز اجراین منابع مورد نیتام 

  یت  وکسب منابع مالین مناطق در جذب جمعیت ایش قابلیها به منظور افزاین درآمد شهرداریبه سطح پائ
 نه های از هزین بخشی در آمد زا به منظور تامي پروژه هاياجرا 

 دید مصالح جدی به تولید کنندگان مصالح ساختمانیق تولیتشو  
 صنعت ساختمان کار در بخش يرویآموزش ن  
 د مصالح ساختمانینه تولیش زمیافزا 

 در شهرستانیاستقرار نظام مهندس  

 به منظور توسعه معابري هادي طرحهاياجرا   
 ش نظارت بر امر ساخت وسازیافزا  
 ن در روستاهای زمي و واگذاری اراضیرفع مسائل حقوق 

 يفاقد طرح هاد ي روستاهای مسکوني واحد های نظارت بر ساخت اصولي براین متولییتع  
 به ساخت وسازی روستاها به منظور جهت دهيه طرح هادیته  

 يالت نو سازی در پرداخت تسهیادامه روند فعل 

 

آب و فاضالب 
يشهر  

 مصرفينه سازیح از آب  به منظور بهیج فرهنگ استفاده صحیتوسعه و ترو   
  ير شبکه آب شرب شهرشتر هدر رفت آب دی شبکه آب شرب به منظور کاهش هر چه بيادامه نوساز  
 شبکهي  و بهر ه بردارين  در نگه داری نوي هاياستفاده از فن آور   
 ز ی آب وفاضالب و نيان شرکتهایمت فروش با هدف کاهش زیمت تمام شده  وقیان قی کاهش فاصله م

  نه ین زمیق در ای مصرف و اعمال تشوياصالح الگو
 از از مناطق همجوار شهرهاین آب  مورد نیتام  
 ن بخش  با ی  مورد استفاده در ایفی منابع آب کینیگزی به منظور جايمل با بهره برداران بخش کشاورزتعا

   موثرين مشوقهایار شرکت آب وفاضالب  با  تامیمنابع در اخت
 دی جدي انشعابات شهرهاين اعتبار الزم به منظور اصالح  شبکه  ونوسازی تام  
 ن و انتقال آبینامه تام بري  اجراياز برایاختصاص اعتبار مورد ن  
 ر ی از دفع غی ناشی طرح  شبکه فاضالب در شهر قهستان  به منظور کاهش مشکالت بهداشتي اجرا

 يه شده در مصارف کشاورزی از پساب تصفي فاضالب  و بهره برداریاصول
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 راهبرد نعنوا

آب و فاضالب 
  ییروستا

 نهین زمی در اینی  ديت باورهایح مصرف آب و تقویج فرهنگ صحیترو  
 ن آب شبکهینان در تامیش اطمی بزرگ به منظور افزاي به شبکه های محلی آبرسانيل شبکه ها اتصا  
 ی روستائی خطوط انتقال از منابع مطمئن  به  نواحين اعتبار الزم به منظور اجرای تام  
 ي کشاورزي  استفاده  از آب شرب براي به منظور کاهش صرفه اقتصاديمت گذاری قياستهایاتخاذ س  
 شبکه فاضالب در روستاها مواجه با مشکل دفع فاضالبيعتبار اجران ایتام    
 تی بزرگ و پرجمعي به روستاهایآبرسان  
 آبي مسئول نظارت و بهره برداريان دستگاههایش تعامل میافزا    
 نه شربین بخش در زمی جهت استفاده از منابع مازاد ايجاد تعامل با  بهره برداران بخش کشاورزیا 

 اي فیزیکی و حصار کشی کلیه منابع و تاسیسات شبکه هاي اب شهرستان در جهت ایجاد حفاظت ه
  اجراي پدافند غیر عامل 

 صنایع و فضاي سبز  از آب شرب  در جهت کمک به منابع آب کیفی ،جداسازي آب مصرفی تجاري 
  شهرستان 

