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  :پیشگفتـار
  برنامه ریزی یکی از ارکان مدیریت می باشد و از طرفی نگرش جامعه به فزونی نیازهای مادی و معنوی  آنجائیکهاز       

ریزی شود لذا ضرورت تهیه سند توسعه کامالً مشهود و ملموس می باشد و در  می طلبد تا در جهت توسعه وضعیت موجود برنامه
و  ساله اول و دوم و سوم بیست ساله و همچنین قانون برنامه توسعه پنجهمین رابطه در کالن کشور سند توسعه چشم انداز 

و دستور استاندار محترم جناب آقای  ی و عملیاتی نمودن این قانون در سطح خراسان جنوبییاجرا که در راستای اجرا چهارم
و ای نمودند   آغازند توسعه استان ها را با محوریت س ساله شهرستان های استان تهیه سند توسعه پنج فرمانداریقهرمان رشید 

ها و تنگناهای موجود شهرستان ها سند توسعه  کاش قبل از تهیه سند توسعه استان این مهم انجام می شد تا بر اساس قابلیت
  .استان تدوین می گشت

که با سی قرار گرفت ات متعددی مورد بررمع الوصف در راستای تهیه سند توسعه شهرستان بیرجند بالفاصله موضوع در جلس    
و معاونت با محوریت حوزه عمران  ودارند شهرستان که دل در گرو توسعه ی ییری از کارشناسان و مسئولین اجراتالش جمع کث

ها و تنگناهای شهرستان با توجه به  فرمانداری چندین جلسه در محل فرمانداری تشکیل و پس از جمع بندی قابلیتبرنامه ریزی 
  های اجرائی  محرک معاونت برنامه ریزی استانداری،های اعالم شده از طرف  دستگاه و تعیین شاخصشرح وظایف هر 

  .اولویت دار شهرستان در قالب پروژه های پیشنهادی به تفکیک دستگاههای اجرائی تدوین گردید 
ارات و سازمانهای استانی که و مخصوصاً مدیران کل اد برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبیمحترم معاونت  امید می رود

پیشنهاد پروژه ها با هماهنگی کامل خودشان تهیه گردیده خارج از این سند برای هیچیک از نقاط روستائی و شهری پروژه 
پروژه های اجرا شده که یا   جدیدی که معموالً ناشی از فشارهای سیاسی و حاشیه ای می باشد تعریف ننمایند تا دیگر بار شاهد

  .توجیه الزم نیمه تمام رها شده اند نباشیم نو بال استفاده می باشند و یا هم به علت نداشتتعطیل 
  مدیران دستگاههای اجرائی شهرستان بیرجند و استان و به ویژه  ه کارشناسان،در پایان الزم می دانیم که از هم    

د یاری نمودند تشکر و قدردانی نموده و با توجه به فرمانداری را در تدوین این سن اینکه معاونت برنامه ریزی استانداری 
در . نفرمایند محروممحدودیت زمانی و مالی و بضاعت علمی و تجربه گردآورندگان سند ما را از ارشادات و نظرات تکمیلی خویش 

اقری مدیر کل محترم ب فرمانداری و سابق قاسمی معاونت برنامه ریزی پایان از زحمات آقایان خسروی فرماندار اسبق شهرستان،
  . بودجه و برنامه ریزی استانداری و در راس آن جناب دکتر امینی معاونت محترم برنامه ریزی تقدیر و تشکر می گردد

  
  محمد علی قاسم زاده نداف                               

                 فرماندار شهرستان بیرجند



  

   ل استناد
   

عی 

غیر قابل-رجند
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      آشنایی مقدماتی با شهرستان )1

  موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی) 1-1
 59دقیقـه تـا    57درجه و  57دقیقه عرض شمالی و  31درجه و  33دقیقه تا  20درجه و  31شهرستان بیرجند بین    

  .دقیقه طول شرقی واقع شده است 40درجه و 

غرب به استان یـزد، از جنـوب   این شهرستان از شمال به شهرستان قائنات و از شمال غرب به شهرستان سرایان، از 
غرب به استان کرمان از جنوب شرق به شهرستان نهبندان، از شرق به  شهرستان سربیشـه و از شـمال شـرق بـه شهرسـتان      

  .درمیان محدود شده است
   

  ها و آبادی ها تعداد بخش ها، دهستان) 1-1-1
و  شـهر امهـای بیرجنـد، خوسـف و محمد   شهر به ن 3های مرکزی و خوسف،  بخش به نام 2شهرستان بیرجند دارای 

آبـادی دارای سـکنه و    492آبادی بوده که از این تعـداد   581های این شهرستان  تعداد کل آبادی. باشد دهستان می 10دارای 
  . باشد آبادی خالی از سکنه می 89

  1387:تقسیمات سیاسی شهرستان بیرجند )1-1(جدول 

  نام شهر  عنوان بخش
  

  عنوان دهستان
  

آبادی  تعداد
  دارای سکنه

تعداد آبادی 
  خالی از سکنه

  بیرجند  مرکزی

  القورات
  باقران
  شاخن
  شاخنات
  فشارود
  کاهشنگ

275  35  

محمد  -خوسف  خوسف
  شهر

  براکوه
  جلگه ماژان
  خوسف
  قلعه زری

217  54  

  1387سالنامه آماری خراسان جنوبی،: مأخذ      
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  مساحت )1- 1- 2

درصد بعد از شهرستان نهبندان بیشترین مسـاحت   21کیلومتر مربع معادل  20033حدود شهرستان بیرجند با وسعت 
  .استان را به خود اختصاص داده است

  

  های محیطی ویژگی) 3-1-1
  

ایـن  . تقسیم می شـود  "پست و هموار"و  "کوهستانی و مرتفع"شهرستان بیرجند از لحاظ توپوگرافی به دو قسمت 
شکر آب، از شرق به کوه های مؤمن آباد، از جنوب بـه رشـته کـوه بـاقران و از ناحیـه غـرب بـه        منطقه از شمال به کوههای 

علت این که این شهرستان نسبت به شهرستان های هم جوار از شرایط اقلیمی بهتری . ارتفاعات دشت کویر محدود می گردد
  .برخوردار است، وجود همین ارتفاعات است

ی و شمال شرقی شهرستان و عمدتاً در فاصـله سلسـله کـوه هـای بـاقران و      مناطق پست و هموار در قسمت مرکز
این دشت هـا از  . مؤمن آباد که به صورت دو رشته موازی از شمال غربی به جنوب شرقی شهرستان امتداد یافته اند، قرار دارند

م ترین این دشت ها می تـوان بـه   از مه. نظر کشاورزی، دامداری و احداث راه های ارتباطی از اهمیت خاصی برخوردار هستند
  .دشت بیرجند، جلگه ماژان، سرچاه عماری، خور، رزگ، گلمیران اشاره کرد

  
  اقلیم ) 4-1-1

دشت لوت با شدت تابش خورشیدی، کمبود رطوبت و بارش و تبخیر زیاد از عوامل تأثیر گذار بر هـوای ایـن منطقـه    
مهمترین دالیل تغییرات آبو هوایی تـوده هـای هـوا و وجـود      .گردد است و موجب گرما، خشکی هوا همراه با گرد و خاک می

ارتفاعات می باشند که شهرستان بیرجند در اواخر فصل پاییز تحت تأثیر بادهای سرد شمالی قرار می گیـرد و موجـب کـاهش    
چنـین در  هم.دمای این منطقه می گردد و از همراهی آن با توده هوای مرطوب غربی ریـزش هـای جـوی ایجـاد مـی شـود      

را در دامنه ی تأثیر خود قرار می دهند و بخـش  زمستان و اوایل بهار توده های هوای مرطوب غربی و جنوب غربی شهرستان 
  .اعظمی از بارش های این منطقه را بوجود می آورند

منطقـه   میلیمتر بوده و میانگن دمای ایـن  159)1368-88(ساله  20میانگین بارش شهرستان بیرجند در دوره آماری 
بر اساس شاخص های شناخته شده طبقه بندی اقلیمی، ایـن شهرسـتان   .درجه سانتیگراد می باشد 5/16در همان دوره آماری 

درجه زیر صفر  و حداکثر دمای  5/21ساله حداقل دمای مطلق آن به  20دارای اقلیم خشک و سرد می باشد و در دوره آماری 
  . گراد باالی صفر رسیده استدرجه سانتی 6/42مطلق  ثبت شده آن به 
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  پیشینه تاریخی) 2-1
  

در لغت فارسی » بر«نوشته و ضبط کرده اند که  »برکند « بیرجند را در بسیاری از کتب تاریخی و فرهنگهای فارسی 
  .به معنی شهر است که بواسطه کوچکی شهر در قدیم االیام به این نام نامیده شده است » کند «به معنی نصف و 

قهرمان شاهنامه بنیان گذار این شهر بوده که بعد ها بـر اثـر کثـرت اسـتعمال از     » بیژن«ای اظهار نموده اندکه  عده
  .بیژن به بیرجند درآمده است

  . معنی جایی که برای خانه زمین را در دامنه تپه ها می کنده انده عده ای گفته اند که در اصل نام برکند بوده ب

نیز به معنی شهر است و می توان آنـرا شـهری   » جند «معنی  یک در زبان ترکی است و  به» بیر«قول دیگر اینکه 
  .در دل کویر نامید 

 .می باشد ) ق. ه( 633شهر ذکری به میان آورده یاقوت حموی  متوفی به سال  نخستین کسی که از این

بر این است که سـابقه سـکونت و   مطالعات باستان شناسی و کتیبه های موجود که به خط اشکانی نوشته شده گواه  
هایی کـه  شه نتراهمچنین در اطراف معدن قلعه زری . تاریخ این سرزمین به قرن ها قبل از اسالم یعنی دوره اشکانی می رسد

نظر به ایـن  . باشد پیدا شده است حاکی از استخراج و ذوب مس بوده و چرخ های دستی و آثاری که بیانگر وجود زرتشتیان می
در هیچ مأخذی نیامده می توان گفت که این امر نشان می دهـد کـه گسـترش    » مستوفی«و » یاقوت«بیرجند قبل از که نام 

بی تأثیر نبـوده انـد؛ زیـرا      اصلی شهر در زمان سلجوقیان و خوارزمشاهیان صورت گرفته که البته اسماعیلیان نیز در این رابطه
در اوایل حکومت صـفویه بیرجنـد بـه عنـوان مرکـز سیاسـی       . ان بوده استاین منطقه یکی از واپسین پناهگاه های اسماعیلی

تا پایان حکومت پهلـوی در بیرجنـد   » علم«خاندان خزیمه . کند و رشد و توسعه آن چند برابر می شود موقعیت خاصی پیدا می
 .حاکمیت داشته اند

  

  و اشتغال ویژگی های جمعیتی )3-1
  تعداد جمعیت ) 1-3-1

  

ویژگیهای آن از جمله توزیع سنی، جنسی و ویژگیهای قومی و مذهبی هر منطقه تأثیر زیادی بر توسعه آن جمعیت و 
  .منطقه بر جای می گذارد

جمعیـت اسـتان بـوده    درصد  85/37نفر معادل  240894، جمعیت شهرستان بیرجند 1385بر اساس سرشماری سال 
درصـد   38نفر رسیده کـه   251516که جمعیت این شهرستان به  نشان می دهد1387برآورد جمعیت شهرستان در سال  .است

  .از جمعیت استان را به خود اختصاص داده است
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  توزیع و تراکم جمعیت )2-3-1
در هـر کیلـومتر مربـع بـوده اسـت کـه بیشـتر از        نفر  02/12در سطح شهرستان  1385تراکم نسبی جمعیت درسال 

در سطح شهرستان بـه   1387تراکم نسبی جمعیت درسال . بوده است) نفر در هر کیلومترمربع  67/6(متوسط شاخص در استان
  . بیشتر است) نفر در هر کیلومتر مربع  9/6(نفر در هر کیلومتر مربع رسیده که از تراکم جمعیت در استان  6/12

  

  جمعیت شهری و روستایی  )3-3-1
نفر در نقاط روسـتایی شهرسـتان سـاکن بـوده انـد بـه        70633نفر در نقاط شهری و  170206، تعداد 1385در سال 

، 1387بر اساس برآورد جمعیت شهرستان در سـال  . درصد روستایی بوده اند 34/29درصد جمعیت شهری و 66/70طوری که 
نفر در نقاط روستایی شهرستان ساکن بوده اند؛ به عبارتی ضریب شهرنشـینی در   67208نفر در نقاط شهری و  184308تعداد 

  . اند در مناطق روستایی ساکن بودهجمعیت درصد  7/26و  بودهدرصد  3/73این شهرستان 
  

  ترکیب جنسی و سنی  )4-3-1
 48درصـد مـرد و    52، از مجموع جمعیـت شهرسـتان   1385براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

نفر  108نفر زن  100آید به عبارت دیگر در مقابل هر  به دست می 108بنابراین نسبت جنسی در شهرستان . اند درصد زن بوده
 15-75درصد در گروه سـنی   3/72سال،  15ه سنی کمتر از در گرودرصد  3/25های سنی  از نظر گروه. مرد وجود داشته است

بنابراین جمعیت شهرستان از نظر ترکیب سنی، جمعیتی نسـبتاً   .اند ساله و بیشتر قرار داشته 75درصد در گروه سنی  4/2سال، 
  .جوان است

  

  1385پارامترهای جمعیتی شهرستان و مقایسه آن با استان در سال )1- 2(جدول 
  

 استان شهرستان عنوان
 استان شهرستان از نسبت

 )درصد(

 85/37 636420 240894 جمعیت
 75/37 159994 60405 خانوار

 - 98/3 99/3 بعد خانوار
 - 7/6 02/12 تراکم جمعیت

 1385مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، :مأخذ
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  های شغلی اعالم شده توسط مراکز کاریابی  تعداد فرصت )3-1- 5
براساس آمار و اطالعات اخذ شده از سازمان کار و امور اجتماعی استان، تعداد فرصت شغلی اعالم شده توسط مراکز 

ه درصد از فرصت های شغلی اعالم شده استان را به خـود اختصـاص داد   6/86مورد بوده است که  10204کاریابی شهرستان 
  .است

 26معـادل  (نفـر   3028نـام شـده شهرسـتان،     متقاضی کار ثبت 11498دهد که از مجموع  آمارهای موجود نشان می
درصـد   39سال قرار داشته و  15-24نام شده شهرستان در گروه سنی  بیشتر متقاضیان کار ثبت. اند به کار گمارده شده) درصد

  .لیسانس و باالتر و بقیه زیر مدرک دیپلم بوده اند 8/15درصد فوق دیپلم،  7/15دارای مدرک دیپلم، 
  

  مقایسه تعداد فرصت های شغلی، متقاضیان کار و به کار گمارده شدگان)1-3(جدول                           
  1387شهرستان با استان در سال 

  استان شهرستان  شرح
سهم شهرستان از استان 

  )درصد(

  6/86  11786  10204  تعداد فرصت های شغلی
  6/75  15215  11498  متقاضیان کار

  5/76  3958  3028  به کار گمارده شدگان
  1387سالنامه آماری خراسان جنوبی،: مأخذ                                                   

  
  ترکیب اشتغال به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی)6-3-1

در بخـش   9/16نفر شاغل در گروه های عمده فعالیت  73454 ، از مجموع1385بر اساس اطالعات سرشماری سال 
درصد در بخش خدمات اشتغال داشته اند که بیانگر تراکم شـاغلین در   5/57درصد در بخش صنعت و معدن،  6/25کشاورزی، 

  .باشد بخش خدمات شهرستان می

  ترکیب اشتغال به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی و)1- 4(جدول 
  1385تان در سال مقایسه آن با اس 

  

  استان  شهرستان  شرح

  34  9/16  بخش کشاورزی

  25  6/25  بخش صنعت و معدن، آب، برق،گاز و ساختمان

  41  5/57  بخش خدمات
  1385سال ، سرشماری  عمومی نفوس و مسکن:  مأخذ                          
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  پول و بانکداری) 4-1
  سرمایه گذاری دولتی) 1-4-1

  بنگاه های اقتصادی زودبازدهتسهیالت ) 1-1-4-1
درصـد اعتبـار    57که سهمی معادل  6/2271834طرح با اعتبار  4092، تعداد 88تا پایان بهمن  1384از ابتدای سال 

طـرح   3181بـرای اجـرای    6/1392444طرح های مصوب استان را تشکیل می دهد مصوب شده است؛ ولیکن تاکنون مبلـغ  
بـه بهـره   ) درصد سهم اشتغال طرح ها در استان 4/48(نفر  6576طرح با اشتغال  2151ه از این تعداد پرداخت گردیده است ک

    .  برداری رسیده است

        

  1384-88وضعیت عملکرد بنگاه های اقتصادی زودبازده طی سال های )1- 5(جدول 

      میلیارد ریال                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 استان بیرجند شرح
سهم شهرستان 
 نسبت به استان

 معرفی شده

 34 21996 7552 تعداد

 46 56025 25733 اشتغال

 3/61 7/13285744 6/8137542 مبلغ

 مصوب شده

 8/35 11443 4092 تعداد

 51 27989 14357 اشتغال

 57 2/3977797 6/2271834 مبلغ

قرارداد منعقد شده
 37 8686 3189 تعداد

 3/53 22743 12114 اشتغال

 57 3243233 3/1843060 مبلغ

 پرداخت شده
 37 8663 3181 تعداد

 4/55 6/2511585 6/1392444 مبلغ

به بهره برداری 
 رسیده

 6/33 6406 2151 تعداد

 4/48 13659 6576 اشتغال

  1388سال معاونت برنامه ریزی استانداری، دفتر هماهنگی امور اقتصادی، : مأخذ
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در شهرستان بیرجند) ع(صندوق مهر امام رضا  تسهیالت پرداختی توسط میزان) 4-1- 1- 2  

 
میلیـارد ریـال تسـهیالت     170970نفر  و مبلـغ   1920میلیارد ریال تسهیالت اشتغال به  1/104145، 1388در سال 

 .نفر پرداخت گردیده است 14367ازدواج به 

 
اشتغال و ازدواج وتعداد افراد تعداد افراد بهره مند از تسهیالت )1- 6(جدول   
در شهرستان بیرجند) ع(میزان آن توسط صندوق مهر امام رضا   

 
  مقدار  واحد  عنوان شاخص

   1920  نفر  تعداد افراد بهره مند از تسهیالت اشتغال
  14367  نفر  تعداد افراد بهره مند از تسهیالت ازدواج

  1/104145  میلیارد ریال  اشتغال برای میزان تسهیالت پرداخت شده
  170970  میلیارد ریال  ازدواج  برایمیزان تسهیالت پرداخت شده 

    1388سال  ،)ع(صندوق مهر امام رضا:مأخذ                         
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  تعدادواحدهای بانکی شهرستان )2-4-1
  

تجارت، سپه، صـادرات، کشـاورزی، مسـکن، ملـت، ملـی، صـنعت و        های بانک ،در شهرستان بیرجند 1387درسال 
در حـال  . شعبه بـوده اسـت   101تعداد شعب بانک های شهرستان در این سال . معدن، پست بانک و سرمایه فعالیت داشته اند

بانـک   ،تعـاون بانـک   سامان،کارآفرین، پاسارگاد، ،سرمایه، اقتصاد نوین حاضر شعب بانکهای خصوصی از قبیل بانک پارسیان،
   .نیز فعالیت دارند ...مهر ایران و 

  

  تعداد و مبلغ انواع سپرده ها نزد بانکهای شهرستان )3-4-1
  

میلیون ریال در بانک هـای شهرسـتان بیرجنـد     4664346فقره سپرده به مبلغ  1170416در مجموع  1387در سال 
میلیون ریال بوده است  1112241مربوط به بانک ملی با مبلغ بیشترین میزان سپرده ها در این سال . سپرده گذاری شده است

متوسط سپرده گذاری انجام گرفته در بانکهای شهرسـتان در ایـن   . درصد سپرده های بانکی شهرستان می باشد 24که معادل 
  .استخورداربوده بر) میلیون ریال 2/3(متوسط استان   میلیون ریال  بوده است که از رقم بیشتری در مقایسه با 98/3سال  

  

  درآمدهای مالیاتی) 1- 5

 16میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبـل   264850، در مجموع 1387درآمدهای مالیاتی شهرستان در سال 
. میلیـون ریـال بـوده اسـت     279158درآمدهای مالیـاتی شهرسـتان   ) یازده ماه نخست(1388در سال . درصد رشد داشته است
، رقـم  87می دهد که سهم درآمدهای مالیاتی این شهرستان از کل درآمدهای مالیاتی اسـتان در سـال    آمارهای موجود نشان

  .درصد بوده است 75باالیی معادل 

بررسی ترکیب درآمدهای مستقیم مالیاتی که شامل مالیات بر شرکت ها، مالیات بر درآمـد و مالیـات بـر ثـروت مـی      
درصـد   3درصد از محل مالیات بر درآمد و  65مدها از محل مالیات بر شرکت ها، درصد از این درآ 32باشد نشان می دهد که 

  .از محل مالیات بر ثروت و دارایی تأمین شده است

ارزیابی درآمدهای مستقیم مالیاتی به تفکیک ردیف های درآمدی نشان می دهد کـه در بخـش مالیـات بـر درآمـد،      
میلیون ریال، در بخش مالیات بر ثروت و دارایی ردیف درآمـدی   86692ا ردیف درآمدی مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی ب

میلیون ریال و در بخش مالیات بر شرکت ها ردیف درآمدی مالیات اشخاص حقـوقی غیـر    3/4031حق تمبر و اوراق بهادار با 
رآمدهای مالیاتی فوق را به میلیون ریال که تنها ردیف درآمدی این بخش است باالترین سهم از ترکیب د 69246/ 6دولتی با 

  .خود اختصاص داده است
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  مقایسه درآمدهای مالیاتی شهرستان با درآمدهای مالیاتی استان)1-6(جدول 

  1386-87به تفکیک نوع مالیات در سال های
  )میلیون ریال(  

 شرح
 استان شهرستان

سهم شهرستان از درآمدهای 
  )درصد( مالیاتی استان
 

86 87 86 87 86 87 

مالیات اشخاص 
 حقوقی غیر دولتی

65440 70619 103028 105671 5/63 67 

 75 76 192854 140208 145434 106536 مالیات بر درآمد

 82 2/84 9067 8333 7453 7016 مالیات بر ثروت

مالیات های 
 غیرمستقیم

48545 41344 55636 46025 3/87 90 

 75 74 353619 307208 264811 227537 جمع کل

  اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی: مأخذ

 
  

  
  
  
  



  

   ل استناد
   

غیر قابل-رجند ه شهرستان بیر

16 

ر تولیدی

ع طبیعی

ب

عدن

ست

سند توسعه  

امور:  دوم

رزی و منابع

منابع آب •

صنعت و مع

محیط زیس

  

بخش•

کشاور•

•

ص•

•

 
 
 
 



   

 طور که 
 تشکیل 

)وشش گیاهی 

   جمع کل

2003300   

100 

همان) درصد 8
م تراکم بیابانی

  ته است

ف نقشه های پو

مناطق 
مسکونی

طق 
 ی

3363 57 

2/0 /0 

   ل استناد
   

85حدود (ن را 
را مراتع کم) صد

ن را در بر گرفت

ر اساس تعاریف

مناط
آبی

اراضی 
 زراعی

733 79456 

3/ 4 

غیر قابل-رجند

ساحت شهرستان
درص 83ش از 

ساحت شهرستان

بر( حسب هکتار

عرصه های 
 یبیابان

6 121494 

1/6 

ه شهرستان بیر

17 

سمت اعظم مس
بیش(ه این مراتع

ن میزان از مس

بر ح ستان بیرجند

 رتعی

کم تراکم 
  بیابانی

1665487 

1/83 

  1387نوبی،

سند توسعه  

آن است که قس
که بخش عمده

درصد کمترین 0

ش گیاهی شهرس

عرصه های مر

نیمه 
  کم  متراکم

37081 5 

85/1 /0 

ستان خراسان جن

  

  ی

رستان گویای آ
ک وشانیده است

2/0با سهم  یز 

 طبقات پوشش

جنگلی با
گل های

کاشت و 
متراک  )ختچه زار

518 9 

02/  

ی و آبخیزداری اس

  تولیدی

   ابع طبیعی
کاربری اراضی 

یت اراضی شهر
ی دهد مراتع پو

نی ضی مسکونی

مساحت) 1-2(

عرصه های جن
جنگل(احتساب

طبیعی،دست ک
بیشه زار و درخ

90168

5/4
 

ه کل منابع طبیعی

 
 
 
 

امور ت )2

منا) 1-2
1-1-2(

 
وضعی

مینمودار نشان 
اراض .داده است

   

(جدول  

  عنوان

مساحت 
طبقات 
پوشش 
 گیاهی

درصد از 
مساحت 
شهرستان

اداره: مأخذ
  

ن
د
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  تحت تأثیر فرسایش بادی اراضی)1-1-1-2

از عمده دشت های شهرستان که در معرض تهدید و فرساش بادی هستند می توان به دشـت هـای خـور، خوسـف،     
-روزه و شـرایط بهـره بـرداری و مسـائل اقتصـادی      120وجود و حاکمیـت بادهـای    .اشاره کرد... مختاران، سرچاه عماری و 

باعث فرسایش  بادی در این نواحی و خسارت به اراضـی کشـاورزی، راه هـای مواصـالتی، تأسیسـات اقتصـادی و         ،اجتماعی
خـور، مختـاران، و    -الزم به ذکر است که بخش هایی از هر سه منطقه تحت فرساش بادی سـه قلعـه  .منابع زیستی می گردد

مسـاحت سـه منطقـه تحـت تـأثیر      . ان قرار گرفته اسـت سرچاه عماری به ترتیب در شهرستان های سرایان، سربیشه و نهبند
هکتارجزء منطقـه   100682که از این وسعت مساحتی برابر  هکتار می باشد 111958فرسایش بادی در شهرستان بیرجند برابر 

  .این شهرستان فاقد منطقه حمل است. هکتار مابقی جزء منطقه رسوب گذاری محسوب می گردد 11276برداشت و 

  

  )1385بـراساس مطالعـات انجـام شده در سـال (سطوح مناطق تحت تأثیـر فرسایش بـادی ) 2-2(شماره دول ج

نام منطقه تحت 
تأثیر فرسایش 

  بادی

مساحت منطقه تحت تأثیر    عرض جغرافیایی  طول جغرافیایی
  تا از تا از  فرسایش بادی به هکتار

 3321173◦ 08'32◦52'58◦30'58◦23'خور 

 3246921◦ 19'32◦06'59◦18'58◦50' ریسرچاه عما

 3243864◦ 40'32◦27'59◦13'58◦54'مختاران

 111958  - - - - - - --  جمع

  1388 ، مقابله با آن در استان یو راهکارها یش بادیگرد و غبار و طوفان حاصل از فرسا یابیطرح منشأ: مأخذ  
  
  

  :اراضی تحت خسارت فرسایش بادی)2-1-1-2

بخشی از دو کانون اخیر بـه  (کانون بحرانی فرسایش بادی به نام های خور، سرچاه عماری و مختاران  3به طور کلی 
کـل مسـاحت کـانون هـای بحرانـی      .در این شهرستان شناسایی شـده انـد  ) ندان و سربیشه قرار دارندترتیب در شهرستان نهب
 61257هکتـار دارای شـدت زیـاد،     22829هکتار می باشد که از این مساحت سـطحی برابـر    92123شهرستان بیرجند برابر 

میلیـون   18383هـای بحرانـی سـالیانه     این کانون.هکتار مابقی دارای شدت کم می باشد 8037هکتار دارای شدت متوسط و 
  )2-3جدول.(ریال به تأسیسات زیستی و اقتصادی این شهرستان خسارت وارد می نماید
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  یو اقتصاد یستیزان  خسارت وارده به منابع زیهمراه با م یش بادیفرسا یسطح کانون ها) 2-3(جدول