  بهسازي و بازسازي شبکه هاي فرسوده آب به منظور ارتقا بهره وري  
  

 

يانرژ  

 ي باديرو گاه های  طرح احداث نهیته  
 و يدی پاك خورشي هاي و استفاده از انرژي  باديروگاههایجاد نینه ای در زميه گذاریت از سرمای حما 

    یین گرمایزم
 يح مصرف انرژیج فرهنگ صحیترو  
 به معادن شهرستانیاحداث شبکه برق  رسان   
 شهرستاني کشاورزي توسعه شبکه برق و پوشش چاهها   
 ه شهرها و ی حاشيدی و تولی کوچک صنعتياز واحدهای مورد ني شبکه  هاي اجرايعتبار الزم بران ایتام

   شهرستانيروستاها
 لو ولت شهرستانی ک132ت پست یارتقاءظرق 

 و کاهش يش بهره وری شبکه  به منظور افزاينه نگه داری در زمیش مشارکت بخش  خصوصیافزا   
  نه هایهز

 يط اضطرارین برق در شرایاره برق جهت  تاماز ادین امکانات  مورد نیتام  
 ت مانور شبکهیش قابلی مجاور جهت افزايان و شهرستانهاین  درمینگ بیجاد خطوط ریا 
 در راستاي 73ایجاد زیرساخت هاي الزم به منظور استفاده از پتانسیل هاي موجود در بازارچه مرزي میل  -
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 راهبرد نعنوا

 صادرات فرآورده هاي نفتی به کشور افغانستان
 آوري فروشندگی هاي غیر استاندارد و تالش جهت استانداردسازي فروشندگی هاجمع  -
افزایش ایمنی و توان ذخیره سازي نفت سفید در نقاط روستایی با عنایت به رویکرد توسعه فروشندگی  -

 هاي محور در سطح شهرستان

 ر موجود در ایجاد تسهیالت الزم به منظور عرضه فرآورده دوم در فروشندگی هاي نفت سفید محو
 شهرستان

 

 حمل و نقل

 ن محور یت کاال از ایل ترانزیندند در افغانستان به منظور تسهیل هفتادوسه تا شیح محور میتسط  
 ل هفتادو یمه تمام در شهرستان به خصوص محور می ني راهسازيعتر پروژه هایل هر چه سریاجرا وتکم

  ک  یسه به گز
 ل  ارتباط ی اسفزار  به منظور تسه-ر مسکی مسيز بهسازین تخته جان و -دانی ز- محور اشکي بهساز

   با محور شرق ينوار مرز
 ش اعتبارات بخش راه در سطح شهرستانیافزا  
 ی بزرگ از منابع ملين اعتبار پروِژه هایتام  
 نه یز جذب منابع هزینه ها و نی در شهرستان به منظور کاهش هزي راهسازيت از استقرار شرکت هایحما

  انی درميعه اقتصادشده به توس
 نیه نشی حاشي روستاهای دسترسي راه هاي پروژه هاي مطالعه و اجرا  
 یک به اصلی پر ترافی فرعيارتقاءمحور ها  
 هیرجند اسدی احداث باند دوم محور ب  
 شهرستانی ارتباطيرهایز مسی رفع نقاط حادثه خ   
 یط بحرانی مقابله با شراياز برایزات مورد نین تجهیتام  
 ش عرض پلها و یل و افزای نصب عالئم  نصب گارد ری خط کشيق اجرای محورها از طریمنیش ایافزا

  یه فنیابن
 ین المللی بيرهایاحداث راهدارخانه در مس 

 

و  هنر، فرهنگ
   يگردشگر

 ی اجتماعیگانگی و گسترش احساس یت وحدت و همدلیتقو  
 و ي دانش آموزيارودگاهها، ي هنریمجتمع فرهنگ، نمای س، ر کتابخانهی نظی فرهنگيتوسعه فضاها 