و  یستیخسارت به منابع ززان یم  به هکتاریبحرانیمساحت کانون ها  ینام کانون بحران
  جمع C1 C2 C3  )الیون ریلیم(یاقتصاد

 2685.5 010764263013394 خور 
 5795 1437420491034865 سرچاه عماری

 9902.5 845530002540743864 مختاران
 18383 2282961257803792123  جمع

  1388 ، مقابله با آن در استان یو راهکارهایش بادیگرد و غبار و طوفان حاصل از فرسا یابیطرح منشأ: مأخذ 
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 محیط زیست)2- 1- 2

  منطقه حفاظت شده آرک و گرنگ ) الف
منطقه آرک و گرنگ در بیست و هفتمین جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست تحت عنوان منطقه حفاظـت شـده   

  .باشدقوانین خاص مربوط به این مناطق میبه بعد مشمول رعایت  19/01/85معرفی شده که از تاریخ تصویب 

  جهات اربعه منطقه آرک وگرنگ

از کالته شمس در امتداد جاده خاکی تا بین آباد و از این نقطه تا روستای آرک و پس از گذشتن از روستای از شمال 
گرنـگ تـا روسـتای دهـن رود،      بیرجند و جاده فرعی روستای -حامی تا دهن رود، غرباً از دو راهی تقاطع جاده آسفالته کرمان

بیرجنـد تـا دو راهـی گرنـگ،      -خور و جاده آرک به خوسف تا تقاطع جاده آسفالته کرمان  -جنوباً  از تقاطع جاده قدیم بیرجند
  .  کرمان و جاده خوسف و آرک تا دو راهی کالته شمس امتداد دارد -شرقاً از دو راهی جاده قدیم بیرجند 

  .باشدمتر می 1303متر و حداقل آن   2481و حداکثر ارتفاع منطقه هکتار  30000وسعت منطقه 

از نظر توپوگرافی منطقه عمدتاً کوهستانی و صخره ای است نواحی دشتی در جنوب منطقه واقـع شـده و در سـمت    
گرفتـه و  از نظر اقلیمی منطقه در ناحیه خشک و نیمـه خشـک قـرار    . باشدشمال دارای کوهستانهای مرتفع و تپه ماهوری می

  .خوردهای مختلف در آن به چشم میهای طبیعی مثل کوه تپه چشمه رودخانه و قناتتقریباً تمامی پدیده

هـای  گیاه غالب در منطقه آرک وگرنگ در حال حاضر در مناطق دشتی درمنه و در ارتفاعات درختچه :پوشش گیاهی
زیره،  مستار، کلپوره، گل زوفا، کاکوتی، گل بوماداران، آویشـن، اللـه   باشد و سایر گیاهان موجود عبارتند از بنه و بادامشک می

قرمز وآنغوزه از جمله گیاهان دارویی و سایر گیاهان شامل پرند، انجیرکوهی، گون، گز، بید، کاله میرحسـن، خارشـتر، افـدرا و    
های شدید در بعضی نقاط به دلیل خشکسالیمراتع منطقه غالباً ضعیف یا فقیر بوده و . باشدبرخی از گیاهان خانواده کاسنی می

  .پوشش بومی منطقه در معرض تهدید می باشد

پسـتانداران منطقـه   . وحش نیز گونه جانوری شاخص در منطقه کل و بز و با تعداد نامشخص می باشـد از نظر حیات 
جود از قبیل کبک، تیهو، بـاقرقره،  پرندگان مو. باشدآرک شامل گرگ، شغال، روباه، خرگوش، تشی، کفتار و انواع جوندگان می

کبوتر چاهی، زاغ، غراب کمرکولی، چک چک کوهی، عقاب، عقاب طالیی، دلیجه، قرقی وانواع گنجشک هسـتند و خزنـدگان   
  .باشندقه بزمچه و انواع مارها میمنط

  :منطقه پیشنهادی حفاظت شده باغران)ب
نـام  .  هکتار در جنوب شهرستان بیرجند قـرار دارد  15000منطقه پیشنهادی حفاظت شده باغران با وسعت تقریبی    

دلیـل ایـن   . باشـد  به دست آمده است و به معنـی محـل بـاغ و درختسـتان مـی     ) پسوند مکان(از ترکیب دو جزء باغ و ران  آن
 آن در رتبه بنـدی  اقلیم. های آن وجود دارد ها و کوهپایه ه در درهنامگذاری کهن، وجود چشمه ساران و باغهای زیادی است ک
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بـه سـمت مسـیل مرکـزی بتـدریج از       شمال رشـته کـوه  طرف  دارای شیب مالیم بوده و ازارتفاعات  .قرار دارد خشک مالیم
 13تر طـول و  کیلـوم  100درمجموع این رشته کوه .درصد است 10بطوری که دارای شیبی حدود  ارتفاعات زمین کاسته شده،

آغاز گشته و پـس از گـذر از جنـوب شـهر      خوسفجنوب شرق از نزدیکی شهر  -کیلومتر عرض دارد و در جهت شمال غرب 
در رشته کوه بـاغران،  . ستکی مزار کاهی واقع امتر و در نزدی 2706بلندترین ارتفاع آن . یابد ادامه می سربیشه، تا شهر بیرجند

های مربوط به  های موسوم به فلیش در صخره میلیون سال قبل به روی الیه 50تا  30رد پای حیوانات عظیم الجثه مربوط به 
کشـف   1377در سال  چهکندو  روشناوندهای بیضی شکل در حد فاصل روستاهای  شناسی و به صورت حفره دوران سوم زمین

شود مربـوط   های برجای مانده از ایران باستان است که برآورد می ها و سنگ نبشته کال جنگال یکی از سنگ نگاره .شده است
ایـن نگارهـا شـامل     .انـد  پراکنـده  ی به همین نام در رشته کوه بـاغران  ا مجموعه نگارها در طول دوره. به دوره اشکانیان باشد

تصویر اول شامل تصویر نبرد یک مرد پارتی با یک شیر است که کمـی  . شوند های مربوط به دوره اشکانی می تصاویر و کتیبه
تصـویر دوم تصـویر    .شود ای پهلوی در دو سطر دیده می در باالی این تصویر کتیبه. کوچکتر از اندازه طبیعی ترسیم شده است

مهمتـرین بخـش    .در یک سطر نگاشته شـده اسـت   ای در زیر این تصویر نیز کتیبهسر یک مرد پارتی به حالت نیمرخ است و 
بنـد   .روی دو تخته سنگ که در کنار هم قرار دارنـد نگاشـته شـده اسـت     ها شامل هفت سطر کتیبه پهلوی است که بر کتیبه

   .دو بند تاریخی این کوه است بند درهو  عمرشاه

وحشـی، پرنـد، قدومـه، کلپـوره،     رحسن، تاغ، گز، گون، بادامشک، تنگـرس، پسـته  کاله می: گیاهان موجود عبارتند از
زبـان در  ه، گلرنگ، ماداران، شیرین بیان، آویشن، مریم گلی، پونکاکوتی، بادرنجبویه، شقایق، کاسنی، شکر تیغال، زیره سیاه، بو

ترن وحشـی، بادامشـک، شـنبلیله، ریـواس،     باریجه، چوبک، درمنه، انجیر وحشی، نسـ کما، . خشخاش، قدومه، خردل سفید قفا،
   .خاکشیر، زرشک

قوچ و میش، گرگ، کفتار، شغال، روباه، تشی، خرگوش، خارپشت ایرانی، خارپشـت گـوش   :وحش منطقه شاملحیات
ول، حفارایرانی، جردایرانی، جربیل بزرگ، جربیـل هنـدی، پامسـواکی بـزرگ،     نعل اسبی بزرگ، خفاش بال سفید،  بلند، خفاش

، انواع کوکر، کبک، تیهو، باالبان، بحری، شاهین، کرکس، هما، دلیجه، عقاب طالیی، عقاب صحرایی، سـارگپه معمـولی،   پایکا
کوچک، انواع سسک ، توکای باغی، انواع طرقه، سنگ چشم، کالغ نوک شکم سفید، سسک درختیسبزه قبا، زنبورخوار، پرستو
جنوبی، قمری، کبوتر، چلچله بیابانی، چلچله، انواع چکاوک ، حقوف، مرغسانان، جغد کوچک، شاه بسرخ، زاغی، سار، گنجشک

شـکل، تیرمـار، آلوسـر،    هدهد، شبگرد هندی، مگس گیر راه راه، انواع سسک، انواع سهره، کمرکولی ، آگاما، بزمجه، مـارکرمی 
، قورباغه، الک پشت مهمیـزدار شـرقی،   شنی، وزغ مرمریمارمارخالدار، افعی پلنگی، مار شتری، افعی شاخدار، مار جعفری، کور

  . الک پشت افغانی

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی پس از شناسایی، پیمایش های سرزمینی و حذف تعارضات انسـانی و  
هکتار اقدام و جهت ارتقاء سطح حفاظتی منطقه باغران به حفاظت شده  15000سکونتگاهی نسبت به برداشت سطحی معادل 

  .های الزم را در دستور کار قرار داده است پیگیری
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  منابع آب شهرستان)2-2
  تعداد و تخلیه منابع آب زیرزمینی شهرستان)1-2-2

میلیون مترمکعب  96/211رشته قنات، میزان 2252دهنه چشمه، 771 ،حلقه چاه494، با بهره گیری از 1388در سال 
سهم آب قابل برداشت این شهرسـتان از منـابع آب زیرزمینـی اسـتان در سـال      . آب از منابع آب زیرزمینی برداشت شده است

  . درصد بوده است 74/18، حدود 1388

  

  1388منابع آب زیرزمینی شهرستان و استان در سال )2-4(جدول
  

 چاه چشمه قنات تمام منابع
 تعداد تخلیه تعداد تخلیه تعداد تخلیه تعداد تخلیه عنوان

 بیرجند 494 145.45 771 10.68 2252 55.83 3517 211.96

 استان 3010 836.41 2052 51.325 6006 243.47 11068 1131.205

  شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی: مأخذ
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  کشاورزی) 3-2

  زراعت)2- 3- 1

  و تولیدات زراعی سطح زیر کشت زراعت) 1-1-3-2
درصـد بصـورت    24درصد آبـی و   76هکتار می باشد که 23853اراضی زیر کشت محصوالت زراعی این شهرستان 

لذا این شهرستان رتبـه دوم   ،هکتار بوده 14343بیشترین سطح زیرکشت محصوالت زراعی مربوط به گندم با . دیم بوده است
  تان بیرجنـد گنـدم، جـو، گیاهـان علوفـه ای و پنبـه       عمده ترین محصـوالت زراعـی شهرسـ   . استان را در تولید گندم داراست

  . می باشند

رتبـه دوم را پـس از شهرسـتان     بوده، لـذا  درصد اراضی زراعی استان 5/21معادل شهرستان  سطح زیر کشت اراضی
  .استان را به خود اختصاص داده است یتن پنبه تولید 2600وتن غله  8/26845این شهرستان . قاینات داراست

  
  
  

  توزیع اراضی زراعی آبی و دیم شهرستان )  2- 5(جدول 
  )ارقام به هکتار(                                                                                                                                 

 استانشهرستان نوع اراضی
سهم شهرستان از استان 

 )درصد(

8/20 86641 18053 زراعی آبی  

9/23 24239 5800 زراعی دیم  

5/21 110880 23853 کل  
  1388سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، : مأخذ                                                        
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 )متر مکعب ( 88 در سال  بیرجند شهرستان ، سطح زیر کشت و نیاز آبی محصوالت زراعی میزان آب مصرفی)2- 6(جدول 

 محصول
میزان آب مصرفی در

یک هکتار 
 ینیاز آبی محصوالت زراع سطح زیر کشت )مترمکعب(زراعت

 31.00 راندمان آبیاری
 52.00 درصد تامین نیاز آبی از آبیاری

 گندم
 66062 8543 7733 آبی
 0 5800 0 دیم

 جو
 18800 2934 6408 آبی
 0 0 0 دیم

 240 20 11977 ای ذرت دانه
 1363 135 10098 حبوبات
 23570 1300 18131 پنبه

 445 42 10594 آفتابگردان
 366 35 10451 کنجد

 0 0 10451 *سایر دانه های روغنی 
 1218 66 18452 چغندر قند

 4236 393 10779 ذرت علوفه ای
 4980 560 8893 ارزن
 1986 145 13698 )سورگوم(ذرت خوشه ای 
 13787 739 18657 یونجه

 18382 1943 9461 سایر محصوالت علوفه ای
 1440 108 13335 سیب زمینی

 562 36 15600 پیاز
 1412 80 17646 گوجه فرنگی

 1295 96 13486 سایر سبزیجات
 3682 349 10551 هندوانه
 4357 409 10652 خربزه
 301 25 12043 خیار

 885 90 9836 سایر محصوالت جالیزی
 0 0 1342 زیره سبز دیم

 0 0 5178 سایر گیاهان دارویی
 58 5 11625 سایر محصوالت زراعی

  169427 23853  -  جمع
  1388سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، : مأخذ

  



   غیر قابل استناد-سند توسعه شهرستان بیرجند     
  
  
  

    

26 
 

 برنامه پیش بینی سطح و عملکرد محصوالت زراعی شهرستان بیرجند در برنامه پنجم توسعه )2-7(جدول                      

 حصولم

 93 92 91 90 89 88سال پایه 

 )هکتار(سطح 
عملکرد 

)Kg/ha( 
سطح 

 )هکتار(
عملکرد 

)Kg/ha( 
سطح 

 )هکتار(
عملکرد 

)Kg/ha( 
سطح 

 )هکتار(

عملکرد 
)Kg/ha

( 
 )هکتار(سطح 

عملکرد 
)Kg/ha

( 

سطح 
 )هکتار(

عملکرد 
)Kg/ha( 

 گندم
 2725 8543 2583 8543 2448 8543 2320 8543 2200 8543 2086 8543 آبی

 425 5800 425 5800 425 5800 425 5800 425 5800 425 5800 دیم

 جو
 2672 2934 2569 2934 2470 2934 2375 2934 2283 2934 2195 2934 آبی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دیم

 7800 20 7700 20 7300 20 7000 20 6600 20 6000 20 ذرت دانه ای

 1130.8 135 1028 135 952 135 898 135 855 135 840 135 حبوبات

 2800 1300 2650 1300 2450 1300 2290 1300 2150 1300 2000 1300 پنبه

 950 42 900 42 850 42 850 42 800 42 750 42 آفتابگردان

 1650 35 1650 35 1490 35 1380 35 1120 35 950 35 کنجد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *سایر دانه های روغنی 

 35450 66 33000 66 30645 66 27620 66 24500 66 20050 66 چغندر قند

 54749 393 52644 393 50619 393 48672 393 47800 393 45000 393 ذرت علوفه ای

 1783 560 1774 560 1765 560 1756 560 1750 560 1719 560 ارزن

 85513 145 82622 145 79828 145 77128 145 74520 145 72000 145 )سورگوم(ذرت خوشه ای 

 7361 739 7147 739 6938 739 6736 739 6540 739 6350 739 یونجه

 19600 1587 19122 1680 18656 1700 18201 1810 17757 1890 17324 1943 سایر محصوالت علوفه ای

 18840 108 17774 108 16927 108 16276 108 15802 108 15342 108 سیب زمینی

 29697 36 28016 36 26682 36 25656 36 24910 36 24183 36 پیاز

 19136 80 18053 80 17193 80 16532 80 16050 80 15583 80 گوجه فرنگی

 13532 96 12766 96 12158 96 11690 96 11350 96 11350 96 سایر سبزیجات

 19808 349 18687 349 17797 349 17112 349 16614 349 16130 349 هندوانه

 21844 409 20607 409 19626 409 18871 409 18322 409 17788 409 خربزه

 21222 25 20020 25 19067 25 18334 25 17800 25 17500 25 خیار

 14573 90 13748 90 13093 90 12590 90 12223 90 12000 90 سایر محصوالت جالیزی

 1550 0 1462 0 1393 0 1339 0 1300 0 0 0 زیره سبز دیم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سایر گیاهان دارویی

 885 5 859 5 834 5 810 5 786 5 763 5 سایر محصوالت زراعی

   23497   23590   23610   23720   23800   24360 جمع

1388سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، : مأخذ   
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 میزان مصرف آب در طول برنامه پنجساله پنجم در شهرستان بیرجند )2- 8(جدول 

 محصول
 )هزار متر مکعب( میزان مصرف آب 

 93 92 91 90 89 88سال پایه 

 گندم
 66062 66062 66062 66062 66062 66062 آبی
 0 0 0 0 0 0 دیم

 جو
 18800 18800 18800 18800 18800 18800 آبی
 0 0 0 0 0 0 دیم

 240 240 240 240 240 240 ذرت دانه ای
 1363 1363 1363 1363 1363 1363 حبوبات
 23570 23570 23570 23570 23570 23570 پنبه

 445 445 445 445 445 445 آفتابگردان
 366 366 366 366 366 366 کنجد

 0 0 0 0 0 0 *سایر دانه های روغنی 
 1218 1218 1218 1218 1218 1218 چغندر قند

 4236 4236 4236 4236 4236 4236 ذرت علوفه ای
 4980 4980 4980 4980 4980 4980 ارزن
 1986 1986 1986 1986 1986 1986 )سورگوم(ذرت خوشه ای 
 13787 13787 13787 13787 13787 13787 یونجه

 15014 15894 16083 17124 17881 18382 سایر محصوالت علوفه ای
 1440 1440 1440 1440 1440 1440 سیب زمینی

 562 562 562 562 562 562 پیاز
 1412 1412 1412 1412 1412 1412 گوجه فرنگی

 1295 1295 1295 1295 1295 1295 سایر سبزیجات
 3682 3682 3682 3682 3682 3682 هندوانه
 4357 4357 4357 4357 4357 4357 خربزه
 301 301 301 301 301 301 خیار

 885 885 885 885 885 885 محصوالت جالیزیسایر 
 0 0 0 0 0 0 زیره سبز دیم

 0 0 0 0 0 0 سایر گیاهان دارویی
 58 58 58 58 58 58 سایر محصوالت زراعی

 166059 166939 167128 168168 168925 169427 جمع
  1388سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، : مأخذ                             
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  سطح زیر کشت و تولیدات باغی )3-2- 2- 1
درصد سطح زیرکشت باغـات اسـتان بـوده     2/17هکتار معادل  10137، سطح زیرکشت اراضی باغی شهرستان 1388در سال 
  . درصد به صورت آبی و مابقی به صورت دیم بوده است 3/54است که 

 
  

  )ارقام به هکتار( 1388توزیع اراضی باغی آبی و دیم شهرستان در سال )2- 9(جدول 

 استان شهرستان نوع اراضی
سهم شهرستان از 

 )درصد(استان 

 12 45,941 5,507 )هکتار(باغی آبی
6/35 13018 4630 )هکتار(باغی دیم  
2/17 58,959 10,137 جمع  

1388سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، : مأخذ                            
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  )هکتار(و مقایسه با استان                        1388سطح زیر کشت باغات شهرستان در سال )2-10(جدول       

 استان بیرجند نام محصول
درصد شهرستان نسبت 

  به استان
 8.9 14158 سیب بذری

 52.9 4585 گالبی

 19.6 946 به

 16.3 3462,117 انگور آبی

 56.6 7851,387 انگور دیم

 18.6 77413 انواع توت و شاه توت

 2.8 4145 توت نوغان

 11.3 3402,996 بادام آبی

 31.2 3,45211,049 بادام دیم

 36.3 172474 گردو

 24.7 44178 هلو،شلیل وشفتالو

 16.0 70438 زرد آلو وقیسی

 8.0 225 گیالس

 10.0 330 آلبالو

 26.3 54205 آلو وگوجه

 19.6 2,07710,619 زرشک

 51.2 398778 عناب آبی

 51.4 200389 عناب دیم

 29.0 931 سنجد

 2.5 26310,700 پسته

 5.4 1763,273 انار

 55.2 58105 انجیر آبی

 100.0 193193 انجیر دیم

 4.7 18386 زیتون

 0.0 0247 خرما

 31.1 1445 گل محمدی

 21.4 628 گلخانه

 10.5 1,30012,411 زعفران

 100.0 88 گل و گباه زینتی

 17.2 10,13758,959 جمع

 12.0 5,50745,941 سطح باغ آبی

 1388سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، : مأخذ                            
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  سطح زیر کشت باغات شهرستان بیرجند طی برنامه پنجم  )2-11(جدول 
 )هکتار (                                                                                                                                                           

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال پایه نام محصول

 16 16 14141515 سیب بذری

 46 46 45454546 گالبی

 10 10 99910 به

 416 402 388 346360374 انگور آبی

 819 812 805 785792799 انگور دیم

 88 86 77798184 انواع توت و شاه توت

 4 4 4444 توت نوغان

 380 372 364 340348356 بادام آبی

 3952 3852 3752 345235523652 بادام دیم

 179 178 176 172173175 گردو

 48 47 44454646 هلو،شلیل وشفتالو

 85 82 70737679 زرد آلو وقیسی

 4 4 2233 گیالس

 5 5 3344 آلبالو

 64 62 54565860 آلو وگوجه

 2383 2322 2261 207721382199 زرشک

 508 486 464 398420442 عناب آبی

 237 230 222 200207215 عناب دیم

 11 11 991010 سنجد

 613 543 473 263333403 پسته

 326 296 266 176206236 انار

 63 62 58596061 انجیر آبی

 197 196 195 193194195 انجیر دیم

 68 58 18283848 زیتون

 5 4 0123 خرما

 24 22 14161820 گل محمدی

 16 14 681012 گلخانه

 1500 1460 1420 130013401380 زعفران

 13 12 891011 گل و گیاهان زینتی

 12080 11691 11303 101371052610914 جمع

 5205 5090 4975 463047454860 سطح باغات دیم

 6875 6601 6328 550757816054 سطح باغات آبی
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  )مترمکعب ( برنامه پنجساله پنجم نیاز آبی  باغات شهرستان بیرجند  طی  )2-12(جدول 
  

 نام محصول

نیاز آبی 
یک هکتار 

 M3به 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال پایه

 198763 193794 188825 183856 178887 173918 12422.7 سیب بذری

 483345 481244 479142 477041 474939 472838 10507.5 گالبی

 105075 102974 100872 98771 96669 94568 10507.5 به

 3617453 3495712 3373970 3252229 3130488 3008747 8695.8 انگور آبی

 0 0 0 0 0 0 0 انگور دیم

انواع توت و شاه 
 توت

10507.5 809078 832194 855311 878427 901544 924660 

 42030 42030 42030 42030 42030 42030 10507.5 توت نوغان

 3992850 3908790 3824730 3740670 3656610 3572550 10507.5 آبی بادام

 0 0 0 0 0 0 0 بادام دیم

 2223663 2206272 2188880 2171488 2154096 2136704 12422.7 گردو

هلو،شلیل 
 وشفتالو

10507.5 462330 470736 479142 487548 495954 504360 

 893138 861615 830093 798570 767048 735525 10507.5 زرد آلو وقیسی

 49691 44722 39753 34784 29814 24845 12422.7 گیالس

 62114 57144 52175 47206 42237 37268 12422.7 آلبالو

 672480 651465 630450 609435 588420 567405 10507.5 آلو وگوجه

 16329746 15910367 15490988 15071608 14652229 14232850 6852.6 زرشک

 2784805 2664203 2543602 2423000 2302398 2181796 5481.9 عناب آبی

 0 0 0 0 0 0 0 عناب دیم

 54272 52298 50325 48351 46378 44404 4933.8 سنجد

 4405325 3902270 3399215 2896160 2393105 1890050 7186.5 پسته
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  )مترمکعب ( برنامه پنجساله پنجم نیاز آبی  باغات شهرستان بیرجند  طی  )2-12(جدول 
  

 نام محصول

نیاز آبی 
یک هکتار 

 M3به 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال پایه

 2683436 2436494 2189552 1942610 1695668 1448726 8231.4 انار

 500321 492379 484438 476496 468554 460613 7941.6 انجیر آبی

 0 0 0 0 0 0 0 انجیر دیم

 483419 412328 341237 270146 199055 127964 7109.1 زیتون

 87030 69624 52218 34812 17406 0 17406 خرما

 131760 120780 109800 98820 87840 76860 5490 گل محمدی

 180000 157500 135000 112500 90000 67500 11250 گلخانه

 6479915 6307118 6134320 5961522 5788724 5615927 4320 زعفران

 71370 65880 60390 54900 49410 43920 5490 گل و گباه زینتی

 47961020 46034499 44107978 42181457 40254936 38328415 6960 جمع

  1388سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، : مأخذ                            
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  شهرستان بیرجند طی برنامه پنجم/ باغی استان خراسان جنوبیسطوحنسبت)2-13(جدول
 )درصد (                                                                                                                                                                                                

 ل پنجمسا سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال پایه نام محصول

 9.64 9.51 9.33 9.19 9.00 8.86 سیب بذری
 51.11 51.46 51.82 52.18 52.56 52.94 گالبی
 20.00 20.00 20.00 19.58 19.57 19.57 به

 16.64 16.59 16.53 16.48 16.41 16.34 انگور آبی
 54.93 55.25 55.58 55.89 56.24 56.60 انگور دیم

 19.56 19.37 19.22 19.02 18.86 18.64 انواع توت و شاه توت
 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 توت نوغان
 11.98 11.86 11.73 11.61 11.48 11.35 بادام آبی
 29.17 29.52 29.90 30.31 30.76 31.24 بادام دیم
 35.66 35.81 35.89 36.04 36.13 36.29 گردو

 23.41 23.60 23.92 24.13 24.48 24.72 هلو،شلیل وشفتالو
 15.86 15.89 15.90 15.93 15.94 15.98 زرد آلو وقیسی

 11.43 10.91 10.32 9.66 8.89 8.00 گیالس
 13.16 12.78 12.00 11.52 10.63 10.00 آلبالو

 23.53 23.94 24.49 25.00 25.69 26.34 آلو وگوجه
 17.68 17.99 18.33 18.70 19.11 19.56 زرشک
 46.31 47.05 47.88 48.79 49.88 51.16 عناب آبی
 49.27 49.59 50.05 50.42 50.83 51.41 عناب دیم
 25.58 25.85 26.84 27.22 28.48 29.03 سنجد
 4.48 4.15 3.79 3.39 2.95 2.46 پسته
 7.51 7.17 6.80 6.38 5.91 5.38 انار

 48.46 49.60 50.83 52.17 53.64 55.24 انجیر آبی
 95.17 96.18 97.21 97.79 98.88 100.00 انجیر دیم
 5.30 5.25 5.19 5.10 4.96 4.66 زیتون
 0.86 0.78 0.67 0.53 0.32 0.00 خرما

 16.55 17.60 19.05 21.18 24.62 31.11 گل محمدی
 20.51 20.59 20.69 20.83 21.05 21.43 گلخانه

 11.26 11.11 10.96 10.80 10.64 10.48 زعفران 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 گل و گیاهان زینتی
 1388سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، : مأخذ
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  دامداری، پرورش طیور، زنبور عسل و آبزیان )3-3-2
  شهرستان  یدام تیآمار دام و جمعدام و طیور)1-3-3-2

 20حدود، و تک سمیان شامل گوسفند و بز، گاو و گوساله و شتر یدام واحد 674028شهرستان بیرجند با دارا بودن   
درصـد طیـور اسـتان     42قطعـه طیـور معـادل    11347770همچنـین  . به خود اختصاص داده استدرصد جمعیت دام استان را 

  .وجود داردخراسان جنوبی در این شهرستان 

  
 

  شهرستان  طیور و تولیدات دامی)3-2- 3- 2
درصـد   4/52درصـد تخـم مـرغ،    5/41درصد شیر،  6/32، طیوردرصد گوشت   8/42درصد گوشت قرمز،  21 حدود  