  .یمژسسات و مراکز قرآن
 یه محلیت از انتشار  نشریحما 

 ی و روستائينه حضور علما و روشنفکران در متن جامعه شهرین زمیتام 
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 راهبرد نعنوا

 هیاستقرار اداره اوقاف و حوزه علم  
 ی و مذهبی فرهنگيگاههایاستفاده از مساجد به عنوان پا  
 موجود در شهرستانيت هایاده از ظرف سالم با استفید محصوالت فرهنگیتول  

 مختلفي در مناسبتهای مراسم مذهبيبرگزار  

 ت جوانان به یع به منظور هدای اهل سنت و تشینی شهرستان به کتب مرجع ديز منابع کتابخانه هایتجه
 . افراد مغرضیغات سوءبرخیر تبلی معتبر و کاهش تاثیمنابع علم

 مطبوعات در شهرستانیندگیاستقرار نما  

 ون مجربیق روحانی در مدارس از طرینش اسالمیس بیتدر  
 یونی  تلوزيتوسعه پوشش شبکه ها 

 استفاده از يرساخت هاینترنت و فراهم کردن زینه استفاده  مناسب و سالم از ای در زميفرهنگ ساز 
 نترانتیا

 ر ی ابزار غ اوقات فراغت  جوانان به منظور کاهش استفاده ازي سازی در جهت غنیی برنامه هاياجرا
 یفرهنگ

 د برخورد با عوامل گسترش مواد مخدریتشد  
 شهرستاني گردشگرير ساختهایت  زیتقو  

 در شهرستاني تجارينه گردشگریجاد زمی در اياستفاده از فرصت بازارچه مرز   
 شهرستانیخینه آثار تاریشی عالقمند و مطلع از پی از دانش و تجربه افراد بوميبهره بردار   
 شهرستان در یع دستینه فروش محصوالت صنایجاد زمی و ایع دستینه صنایا در زمتوسعه آموزشه 

 ی و ملی محليبازارها

 ت افرادی در مالکي گردشگري از جاذبه هایجادفرصت استفاده عمومینه ای در زمیتعامل با مالکان خصوص 

 شهرستاني در بخش گردشگريه گذاری جهت  سرمایت از بخش خصوصیحما   
 یق رسانه ها و مطبوعات محلی شهرستان از طري و جاذبه هایخیارراث تی میمعرف  
 يش جاذبه های به منظور افزايد در مناطق نمونه گردشگری  تولي از رسوم وآداب و روشهایاءبرخیاح 

  يگردشگر
 در سطح شهرستانین باستانشناسیادی میشناسائ   
 افراد یر قانونی غيهایات و حفار از اقداميری جلوگي برایخی  قدمت تاري دارايتهایحفاظت از موقع   

  سود جو
 که اصالت بنا حفظ گرددي به نحوي مورد بهره برداریخی تاريت استحکام بناهایتقو   
 ن ی به منظور تام ،ر اداره راهیگر ارائه دهنده خدمات به گردشگران نظی ديجاد تعامل با دستگاههایا

   مسافرانیامکانات رفاه
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 راهبرد نعنوا

 ن مناطق از ی که اي به نحوی اصليمحورها و يردار از جاذبه گردشگران مناطق برخویجاد ارتباط میا
  ت بن بست خارج شودیموقع

 را تصرف نموده اندیخی تاريبناها که ین  در مورد کسای و حقوقیانجام اقدامات قانون  

 احداث هتل یا مهمانپذیر در مرکز شهرستان توسط بخش خصوصی 

 ر آباداحداث رستوران میان راهی در سه راهی منصو 
          گردشـگري درخـش و آسـیابان و روسـتاي هـدف       منـاطق   هـاي     ارتقاء کمی و کیفی خدمات، امکانات و زیرسـاخت