و  درصد مـو  5/13 کرک، درصد5/13 ،)ماهی(درصد تولید گوشت سفید 15 عسل، زنبورکلنی درصد  74 تولید جوجه یک روزه،
   .شودتولید می  شهرستان بیرجند در درصد پشم استان خراسان جنوبی 5/17

  و مقایسه با استان 1388جمعیت دامی شهرستان بیرجند در سال   ) 2- 14(جدول

 استان شهرستان نوع دام
درصد شهرستان 
 نسبت به استان

 31 12030 3728 گاو اصیل

 37 70934 26250 گاو دورگ

 39.2 19461 7620 گاو بومی

 24 24073 5780 شتر

 17.5 1186918 208111 گوسفند و بره

 13.6 1721828 234074 بزغالهبز و 

 20.3 24100 4900 تک سمیان

  1388سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، : مأخذ                                          
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  مقایسه با استان جمعیت طیور شهرستان بیرجند و)   2- 15(جدول

 استان شهرستان عنوان
درصد شهرستان 
 نسبت به استان

 42.4 25415000 10765200 گوشتی تجاریمرغ 
 100 226000 226000 مرغ مادر گوشتی
 43.9 556400 244400 مرغ تخمگذار
 0 20000 0 بوقلمون صنعتی

 0 6000 0 کبک و بلدرچین صنعتی
 52.4 525 275 شتر مرغ گوشتی
 52.4 105 55 شتر مرغ مولد

 21.9 49466 10818 غاز و بوقلمون ،اردک
 21.1 479042 101022 خروس بومیمرغ و 

 42 26752538 11347770 جمع کل
  1388سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، : مأخذ                                              

  
  زنبور داری نوغانداری و پرورش ماهی درشهرستان و مقایسه با استان )2- 16(جدول

 درصد شهرستاناستانشهرستان عنوان
 نسبت به استان

 74 9464 7006 )کلنی(زنبور عسل
 11 18 2 جعبه نوغان

 15 502 75 بر حسب تن) ماهی(تولید گوشت سفید
  1388سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، : مأخذ                                                  
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 و پیش بینی تغییرات آن در سالهای برنامه پنجم 1388 جمعیت دامی شهرستان بیرجند در سال) 2- 17(جدول

 نوع دام

 برآورد تعداد دام طی سالهای برنامه
ترکیب دام 

 )واحددامی(

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

انتهای  
 برنامه

 6.25 5.25 5021 4762 4504 4245 3987 3728 گاو اصیل
 35.37 25.31 41544 38485 35427 32368 29309 26250 گاو دورگ
 2.40 4.52 4588 5194 5801 6407 7014 7620 گاو بومی
 4.33 4.72 6009 5963 5917 5872 5826 5780 شتر

 26.24 30.88 200322 201880 203438 204995 206553 208111 گوسفند و بره
 22.13 26.05 225313 227065 228817 230570 232322 234074 بز و بزغاله
 3.28 3.27 5569 5435 5301 5168 5034 4900 تک سمیان

  763501 745607 727712 709817 691922 674028 جمع واحد دامی

  1388سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، : مأخذ
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  استانو مقایسه با  1388 سال در شهرستان بیرجندمیزان کل تولید گوشت ) 2- 18(جدول

 درصد شهرستان نسبت به استان استان شهرستان نوع دام

 31.0 693 215 گاو اصیل
 37.0 3757 1390 گاو آمیخته
 39.1 688 269 گاو بومی
 24.0 838 201 شتر

 17.5 6423 1126 گوسفند
 13.6 8153 1108 بز
 21.0 20552 4310 جمع

  1388خراسان جنوبی، سازمان جهاد کشاورزی : مأخذ                  
  
  

 و طی سالهای برنامه پنجم  به تن 1388در سال شهرستان بیرجند میزان کل تولید گوشت  قرمز ) 2-19( جدول

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

 289 274 260 245 230 215 گاو اصیل
 2200 2038 1876 1714 1552 1390 گاو آمیخته
 162 184 205 227 248 269 گاو بومی
 209 208 206 204 203 201 شتر

 1084 1092 1101 1109 1118 1126 گوسفند
 1067 1075 1083 1092 1100 1108 بز
 5012 4871 4731 4591 4451 4310 جمع

  1388سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، : مأخذ                      
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 1388میزان کل تولید شیر شهرستان بیرجند در سال ) 2- 20(جدول
 و مقایسه با استان

درصد 
شهرستان 
نسبت به 
 استان

شهرستان استان  نوع دام

31.0 28150 8724  گاو اصیل

 گاو آمیخته 22050 59585 37.0

39.2 3795 1486  گاو بومی

17.5 4777 838   گوسفند
13.6 9040 1229  بز

32.6 105347 34326  جمع

  1388سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، : مأخذ                         
  

  
 و طی سالهای برنامه پنجم  به تن 1388در سال شهرستان بیرجند میزان کل تولید شیر ) 2- 21(جدول

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

 11748 11143 10538 9933 9328 8724 گاو اصیل
 34897 32328 29758 27189 24619 22050 گاو آمیخته
 895 1013 1131 1249 1368 1486 گاو بومی
 806 813 819 825 831 838 گوسفند

 1183 1192 1201 1210 1220 1229 بز
 49529 46489 43448 40407 37367 34326 جمع

  1388کشاورزی خراسان جنوبی، سازمان جهاد : مأخذ                    
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 و پیش بینی تغییرات آن در سالهای برنامه پنجم 1388آمار جمعیت طیور شهرستان بیرجند در سال ) 2- 22(جدول

 1393سال  1392سال  1391سال  1390سال  1389سال  1388سال  عنوان

مرغ گوشتی 
 تجاری 

10765200 11368051 12004662 12676923 13386831 14136493 

 326000 326000 326000 226000 226000 226000مرغ مادر گوشتی
 344000 344000 344000 304000 274000 244400 مرغ تخمگذار
 10000 10000         بوقلمون صنعتی

کبک و بلدرچین 
 60000 60000 40000 20000 20000   صنعتی

 525 525 400 400 275 275 شتر مرغ گوشتی

 105 105 80 80 55 55 مرغ مولدشتر 
غاز و  ،اردک

 بوقلمون 
10818 10926 11035 11146 11257 11370 

مرغ و خروس 
 بومی

101022 104053 107174 110389 113701 117112 
 1388سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، : مأخذ             
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  و مقایسه با استان 1388بیرجند در سال شهرستان ) تن(تولیدی طیور گوشت میزان)2- 23(جدول

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1388سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، : مأخذ
  

  
 )تن(طی برنامه پنجم شهرستان بیرجند  میزان گوشت طیور تولیدی)2- 24(جدول

 استان شهرستان عنوان
درصد شهرستان 
 نسبت به استان

 42.4 1561036852 مرغ گوشتی تجاری
 100.0 506506 مرغ مادر گوشتی
 43.9 161367 مرغ تخمگذار
 0.0 0220 بوقلمون صنعتی

 0.0 02 کبک و بلدرچین صنعتی
 53.8 713 شتر مرغ گوشتی
 0.0 01 شتر مرغ مولد

 22.2 1045 غاز و بوقلمون ،اردک
 21.1 27128 مرغ و خروس بومی

 42.8 1632138132 جمع

 عنوان
سال 
1388 

سال 
1389 

سال 
1390 

سال 
1391 

سال 
1392 

سال 
1393 

 20498 1838219411 156101648417407 مرغ گوشتی تجاری 
 730 730730 506506506 مرغ مادر گوشتی
 227 227227 161181201 مرغ تخمگذار
 110 110 0 000 بوقلمون صنعتی

 16 16 11 055 کبک و بلدرچین صنعتی
 13 13 10 7710 شتر مرغ گوشتی
 1 1 1 001 شتر مرغ مولد

 10 10 10 101010 غاز و بوقلمون  ،اردک
 31 30 29 272829 مرغ و خروس بومی

 21636 1939920548 163211722118168 جمع 
  1388سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، : مأخذ                    
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  و مقایسه با استان 1388تولیدی شهرستان بیرجند در سال  میزان تخم مرغ خوراکی) 2- 25(جدول
  

 درصد شهرستان نسبت به استان استان شهرستان عنوان
 1717100 مرغ مادر گوشتی
 268861209/43 مرغ تخمگذار
 1708051/21 مرغ بومی
 287569245/41 جمع

 1388سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی،: مأخذ
  

  
  

 )تن(طی برنامه پنجم  شهرستان بیرجند میزان تخم مرغ خوراکی تولیدی)2- 26(جدول

سال  عنوان
1388 

سال 
1389 

سال 
1390 

سال 
1391 

سال 
1392 

سال 
1393 

 24 24 24 17 17 17 مرغ مادر گوشتی
 3784 3784 3784 3344 3014 2688 مرغ تخمگذار
 197 191 185 180 175 170 مرغ بومی
 4005 3999 3994 3541 3206 2875 جمع

  1388سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، : مأخذ                        
  

  
   

  و مقایسه با استان 1388میزان تولید جوجه یک روزه تولیدی شهرستان بیرجند در سال )2- 27(جدول

 استان شهرستان عنوان
درصد شهرستان نسبت به 

 استان

مرغ مادر 
 گوشتی

26543700 26543700 100 
 103119694/52 شتر مرغ مولد

  1388سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، : مأخذ                        
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 )قطعه( طی برنامه پنجم شهرستان بیرجند میزان تولید جوجه یک روزه تولیدی )2-28(جدول

  1393سال  1392سال  1391سال  1390سال  1389سال  1388سال  عنوان

  38288700 38288700 38288700 26543700 26543700 26543700 مرغ مادر گوشتی

  1969 1969 1500 1500 1031 1031 شتر مرغ مولد
  1388سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، : مأخذ                        

  
  

 شهرستان بیرجند طی برنامه پنجساله پنجم) ماهی(سفیدزنبور عسل، جعبه نوغان، گوشت (اطالعات بخش دام و طیور )2-29(جدول

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

 12347 11024 9843 8788 7847 7006 کلنی زنبور عسل

 60 50 31 22 12 2 عدد جعبه نوغان

 175 138 116 96 80 75 تن )ماهی(تولید گوشت سفید
  1388سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، : مأخذ                        
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               صنعت و معدن                                                                                                                  ) 2- 4

ای  ارایه هرگونه تصویری از نقش و جایگاه بخش صنعت و معدن در آینده اقتصاد شهرستان نیازمند انجام مطالعه
رو تهیه تصـویری   از این. پیرامون تحوالت گذشته و وضع موجود این بخش در اقتصاد شهرستان است وسیع و همه جانبه،

هـای واحـدهای صـنعتی و معـدنی بـر مبنـای آمـار و         از سیمای صنعت و معدن شهرستان و آگاهی از عملکـرد و ویژگـی  
توانـد   گمان مـی  داشتن چنین تصویری، بیدر اختیار . آید اطالعات، نخستین گام ضروری در انجام این مطالعه به شمار می

ها و حرکت در  گیری بهتر از امکانات و فرصت های رشد، با بهره در اصالح مسیر توسعه اقتصادی، رفع تنگناها و محدودیت
  .راستای روندهای مثبت بلند مدت موثر واقع شود

  تعداد و انواع صنایع و معادن فعال ) 1-4-2
  صنعت )1-1-4-2

باشند و تمرکز این واحدها نیز، در شهرک صـنعتی  صنعتی استان در شهرستان بیرجند مستقر می عمده واحدهای
   .باشند ناحیه صنعتی خوسف مستقر میبیرجند و  1شماره 

  

 )جوازهای تأسیس(های صنعتی طرح)2- 30(جدول

 تعداد شهرستان
  گذاریسرمایه

 )میلیون ریال(
  اشتغال

 )نفر(

 24181 18390844 801 بیرجند

 1388آبان  –آمار و اطالعات سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی : مأخذ
  

 )برداریهای بهرهپروانه(واحدهای صنعتی )2-31( جدول

 تعداد شهرستان
  گذاریسرمایه

 )میلیون ریال(
  اشتغال

 )نفر(

 3990 1865919.1 161 بیرجند

 1388آبان  –آمار و اطالعات سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی : مأخذ
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 مشخصات جوازهای تأسیس صنعتی شهرستان بیرجند)2-32(جدول

 تعداد نوع فعالیتردیف
 گذاری سرمایه

 )میلیون ریال(

اشتغال 
 )نفر(

 24,181 18,390,844 801 جمع 

 2,987 2,009,426 118 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 1

 0 0 0 تولید محصوالت از توتون و تنباکو ـ  سیگار 2

 348 121,960 11 تولید منسوجات 3

 286 22,890 10 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوســـت خزدار 4

 16 4,080 2 زین و یراق و تولید کفش ،چمــدان ،ساخت کیـف ،دباغی وعمل آوردن چرم 5

 558 179,000 17وساخت کاال از نی ومواد)غیـر از مبلمان(،چوبی و چوب پنبهتولید چوب و محصوالت  6

 625 699,077 29 تولید کاغذ و محصوالت کاغذ 7

 50 90,300 1 انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده 8

 435 513,380 9 ای های هسته های نفت وسوخت صنایع تولید زغال کک، پاالیشگاه 9

 1,620 1,837,680 48 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 10

 2,390 2,484,860 75 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 11

 5,976 2,814,203 257 تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی 12

 1,928 3,478,349 26 تولید فلزات اساسی 13

 3,053 2,378,136 72 آالت ماشیــنتولید محصوالت فلزی فابریکی به جز  14

 824 228,677 39 تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشـده درجای دیگر 15

 691 530,660 6 تولید ماشین آالت اداری و حسـابگر و محاسبات 16

 478 215,510 20 تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستگاههــای برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر 17

 33 2,177 2 تولید رادیو و تلویزیون و دستگاههاو وسایل ارتباطـی 18

 93 45,660 6 تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیــکی و ابـزار دقیـــق و ساعتهای مچی و انواع دیگر ساعت 19

 1,046 529,040 14 تریلر و نیم تریلر ،تولید وسایل نقلیه موتوری 20

 227 38,076 7 وسایل حمل و نقل تولید سایر 21

 394 91,403 27 تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشـده در جای دیگر 22