  گردشگري فورگ
 

 و آموزش
  پرورش

 ل کرده و بهر ه یش حضور افراد تحصیش سطح دانش و افزای با هدف افزایجاد مراکز آموزش عالیا
 ، ب مذاهبیش تقری بخش آموزش با گرایف متعالن افراد در توسعه اهدای ایت علمی از ظرفيبردار

  و رشته فرشيکشاورز

 در سطح شهرستانی جهت پوشش کامل آموزش عمومی انسانيروینه امکانات و نیع بهیتوز  

 سطح آموزشیفی کيارتقا  

 ن افراد در ی از اي و معنويت مادی برتر و حماي استعداد های مناسب جهت شناسائيف ساز وکاریتعر
   آنانيشتر استعداد های هر چه بیئجهت شکوفا

 ی آموزشيل فضاهاین  در تکمیری خيت هایاستفاده از حما 

 یل مدارس فنیز و تکمی  تجهي بخش آموزش به سمت توسعه مراکز شبانه روزیت اعتبارات عمرانیهدا 

 جاد تنوع در دوره آموزش متوسطهیا 

 در شهرستاني و حرفه ایتوسعه  مراکز آموزش فن   
 ازمندیل دانش آموزان نینه تحصیانات و هزن امکی تأم  
 گر ی ودی آموزشي در جهت رفع موانع حضور دختران در فضاها یغی و تبلی فرهنگيتهای توسعه فعال

  ی اجتمائيتهایفعال
 بر جوانانیغات ضد فرهنگی و فوق برنامه به منظور کاهش اثرات سوء  تبلی پرورشيت هایش فعالی  افزا   
 ی قرباني خانواده های اجتماعيب های به منظور کاهش اثرات آسی اجتماعيددکار مي  تعامل با نهادها 

  اد و قاچاق بر دانش آموزانیاعت
 در سطح مدارسي ورزش دانش آموزيتوسعه فضا   
 یحی تفريل ارودوگاههایاحداث وتکم   
 ت و مناطق صعب العبور ی پرجمعيروستاها ،احداث معلم سرا در مراکز بخش 

 
 هیام نور اسدی پی آموزشيل ساختمان ادارین اعتبار تکمیتأم   یآموزش عال
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 راهبرد نعنوا

 ام نور قهستانی دانشگاه پيع در راه اندازیتسر 

 ه ی اسدي کاربردیز مرکز آموزش علمیتجه 

 جاد یق ای از طریأت علمیبه عنوان عضو ه شهرستان ی متخصص در مراکز آموزش عاليروین نیتأم  
  افراد متخصص و مجربي براییمشوق ها

 شهرستان به منظور استفاده حداکثر از امکانات یی اجراي و دستگاه هاین مرکز آموزش عالی تعامل بجادیا 
 ینه کمک آموزشیموجود در زم

 شهرستانيازهای متناسب با نی و مطالعاتیقاتیس مراکز تحقیتأس  
  

ن یرفاه و تأم
  یاجتماع

 یقین حقینان به سمت محروم آيت کمکهایر در سطح شهرستان و استان جهت هدای افراد خییشناسا  

 شت مردمین معییمه شده با توجه به سطح پایان سهم بیمه  روستائی بينه هاین هزیمساعدت در تأم 

 ین اجتماعی تأمیجاد مراکز درمانیا 

 گسترش پایگاه هاي توانبخشی مبتنی بر جامعه 

 ایجاد مراکز مشاوره روانشناختی 

 انوادگی و اجتماعیایجاد مراکز مداخله در بحران هاي فردي، خ 

 آموزش مهارت هاي زندگی، (اجراي برنامه هاي آموزشی به منظور کاهش آسیب هاي اجتماعی در جامعه
  ...)آموزش پیش از ازدواج و 