 123 76,300 5 بازیافت 23

 1388آبان–آمار و اطالعات سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی:منبع
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 های صنعتی شهرستان بیرجند مشخصات کارگاه)2-33(جدول

  ردیف
 نوع فعالیت

 تعداد
گذاری سرمایه

 )میلیون ریال(
 )نفر(اشتغال 

 3,990 1,865,919 161 جمع 

 738 197,243 35 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 1

 0 0 0 تولید محصوالت از توتون و تنباکو ـ  سیگار 2

 69 4,740 4 تولید منسوجات 3

 123 1,407 4 خزدارتولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوســـت  4

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

 32 12,454 5وساخت کاال از نی ومواد )غیـر از مبلمان(،تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه 6

 77 18,342 7 تولید کاغذ و محصوالت کاغذ 7

 0 0 0 رسانه های ضبط شدهانتشار، چاپ و تکثیر  8

 40 20,180 3 ای های هسته های نفت وسوخت صنایع تولید زغال کک، پاالیشگاه 9

 118 16,439 8 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 10

 1,378 1,117,920 17 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 11

 997 376,603 53 تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی 12

 64 24,953 3 تولید فلزات اساسی 13

 52 21,870 4 آالت تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشیــن 14

 73 8,694 4 تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشـده درجای دیگر 15

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

 10 6,500 1 و دستگاههــای برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق 17

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

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

 10 830 1 تریلر و نیم تریلر ،تولید وسایل نقلیه موتوری 20

 174 23,154 7 تولید سایر وسایل حمل و نقل 21

 25 7,390 4 تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشـده در جای دیگر 22

 10 7,200 1 بازیافت 23

 1388آبان  –آمار و اطالعات سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی : مأخذ
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  معدن )4-2- 1- 2

در . باشـد شناسی، شهرستان بیرجند از ذخایر و تنوع معدنی مناسبی برخوردار مـی شرایط عمومی زمین با توجه به
  . باشندنفر در شهرستان مشغول به فعالیت می 590واحد معدنی  با اشتغال  22حال حاضر 

 )برداریهای بهرهپروانه(توزیع شهرستانی معادن )2-34(جدول

 تعداد شهرستان
میزان ذخیره

 )تن(
استخراج سالیانه

 )تن(
 اشتغال )میلیون ریال(سرمایه گذاری 

 590 47,555.97 288,430 221,779,375 22 بیرجند

1388آبان–آمار و اطالعات سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی:مأخذ 

 خالصه وضعیت معادن شهرستان بیرجند)2-35(جدول

 )نفر(اشتغال  )میلیون ریال(سرمایه گذاری  )تن(سالیانهاستخراج  )تن(میزان ذخیره  ماده معدنی

 31 3,167.90 33,000 3,790,000 بنتونیت

 14 3,089.50 18,000 1,663,000 خاک صنعتی

 7 423.00 10,000 200,000,000 دولومیت

 49 2,412.00 86,000 12,650,000 سنگ الشه

 13 6,685.60 5,000 690,000 گرانیت

 43 18,239.69 34,000 1,654,000 مرمریت

 428 13,399.38 100,000 1,314,875 مس

 5 138.90 2,430 17,500 منیزیت

 590 47,555.97 288,430 221,779,375 جمع کل
 1388آبان–آمار و اطالعات سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی: مأخذ
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 ماده معدنیتوزیع شهرستانی ذخایر معدنی به تفکیک )2-36(جدول

 )تن(میزان ذخیره  ماده معدنی
  سهم شهرستان
 )درصد(از مجموع ذخایر استان 

 %23.55 3,790,000 بنتونیت
 %73.49 1,663,000 خاک صنعتی
 %100.00 200,000,000 دولومیت
 %90.23 12,650,000 سنگ الشه
 %1.11 690,000 گرانیت
 %63.52 1,654,000 مرمریت
 %100.00 1,314,875 مس

 %0.54 17,500 منیزیت
1388آبان–آمار و اطالعات سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی: مأخذ
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  )1388سال (بیرجند شاخصهای مهم بخش صنعت و معدن شهرستان)2- 37(جدول

 تعداد/ مقدار  واحد عنوان شاخص یا نماگر
 2 شهرک صنعتی تعداد شهرکهای صنعتی

 10.05 هکتار های صنعتیواگذاری در شهرکمقدار زمین قابل 

 1 ناحیه صنعتی تعداد نواحی صنعتی

 0 هکتار مقدار زمین قابل واگذاری در نواحی صنعتی

 801 فقره تعداد جوازهای تأسیس صادر شده

 18،340،843 میلیون ریال گذاری جوازهای تأسیسمیزان سرمایه

 24181 نفر تعداد اشتغال جوازهای تأسیس

 76 فقره درصد 20تعداد جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی 

 970،802 میلیون ریال درصد 20گذاری جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی میزان سرمایه

 2،228 نفر درصد 20تعداد اشتغال جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی 

 35 فقره درصد 40 تعداد جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی

 542،605 میلیون ریال درصد 40گذاری جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی میزان سرمایه

 1،220 نفر درصد 40تعداد اشتغال جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی 

 20 فقره درصد 60تعداد جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی 

 329،979 میلیون ریال درصد 60جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی گذاری میزان سرمایه

 758 فقره درصد 60تعداد اشتغال جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی 

 161 فقره برداری صنعتیهای بهرهتعداد پروانه

 1،865،919 میلیون ریال برداری صنعتیهای بهرهگذاری پروانهمیزان سرمایه

 3،990 نفر برداری صنعتیهای بهرهاشتغال پروانهتعداد 

 54.67 درصد سهم شهرستان از شاغلین صنعت

 85 کارگاه )نفر کارکن 10باالی (های صنعتی تعداد کارگاه

 22 فقره برداری معدنهای بهرهتعداد پروانه

 288 هزار تن برداری معدنهای بهرهمیزان ظرفیت استخراج پروانه

 47،555 میلیون ریال برداری معدنهای بهرهگذاری پروانهسرمایهمیزان 

 590 نفر برداری معدنهای بهرهتعداد اشتغال پروانه

 26.61 درصد سهم شهرستان از شاغلین معادن

 1388آبان  –آمار و اطالعات سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی : مأخذ
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  امور زیربنایی )3

  ای شهرستان نقل جاده سیمای حمل و)1-3
  راه و ترابری)1-1-3

کیلومتر  5/2325، 1387مجموع طول انواع راههای تحت پوشش اداره راه و ترابری شهرستان بیرجند در سال      
کیلـومتر راه   65شبکه راههای شهرستان در ایـن سـال شـامل   . درصد از راههای استان را در برگرفته است 17بوده است که 

راه فرعـی  ) درصـد   42(کیلـومتر   357راه اصـلی معمـولی،   ) ددرص12(کیلومتر 5/104، )درصد 8)(بزرگراه(اصلی چهار خطه 
کیلـومتر در   85/0تراکم راههای اصلی شهرستان در ایـن سـال   . راههای شنی بوده است) درصد 38(کیلومتر 324آسفالته و 

. بوده است برخوردار) کیلومتر  7/0(یکصد کیلومترمربع بوده است که از رقم باالتری نسبت به متوسط این شاخص در استان 
 . کیلومتر در یکصد کیلومتر مربع بوده است 8/1تراکم راههای فرعی آسفالته شهرستان در این سال  

  

  )کیلومتر(                 طول انواع راههای ارتباطی شهرستان ) 3- 1(جدول    

 بیرجند عنوان
  سهم شهرستان

 )درصد(

  
 راه اصلی

 65 )بزرگراه(چهار خطه 

6/24 
 0 عریض
 5/104 معمولی
 5/169 جمع کل

  
 راه فرعی آسفالته

 288 عریض

14 
 15 درجه یک

 54 درجه دو
 357 جمع کل

  
 راه فرعی شنی

 30 عریض

45 
 26 درجه یک
 0 درجه دو
 56 جمع کل

  
 راههای روستایی

 511 آسفالته

16 
 464 شوسه
 500 خاکی
 1475 جمع کل

 5/21 268 سایر راههای شنی
 17 5/2325 جمع

  1387سالنامه آماری استان خراسان جنوبی، : مأخذ*                       
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بـه منظـور شـناخت بهتـر     . دهـد  را نشان مـی  1387جدول زیر سیمای حمل و نقل شهرستان بیرجند را در سال 
سهم شهرسـتان از کشـور نیـز ذکـر شـده      ها و  ای شهرستان، عملکرد استانی هر یک از شاخص وضعیت حمل و نقل جاده

  .است

و مقایسه آن با استان87ای شهرستان بیرجند در سال سیمای حمل و نقل جاده)3-2(جدول  

 درصد از استان استان شهرستان واحد عنوان
رتبه در 
 استان

 2 25.7 6142391 هزارتن میزان کاالی جابجا شده
 1 41.5 373898 هزارتن میزان کاالی جابجا شده درون استانی
 3 16.1 2411493 هزارتن میزان کاالی جابجا شده برون استانی

 )حامل کاال با بارنامه(تعداد سفر کامیون 
هزار

 2 30.9 194 60 دستگاه

 تعداد سفر درون استانی
هزار

 1 42.7 75 32 دستگاه

 تعداد سفر برون استانی
هزار

 2 23.5 119 28 دستگاه
 3 23.0 2361024 میلیون تن کیلومتر طی شده –تن 

 7  10.212/34 تن متوسط وزن محموله در هر سفر
 1 33.3 39 13 شرکت تعداد شرکتها وموسسات باری 

 1 50.0 12 پایانه تعداد پایانه های بار
 1 68.2 14132071 هزار نفر تعداد مسافر جابجا شده

 1 67.6 7811155 هزار نفر تعداد مسافر جابجا شده درون استانی
 1 69.0 632916 هزار نفر تعداد مسافر جابجا شده برون استانی

 1 60.7 111183هزاردستگاه تعداد سفر مسافری
 1 59.8 79132هزاردستگاه تعداد سفر درون استانی
 1 62.7 3251هزاردستگاه تعداد سفر برون استانی
 1 33.3 13 پایانه تعداد پایانه های مسافری

 1 48.3 29 14 شرکت تعداد شرکتها و موسسات مسافری
 1 50.0 48 مجتمع تعداد مجتمع های رفاهی احداث شده

 1 40.5 313841 فقره  تعداد تصادفات محورهای اصلی
 2 28.2 31110 نفر تعداد تلفات تصادفات جاده ای برون شهری

 1 34.5 194563 نفر تعداد مجروحین تصادفات جاده ای
  حمل و نقل و پایانه های استان اداره کلگزارش عملکرد :ماخذ 

  

  

  



   غیر قابل استناد-سند توسعه شهرستان بیرجند     
  
  
  

    

52 
 

  :ای شهرستان به شرح زیر توصیف می شود نقل جاده و وضعیت حمل

تن است که در مقایسه با رقـم مشـابه اسـتان     2/10متوسط تناژ حمل شده توسط ناوگان باری استان در هر سفر
توان به  که از دالیل این موضوع می. باشد مطلوبتر از ظرفیت ناوگان حمل و نقل کاال میدهنده استفاده نا نشان) تن 2/12(

  . حجیم بودن کاالهای جابجا شده اشاره نمود

شود کـه در مقایسـه بـا     درصد از کاالهای حمل شده از مبدأ شهرستان در محدوده استان جا به جا می 61حدود 
به طوری که حدود نیمی از بار جابه جـا شـده   . ای بیشتر است نحو قابل مالحظهبه ) درصد 37(رقم مشابه در سطح استان 

درون استانی استان خراسان جنوبی از مبدا شهرستان بیرجند حمل می شود که با توجه به مرکزیت این شهرسـتان توجیـه   
 .پذیر می باشد

اسـت کـه در مقایسـه بـا رقـم      هزارتن در سال  47سرانه جا به جایی کاال توسط هر شرکت در شهرستان حدود 
های حمل و نقل شهرسـتان   این امر بیانگر پایین بودن نسبت تناژ به تعداد شرکت. کمتر است) هزار تن 61(مشابه استانی 

 .باشد های حمل و نقل کاال در شهرستان می نسبت به استان است که بیانگر عدم نیاز به افزایش تعداد شرکت

 16/0نفر است، مشابه این شـاخص درسـطح اسـتان     18/0اء هر کیلومتر راه اصلی ای شهرستان به از تلفات جاده
نفر است که مقدار این شاخص برای شهرستان بیشتر از متوسط استانی می باشد که بیانگر زیاد بودن تعـداد کشـته هـای    

 .ده انددرصد از فوتی های استان بر اثر تصادفات در شهرستان بیرجند جان دا 28شهرستان دارد حدود 

نفر در سال است، رقم مشابه درسـطح   100928سرانه جابجایی مسافر توسط هر شرکت مسافربری درشهرستان 
. باشـد  های مسافربری استان نسبت به متوسط استانی می دهنده عملکرد بسیار باال شرکت نفر است که نشان71413استان 
جابه جا می شوند که ان امر نیـز بـا توجـه بـه مرکزیـت ایـن        درصد از مسافرین استان از مبدا شهرستان بیرجند 70حدود 

 .شهرستان قابل توجیه می باشد

  .باشد باب می 4برداری شهرستان   های خدماتی بین راهی در دست بهرهتعداد مجتمع
  

  اداره حمل و نقل جاده ای شهرستان بیرجند اهداف و برنامه های عملیاتی)2-1-3

جابه جایی بار) 1-3- 2- 1  

هزار سفر عملیات جابه  60هزار تن بوده است که با  614حدود  87میزان کاالی جابه جا شده شهرستان در سال 
پـیش بینـی شـده     6و بـرای اسـتان    7/5میزان روند رشد کاال در برنامه چهارم توسعه برای کشور . جایی انجام شده است

برنامـه چهـارم    84-86سط رشد جابـه جـایی بـار در سـالهای     است از طرفی با توجه به عملکرد استان در این زمینه و متو
، بوده است که در این راستا و با توجه به این که در آینده جابه جایی کاال شهرسـتان   19و استان  32/9توسعه برای کشور 