 ی اجتماعي مردم نهاد در امر مددکاريجاد سازمانهایت از ایحما 

 مندان معلوالن و سالیل دسترسی در ادارات به منظور تسهي طرح مناسب سازياجرا 

 ر مهد کودكی نظیجاد مراکز خدماتینه ای جهت مشارکت در زمیت از بخش خصوصیحما  

 مرکز درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اعتیادجاد یا  
 یک روانپزشکینیجاد کلیا  
 تها در سطح جامعهی به منظور کاهش معلولی آموزشي برنامه هاياجرا  
 مخدراد و قاچاق موادی اعتی قربانيت از خانواده هایحما  

 نه معاش سالمین زمیجاد اشتغال و تامیت از ایحما  
 انی مددجوي برایجاد فرصت خود اشتغالیا 

 در شهرستان ي اضطراريره کاالیاحداث انبار ذخ  

 شهرستان يگاه امدادیز پایتجه  

 متخصص در امر امداد و نجاتيرویش نیجاد شعبه هالل احمر به منظور افزای و ايگاه امدادیارتقاءپا  

 
  ازی مورد نین امکانات جانبیه و تامیمارستان اسدیع تر بیل هر چه سریتکم  و هداشتب
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 راهبرد نعنوا

   در سطح شهرستاني شبانه روزیارائه خدمات درمان  درمان   
 ن بخش به شهر ی ای اهالیل مشکالت دسترسی قهستان به دلی مرکز درمانیش  امکانات درمانیافزا

  هیاسد
 ی و درمانیتوسعه مراکز بهداشت  
 شهرستاني امداد جاده ايگاههایش پای افزا   
 در بخش درمانيه گذاری جهت سرمایت از بخش خصوصیحما   
 متخصصی جهت کادر درمانییجاد مشوقهایا   
 ناوگان حمل و نقلي بازساز   
 شهرستاني مرزينه در گذر گاههایجاد پست قرنطیا   
 ری واگيهایماریون  بیناسیر واکسیرانه نظیشگیانجام اقدامات پ  
 مرتبط با سالمتی صنفي  در واحد هاین بهداشتیت موازینه رعاینظارتها در زمش یافزا   
 يط اضطراری جهت مقابله با شرایزات پزشکیره دارو و تجهیاحداث انبار ذخ 

 

ت یترب
یبدن  

 ی و بومی سنتياء ورزشهایاح   
 برتر يتعداد ها اسینه شناسائی امور جوانان در زمین متولیتعامل با آموزش و پروش به عنوان  بزرگتر 

  یورزش
 ی وملی استانین قهرمانی از افراد مستعد کسب  عناوي و معنويت مادی حما  
 شهرستانیندگی شهرستان و ارتقاءنمایت بدنیش امکانات اداره تربیافزا   
 یمه تمام ورزشی نيعتر طرح هایل هر چه سرینه از منابع جهت تکمی بهيبهره بردار  
 ی ورزشيش مشارکت بانوان در برنامه های با هدف افزای برنامه هائياجرا  
 و بخصوص ی  و حقوقیقیان افراد حقی شهرستان از می ورزشيم های تي برایان مالی حامیشناسائ   

  ر ساکن یان غیبوم
 نهین زمی در این وزرشکاران و انجام کار فرهنگی در بیج فرهنگ پهلوانیترو  
 تی پر جمعيراکز دهستان و روستاهات می درروستاها با محوری ورزشی ضربتي طرح هاياجرا  
 در ي مختلف تا در شراط عادي چند منظوره در مراکز بخش با مشارکت دستگاههايجاد سالنهای ا 

  ردی قرار گيگری دي و در موارد خاص مورد استفاده های ورزشيتهایفعال
 و استفاده از اد ی در خصوص مشکالت اعتیژه در شهرستان به منظور اطالع رسانی وي برنامه هاياجرا

 ش به مواد مخدریورزش به عنوان ابزار موثر در جهت کاهش گرا

 
 و ی و صنعتی خارجی بازرگان ،ي توسعه کشاورزيت هاید بر قابلی شهرستان با تأ کيارتقاء رشد اقتصاد  ی داخلیبازرگان
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 راهبرد نعنوا

  .یمعدن  یو خارج
 جهت توسعه صادرات73ل ی مي از تجار و بازرگانان بازارچه مرزیتی و حمایقی تشوياست هایاعمال س .  
 ت کاال به افغانستانی و ترانزیی و هواینی حمل و نقل زمير ساخت هایکمک به توسعه ز.  
 تجار و بازرگانانی با هدف توسعه دانش تخصصيه گذاری و سرماي تجاريش  های همايبرگزار .  
 73ل ی مي امکانات بازارچه مرزيز و بهسازیکمک  به تجه  
 عناب و  ،زرشک (ي محصوالت کشاورزي و بسته بنديع فراوریتوسعه صناجاد و یت از ایحما (...  
 د کنندگان به استقرار یق تولیتشویحی ترجي و تعرفه هايش بهره وریق افزای از طريریکمک به  رقابت پذ

   در شهرستانيدیجاد واحد تولی به ای محصوالت صادراتيدی توليواحدها
 يارتقاء بازارچه مرز  
 هی مرز توسط دولت همساي در آن سوید معبر رسمجایت از ایحما  
 زه در ادامه و یجاد انگی به منظور ايم شدن طرف افغان در منافع بازارچه مرزی به منظور سهيزیبرنامه ر

  ت بازارچه  یتوسعه فعال
 اصنفاف در سطح شهرستانیادامه روند سامانده   
 ر هنرمندان قابل در شهرستان  س در شهرستان با توجه به حضوی نفيد فرش هایت از تولیحما  
 در سطح یشگاهیت جهت توسعه امکانات نمایشگاه ها توسط اصناف و حمای نماينظارت بر برگزار 

  .شهرستان
 جاد و توسعه انبار و سردخانهیکمک به ا.  
 ي واحد های در سطح شهرستان و ساماندهی و خدماتیعی توز، يدی توليجاد و توسعه واحدهایت از ایحما 

  .مذکور
 ی تعاوني و شرکت های صنفيجاد و توسعه تشکل هایت از ایحما.   
 ارانه های شدن طرح هدفمند نمودن ییجاد بستر مناسب در جهت اجرایا.  
 در شهرستانيدیجاد و توسعه کارخانجات تولینه ای در زمیامکان سنج .  
 ف شدهی تعري ها در خارج از شبکهيارانه ای يع کاالهای و توزی تقلبيع کاالهای از توزيریجلوگ.  
 نده به خارج از شهری و انتقال صنوف آالیجاد شهرك صنفیا.  
 کی در  جهت توسعه تجارت الکترونيج و فرهنگ سازیترو 
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 راهبرد نعنوا

  هیپول و سرما

 در شهرستاني اقتصاديه گذاریش سرماین اعتبار الزم به منظور افزایتأم  

 ج از شهرستان از منابع خاری عمراني پروژه هاياز اجراین منابع مورد نیتام  
 در شهرستانیستم بانکیتوسعه استقرار س   
 ي بخشهايجاد توسعه و نو سازینه ایه گذاران در زمیزه در سرمایجاد انگی به منظور اییاعطاء مشوقها 

  يمختلف اقتصاد
 در قالب سازوکار قرض الحسنه يتوسعه بانکدار   
 ن گونه ینه ایش هزی و افزاینیر زمیش به اقتصاد زین مناسب در جهت کاهش گراین مقررات و قوانیتدو

  تهایفعال
 ر منقول در شهرستانی ها و اموال غیی دارايمستند ساز  
 يه گذاریرفع موانع سرما  
 التی در جهت مساعدت در امر بازپرداخت تسهی بدهکاران بانکیت توان مالیتقو 

 که يالت افرادیتسه ارائه دهنده خدمات جهت مطالبه ی دولتي و دستگاههای با دستگاه قضائیهماهنگ 
 .ستندیالت نیحاضر به بازپرداخت تسه

  

 
 

 