   غیر قابل استناد-سند توسعه شهرستان بیرجند     
  
  
  

    

53 
 

ـ     7تغییر پیش بینی شده ای نخواهد داشت لذا رشدی معادل  ا ایـن  درصد برای سالهای آینده پیش بینی مـی شـود  کـه ب
هزار تن پیش بینی مـی شـود جـدول زیـر پـیش بینـی میـزان بـار          657،  88میزان رشد میزان بار جابه جا شده در سال 

  .نشان می دهد 93تا  87شهرستان را در سالهای 

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

 93 92 91 90 89 88 87 سال
متوسط رشد 

 سالیانه
 7 921 861 805 752 703 657 614 جابه جایی کاال

گزارش عملکرد سازمان حمل و نقل و پایانه های استان:ماخذ              
      

بینـی   وری از ناوگان باری شهرسـتان پـیش   برخی از مهمترین اقداماتی که برای افزایش میزان بار جابجاشده  و افزایش بهره
  :شده است عبارتند از

 تشکیل کانون انجمنهای صنفی تشکلهای حمل و نقل در مرکز استان .1

 تاسیس شرکت حمل و نقل فراورده های نفتی .2

  ایجاد شهرک حمل و نقل .3

جابه جایی مسافر) 1-3- 2- 2  

هزار نفر بوده است ایـن تعـداد مسـافر در     1413حدود  87تعداد مسافر جابه جا شده شهرستان در سال   
میزان روند رشد ساالنه جابه جـایی مسـافر شـده در برنامـه چهـارم توسـعه       . تان جابه جا شده اندهزار سفر از مبدا اس 111

  84-86عملکرد کشور و استان در زمینه جابه جـایی مسـافر در سـالهای    .  درصد پیش بینی شده است 2.6استان و کشور 
درصـد بـرای    10اسـاس رشـدی معـادل     براین. درصدی است 7/17و  73/5برنامه چهارم توسعه به ترتیب حاکی از رشد 

  . سالهای برنامه پنجم توسعه قابل پیش بینی است
 

 
 پیش بینی میزان جابه جایی مسافر شهرستان  بیرجند )3-4(جدول 

 93 92 91 90 89 88 87 سال
متوسط رشد 

 سالیانه
 10 2503 2276 2069 1881 1710 1554 1413 جابه جایی مسافر

  سازمان حمل و نقل و پایانه های استانگزارش عملکرد :ماخذ 

وری از ناوگـان مسـافری شهرسـتان     برخی از مهمترین اقداماتی که برای افزایش تعداد مسافر جابجا شـده و افـزایش بهـره   
  :بینی شده است عبارتند از پیش



   غیر قابل استناد-سند توسعه شهرستان بیرجند     
  
  
  

    

54 
 

    ...در بخش حمل و نقل مسافربری به ویژه برای تهیه بلیط و  ITاستفاده از تکنولوژی .1
  انجمن صنفی رانندگان ناوگان حمل و نقل مسافرایجاد  .2
  ساماندهی سفرهای درون استانی و رسیدگی به وضعیت جابه جایی مسافرین روستایی .3
برنامه ریزی برای تکمیل و پرنمودن ظرفیت خالی ناوگان مسافربری از طریق حذف مسافربرهای شخصـی و غیـر    .4

  قانونی
 مسافربریایجاد استراحتگاه رانندگان در پایانه های  .5

  ایجاد پارک سوار برای سواریهای مسافربر عمومی در سه محور خروجی .6

ارتقاء ایمنی) 1-3- 2- 3  

نفر  31فقره بوده است که در این تصادفات  313تعداد  87ای شهرستان بیرجند  در سال  تصادفات جاده  
جهـت کـاهش تصـادفات، کـاهش ده      با توجه به اقـدامات و فعالیتهـای انجـام شـده در    . نفر مجروح شده اند 194فوت و 

  .پیش بینی می شود 88درصدی تصادفات وتلفات جاده ای دربرنامه پنجم توسعه در سال 

  :   اقدامات الزم در جهت کاهش تصادفات بدین شرح می باشد

حمـر،  ای نظیر پلیس راه، اداره کل راه و ترابری، هالل ا ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذیربط در امر ایمنی جاده .1
  ای کمیته ایمنی حمل و نقل جادهاز طریق ... اورژانس و 

مواد خطرناک، محموالت ترافیکی، نحـوه  (آموزش دست اندرکاران حمل و نقل به رعایت نکات ایمنی حمل و نقل  .2
  ...)بسته بندی ، قوانین ومقررات رانندگی ، امداد ونجات جاده ای و

در حمل  ونقل و تجهیز شبکه جاده ای شهرستان به سرویس ها و سیستم های حمـل   ITاستفاده از فن آوریهای  .3

دیگر در محور بیرجند سربیشه تا پایـان  نظارت تصویری نصب و راه اندازی یک سیستم  و »ITS«و نقل هوشمند
 89سال 

 دستگاه دورین کنترل سرعت ثابت در محورهای شهرستان بیرجند 13نصب  .4

  و افزایش یک دستگاه دیگر در شهرستان تا پایان برنامه 87ثابت در سال  وجود یک دستگاه باسکول .5

  باب مجتمع تا پایان برنامه 3احداث مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و افزایش   .6
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آموزش) 1-3- 2- 4  

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

آگاهی مردم و مسئوالن و کارکنان حمل و نقل در این زمینه می باشد که از مهمترین اقدامات سازمان برای این منظور به 
  :شرح زیر می باشد

  .موجود باشدپارک ترافیک در شهرستان بیرجند  2 ،ه تا پایان برنامهاحداث پارک ترافیک به طوری ک .1

  گیران حمل و نقل جاده ای از طریق برگزاری دوره های آموزشی  ارتقاء سطح آگاهی مدیران و تصمیم .2

  . ها رانندگان و کارکنان پلیس راه آموزش به کارکنان و شاغلین بخش، شرکت .3

 1000مدرسه و  12تعداد  1392بطوریکه در سال ها  مدارس حاشیه راه آموزش دانش آموزان مدارس و ایمن سازی .4
 .دانش آموز در سطح شهرستان بیرجند  آموزش حمل و نقل خواهند دید

امور زیر بنایی )1-3- 2- 5  

 منظور ساماندهی صنوف مرتبط با حمل و نقل  به کز شهرستاندر مر نقلپیگیری برای احداث شهرک حمل و  .1

  )خصوصیتوسط بخش (جاده ای

احداث و بهره برداری از مجتمع های خدماتی رفاهی در محورهای استان با سرمایه گـذاری بخـش خصوصـی بـه      .2
  . مجتمع فعال در راههای حوزه استحفاظی شهرستان وجود داشته باشد 5 ،گونه ای که در پایان برنامه

ای اصالح و بهسازی شبکه جاده )1-3- 2- 6  

ی برای توسعه هر کشوری، وجود یک شبکه مطلوب جهت رفع نیازهای حمـل و  یکی از مهمترین عوامل زیر بنای
... به طور کلی؛ حمل و نقل به جهت رفع نیازهای اقتصادی، اجتمـاعی، نظـامی، اسـتراتژیکی، دسترسـی و     . نقلی آن است

ی یک شـبکه کـارا و   صورت می گیرد و تقاضای آن ناشی از تقاضا برای سایر بخشها می باشد، به عبارت دیگر برنامه ریز
در . مطلوب به عنوان بستری جهت انجام حمل و نقل ایمن، سریع و اقتصادی یکی از اهداف اساسی حمل و نقل می باشد

صورت عدم وجود شبکه ای مناسب برای رفع نیازها، این فعالیت ها دچار اختالل و وقفـه خواهـد شـد و ایـن امـر باعـث       
  .شودتحمیل هزینه های زیادی به جامعه می 

  .براساس بررسی های صورت گرفته سطح سرویس جاده های شهرستان بیرجند  به شرح زیر می باشد
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  ای شهرستان بیرجنده وضعیت سطح سرویس محورهای جاده )3-5(جدول 

سطح   )1387(سطح سرویس   )کیلومتر(طول   نام محور ردیف
  )1393(سرویس

 D D 59 آرین شهر -بیرجند   1
 D D 63 سربیشه–بیرجند  2
 A B  99  اسدیه  - بیرجند   3

 C D  -  عرب آباد –بیرجند   4
  گزارش عملکرد اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خراسان جنوبی : ماخذ           

  

مـی   Cبراساس ضوابط و معیارهای حمل و نقلی حداقل سطح سرویس قابل قبول برای جاده های برون شهری 
بـا توجـه بـه    . باشـد  دارای وضعیت بحرانی و نیازمند اصالح و بهسازی مـی  Cباشد و شبکه دارای سطح سرویس باالتر از 

  :موارد فوق اقدامات زیر در مورد اصالح و بهسازی شبکه جاده ای استان پیشنهاد می شود

آریـن    -سربیشه و بیرجند   -شامل بیرجند  D دارای سطح سرویس  اصالح و دوبانده نمودن محورهای بحرانی و .1
  کیلومتر با اولویت اول 122شهر جمعاً به طول 

  عرب آباد   -شامل محورهای بیرجند ) Cسطح سرویس (اصالح و بهسازی محورهای در آستانه ظرفیت  .2

در پهنه شهرستان بیرجند ونقل به ویژه مسافربری  ساماندهی خطوط فرعی حمل )1-3- 2- 7  

در راستای ارتقاء سطح خدمات حمل ونقل وارائه خدمات مطلوب به ویژه در زمینه حمل ونقل مسـافری             
ونقـل  از   ونقل مسافر در خطوط فرعی و روستایی، ساماندهی خطوط فرعی حمـل  و اعمال کنترل و نظارت بر فعالیت حمل

  : سازمان برای این منظور عبارتند ازمهمترین اقدامات آینده . باشد های  آتی سازمان می برنامه

  شناسایی روستاهای شهرستان .1

  )شهرستان(بندی روستاهای منطقه  ونقل مسافر با توجه به پهنه تعیین مسیرهای حمل .2

ونقـل   گذاری و خرید ناوگان مورد نیاز به منظور فعال نمودن مسیرهای حمل ترغیب بخش خصوصی جهت سرمایه .3
  روستایی

 ونقل مسافر نقل خطوط فرعی به رعایت ضوابط قانونی حمل و الزام متصدیان حمل .4

  :از دیگر پروژه هایی که در دستور کار این اداره می باشد می توان به موارد زیر اشاره کرد

 توسعه پایانه مسافربری بیرجند بر اساس طرح اعالم شده به شهرداری بیرجند −
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 ایجاد پایانه مسافربری نیمه متمرکز در شهر خوسف طی پنج سال آینده  −

سربیشـه و ابتـدای مسـیر     –احداث دو پایانه مسافربری به صورت نیمه متمرکز در ابتدای مسیر محـور بیرجنـد    −

   عرب آباد -محور بیرجند 

  انرژی) 2-3
  مصرف برق ) 1-2-3

بررسی مصرف برق در شـاخه  . مگاوات ساعت بوده است 327684حدود  ،87انرژی برق مصرف شده در سال     
بدیهی اسـت  . درصد بیشترین مقدار مصرف داشته  است 37دهد که بخش خانگی با سهمی معادل  های مختلف نشان می

تواند به عنوان یک شاخص در بررسی وضعیت اقتصادی  میزان انرژی مصرفی در دو قطب کشاورزی و صنعت و معدن می
درصد در بخـش صـنعت ومعـدن بـه      21درصد برق این شهرستان در بخش کشاورزی و  14حدود . هرستان مطرح شودش

  .مصرف رسیده است که نسبت به سایر بخش ها رقم باالیی را به خود اختصاص داده است

شـترین  درصد بوده و بعد از شهرستان قائنـات بی  28به طور کلی سهم شهرستان از کل مصرف برق استان حدود 
مگاوات ساعت به ازای هر مشـترک   4/4حدود  ،87شاخص سرانه مصرف برق نیز در سال . میزان مصرف را دارا می باشد

  .باشد می) مگاوات ساعت 7/5(بوده و کمتر از متوسط سرانه مصرف برق در سطح استان 

  
  مشترکین برق) 2-2-3

درصد تعداد کل مشترکین برق  35بوده و حدود  مشترک 72987، حدود 87تعداد کل مشترکین برق در سال      
بررسی ترکیب تعداد مشترکین برق مصرفی بر حسب بخش های مختلف نشان مـی دهـد کـه    . استان را تشکیل می دهد

  درصـد مشـترکین را تشـکیل    17درصـد بیشـترین تعـداد مشـترکین و سـایر بخشـها        83بخش خانگی بـا سـهم معـادل    
  . مشترک می باشد 556و  233مشترکین بخش کشاورزی و صنعت و معدن به ترتیب شایان ذکر است تعداد  .می دهد

  
  برق روستایی  ) 3-2-3
    

درصـد   3/20خانوار در شهرستان دارای برق بودند که ایـن تعـداد    18041روستا با  325، تعداد 1387در سال     
خـانوار اسـتان در    20ی برخوردار از بـرق بـاالی   قابل ذکر است جمیت روستای. (روستاهای برقدار استان را شامل می شود

روستا بر طبق گزارش شـرکت توزیـع نیـروی     233درصد رسیده و از مجموع روستاهای شهرستان تعداد  100به  88سال 
  .)خانوار جمعت دارند 10درصد زیر  95برق از نعمت برق محرومند که از این تعداد 
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  عمران شهری )3-3 

حـدود  . های نظام شهرنشینی استان، رشد شهرهای بزرگ و تراکم جمعیت در آنهاسـت  یکی از مهمترین ویژگی
سکونت دارند که این امـر نشـان دهنـده تفـوق     ) شهربیرجند(درصد از جمعیت شهری استان در نخست شهر ناحیه ای 49

هـای ناحیـه ای و   تمرکز جمعیت در نخست شهر ناحیه ای، ناشی از مهـاجرت  . جمعیتی مرکز استان بر نظام شهری است
  .و ناشی از انباشت جمعیت روستاهای عمده است) نفر 10000عمدتاً کمتر از (افزایش تعداد شهرک های کوچک

شـهر  شهر به نامهـای بیرجنـد و خوسـف و محمد    3بر اساس آخرین تقسیمات کشوری شهرستان بیرجند دارای 
 .باشد رستان استان میشهرستان بیرجند از نظر میزان جمعیت شهری، اولین شه. باشد می

  فضای سبز شهری )1-3-3
و شهر خوسـف   206هکتار می باشد که سهم شهر بیرجند 4/218در شهرستان بیرجند وسعت فضای سبز شهری 

درصـد از فضـاهای سـبز شـهری      7/34وسعت فضای سبز شهری در شهرستان بیرجنـد مجموعـاً   . هکتار می باشد 4/12
مترمربـع مـی    25تا  20مان ملل سرانه فضای سبز توصیه شده توسط ساز. شهرهای استان را به خود اختصاص داده است

در سـال  . استانداردها و سرانه های فضای سبز در ایران با توجه به تنوع عوامل طبیعی و اقلیمـی آن مختلـف اسـت   . باشد
تعـداد  . باشد که از استانداردهای تعریـف شـده فاصـله دارد    متر مربع برای هر نفر می 7/8، سرانه فضای سبز شهری 1387

بر اساس توصیه اولیـه  . هکتار وسعت دارند 6/100پارک است که مجموعا  84یز در شهرستان بیرجند پارک های عمومی ن
سـرانه پـارک هـای عمـومی در     . مترمربع برای هر نفـر باشـد   13/9سرانه پارک ها باید ) 1349مصوب(طرح جامع تهران 

  . ادی داردمترمربع بوده است که از شاخص  استاندارد فاصله زی 4شهرستان بیرجند حدود 
  

  حمل زباله )2-3-3
تـن زبالـه را    158خودرو می باشد که در مجموع در هر روز  21تعداد خودروهای حمل زباله در شهرستان بیرجند 

  .حمل می کنند
  

  

  آتش نشانی )3-3-3  
  .ایستگاه آتش نشانی در نقاط شهری شهرستان وجود دارد  6تعداد  
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  خدمات و تأسیسات شهری شهرستان بیرجند )3-6(جدول
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 20 155 5 75 206 بیرجند

 1 3 1 9 4/12 خوسف

  1387آماری استان خراسان جنوبی سال سالنامه : مأخذ*                                     
  
  
  
 

وضعیت زیرساخت ها و زیربناهای شهری و روستایی در شهرستان بیرجند) 3-7(جدول  

  مقدار  عنوان شاخص  شرح

  گاز رسانی

  1  تعداد شهرهای گازرسانی شده
  0  تعداد روستاهای گاز رسانی شده

  6  تعداد روستاهای در حال گاز رسانی
  18172  نصب شدهتعداد علمک های 

  36533  تعداد مشترکین گاز
  35000  خانوار تحت پوشش

زیرساختها و تاسیسات 
  زیربنایی شهری و روستایی

  160  تعداد مراکز سوخت روستایی
  34  تعداد مراکز سوخت شهری

  1  تعداد جایگاه توزیع سوخت روستایی
  6  تعداد جایگاه توزیع سوخت شهری
  -  تعداد جایگاه سوخت بین راهی 

  201  تعداد مخازن سوخت
1388شرکت فرآورده های نفتی و گاز : : مأخذ                        

  

  آب و فاضالب) 4-3-3
  تعداد مشترکین آب در نقاط شهری  )1-4-3-3

درصـد کـل    44بـوده و  ) فقره(مشترک  42336 ،87تعداد کل مشترکین آب در نقاط شهری درمیان در سال      
 86بررسی تعداد مشترکین در بخشهای مختلف گویای آن است کـه بخـش خـانگی بـا     . گیرد مشترکین استان را در بر می

  .درصد باالترین سهم را داشته است
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  میزان فروش آب در نقاط شهری)2-4-3-3
 44ط شهری به مصـرف رسـیده کـه سـهمی معـادل      مترمکعب آب در نقا 10792719، حدود 1387در سال     

 .درصد فروش آب استان را به خود اختصاص داده است

با نظر به سهم بخشهای مختلف از مصرف آب در می یابیم که بخش خانگی و بخش تولیدی به ترتیـب بـا        
  .  درصد بیشترین و کمترین سهم از مصرف آب را در شهرستان دارا بوده اند  2/0درصد و  69

  . می باشد) مترمکعب 252(مترمکعب بوده که بیشتر از شاخص استانی 255متوسط مصرف به ازای هر مشترک    

 
 

 مسکن) 4-3

های ساختمانی صـادر   کند، میزان پروانه مهمترین متغیری که وضعیت بخش مسکن را در شهرستان مشخص می
مساحت زمین و زیربنای طبقات، نوع استفاده و کاربری آن، نـوع  توان آن را بر حسب  شده برای احداث بنا می باشد که می

 .مصالح عمده، تعداد طبقات یا تراکم و تعداد واحدهای مسکونی در نقاط شهری طبقه بندی نمود

در شـهر بیرجنـد بـه ترتیـب      87مساحت زمین و زیربنای طبقات پروانه های سـاختمانی صـادر شـده در سـال      
  . مترمربع می باشد 26554و  69613در خوسف به ترتیب به ترتیب  مترمربع و 291391و 152397

درصـد مقـدار مشـابه در     20عدد بوده که سهمی معادل  447تعداد پروانه های صادر شده  برای احداث بنا برای 
  .استان را شامل می شود

مربوط به مصالح استفاده شـده در احـداث بنـا، بـرای      1387بیشترین پروانه های ساختمانی صادر شده در سال  
ی اهمیت این مصالح در ساخت و سازهای جدید بوده و در استان نیز بیش  بخش اسکلت فلزی بوده است که نشان دهنده

مقایسه پروانه های ساختمانی صـادر شـده در   . دهددرصد مصالح عمده در نقاط شهری را اسکلت فلزی تشکیل می  95از 
بیانگر گرایش شهرنشینان بیرجند به اسـتفاده عمـودی از فضـا     1387احداث بنا بر حسب تعداد طبقات و واحدها طی سال 

  .نسبت به استفاده افقی است
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  شهرستان بیرجندو تعاون   مهر شاخصهای وضع موجود مسکن )3-8(جدول
  

  مقدار  )موجودوضع (نوع شاخص

  نفر 8561  تعداد متقاضی جهت استفاده از تسهیالت مسکن مهر
  تعاونی 146  تعداد تعاونی تشکیل شده جهت مسکن مهر

  نفر 20893  تعداد افراد ثبت نام شده در تعاونیهای مسکن مهر
  تعاونی 116  تعداد تعاونیهای تشکیل شده در بخش خدمات

  تعاونی 40  بخش کشاورزیتعداد تعاونیهای تشکیل شده در 
  تعاونی 73  تعداد تعاونیهای تشکیل شده در بخش های فنی صنعتی

عمرانی،  ،اعتبار:تعداد تعاونیهای تشکیل شده در سایر بخشها 
  تعاونی 133  مصرف، تامین نیاز

  0002/0 نسبت خانه های سازمانی به کارمندان
  مسکن و شهرسازی و اداره تعاون شهرستان بیرجند :مأخذ                                            
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                                                                                                              عمران روستایی  ) 5-3
  وضعیت آبرسانی به روستاها  ) 1-5-3 

نفر برخوردار از  41757آبادی با جمعیت 125خانوار ، تعداد  20آبادی باالی  220از مجموع ، 1388در پایان سال 
شاخص بهره منـدی از آب آشـامیدنی سـالم اسـت کـه در      یکی از مهمترین شاخص ها، . آب آشامیدنی لوله کشی بوده اند

، یک روسـتا  1388در سال  مچنینه .درصد می باشد 1/64است در حالی که این رقم در استان بوده درصد  47شهرستان 
  .روستا بوده است 3داری شبکه فاضالب ، بوده که میزان مشابه آن در استان 

  1388خانوار شهرستان در سال  20وضعیت آبرسانی به روستاهای باالی ) 3-9(جدول 

 واحد
وضعیت در 

پایان 
 88سال

 ردیف نام قلم آماری

 1  کل روستاها تعداد 493  روستا
 تعداد 220 روستا

 خانوار 16159 خانوار 2 خانوار 20روستاهای باالی 
 جمعیت 61295 نفر
 80 روستا

تحت پوشش و غیر  1خانوار برخور دار سطح  20روستاهای باالی 
 6879 خانوار 3  تحت پوشش

 23964 نفر
 45 روستا

تحت پوشش و غیر  2خانوار برخور دار سطح  20روستاهای باالی 
 4881 خانوار 4 تحت پوشش

 17793 نفر
 5 *شاخص بهره مندی از آب آشامیدنی سالم 47.0 درصد
 تعداد 95 روستا

 خانوار 4399 خانوار 6 خانوارغیر برخوردار 20روستاهای  باالی 
 جمعیت 19538 نفر
 تعداد 101 روستا

 خانوار 4493 خانوار 7 روستا های تحت پوشش آبرسانی سیار
 جمعیت 17064 نفر
 تعداد 20 روستا

 8 روستاهایی که دستی کلر زنی می شوند
 جمعیت 6794 نفر
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 واحد
وضعیت در 

پایان 
 88سال

 ردیف نام قلم آماری

 خانگی 16607 فقره

 9 تعداد مشترکین

 عمومی و اداری 526 فقره

 آب آزاد 113 فقره
  تجاری 295  فقره
  جمع 17541  فقره
 چاه 38 حلقه

 10 منابع تامین آب

 چشمه 0 دهنه
 قنات 13 رشته
 آبهای سطحی 0 رشته
 تاسیسات همجوار 0 مورد
 جمع  51 مورد
 زمینی تعداد 123 باب

 11 کل مخازن
 حجم 14720 متر مکعب

 هوایی تعداد 9 باب
  حجم 190 متر مکعب
 12 طول خطوط انتقال 404 کیلو متر
 13 )میلیمتر  25قطربزرگتر یا مساوی (طول شبکه توزیع آب  553 کیلو متر
 گازی 8 دستگاه

 مایعی 4 دستگاه 14 دستگاههای کلر زنی
 جمع 12 دستگاه
 تعداد 54 باب

 15 ایستگاههای پمپاژ
 تعداد پمپ 69 دستگاه

  1388شرکت آب و فاضالب روستایی، :مأخذ     
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  شاخص برق روستایی )2-5-3
درصد  3/26ند که این تعداد ه اخانوار در شهرستان دارای برق بود 20904روستا با  338، تعداد 1388در سال     

و از مجمـوع  از برق برخـوردار بـوده   خانوار  20باالی  روستاهای قابل ذکر است. ی برقدار استان را شامل می شودروستاها
از نعمـت  ) 3-6جـدول  (وی بـرق بر طبق گزارش شرکت توزیع نیـر  خانوار 20ی زیر روستا220روستاهای شهرستان تعداد 

  .خانوار جمعیت دارند 5زیر  روستاهااین درصد  75 برق محرومند که

1388در سال  ی شهرستان بیرجندوضعیت برقرسانی به روستاها) 3- 10(جدول  

 شهرستان
نعداد کل 
 روستاها

 روستاهای برق دار
)1388(سال   

)1389شهریور (برقتعداد روستاهای بدون   

 خانوار تعداد

تعداد روستاهای 
در دست اقدام 
برای برقرسانی 

89سال   

 20باالی 
 خانوار

 20تا 10بین 
خانوار   

 10تا 5بین 
خانوار   

 5کمتر از 
 مجموع خانوار

 220 166 46 8 0 21 20904 338 579 بیرجند
 376 224 114 38 0 53 94285 1287 1716 استان

توزیع نیروی برقشرکت : مأخذ  
  

  شاخص راه روستایی )3-5-3
 464راه آسـفالته،  ) درصـد  35(کیلـومتر 511کیلومتر شامل1475، 1387طول راههای روستایی شهرستان در سال

تراکم راههای روسـتایی شهرسـتان در   . نیز راه خاکی بوده است) درصد  34(کیلومتر  500راه شوسه و ) درصد 31(کیلومتر
) کیلـومتر 46/9(کیلومتر در هر صد کیلومترمربع بوده است که از رقم کمتری نسبت به  متوسط استان 4/7این سال معادل 
  .برخوردار می باشد

درصد مـی باشـد کـه کمتـر از متوسـط شـاخص در        35شاخص نسبت راه روستایی آسفالته به کل راه روستایی 
  .می باشد) درصد 37(استان

  

  شاخص ارتباطات روستایی )4-5-3
بررسی بخش ارتباطات در عمران روستایی نشان می دهد که تعداد روستاهای دارای ارتباط تلفنی در شهرسـتان  

تعداد دفـاتر پسـت و   . گیرد درصد روستاهای دارای سکنه شهرستان را در برمی 97نقطه روستایی می باشد که  480بیرجند 
  .واحد می باشد 34مخابرات روستایی در شهرستان نیز 
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  روستاهای دارای طرح هادی )5-5-3

 42روستا دارای طرح هادی بوده کـه در   110تعداد ، 1388خانوار شهرستان در سال  50از کل روستاهای باالی 
روستا فاقد طـرح هـادی     118خانوار، تعداد  20روستای باالی  220همچنین از مجموع . روستا این طرح ها اجرا شده است

   )3-6جدول .(بوده است

خانوار طـرح هـادی تهیـه گردیـده      50درصد روستاهای باالی  100، برای 1388اساس آمار و اطالعات سال بر 
  .درصد این روستاها طرح ها به اجرا رسیده است 24/38است که در 

  

  1388در سال  بیرجند شهرستانبنیاد مسکن انقالب اسالمی  موجود وضع شاخص های )3-11(جدول
  

  فرمول مرتبط  مقدار  )وضع موجود (نوع شاخص 

یی
ستا

 رو
ان
مر
ع

  

  خانوار 50تعداد کل روستاهای باالی –تعداد روستای فاقد طرح =  110  تعداد روستای دارای طرح هادی

تعداد کل –خانوار که طرح هادی اجرا نشده است 50تعداد روستاهای باالی =   42تعداد روستایی که درآن طرح هادی اجرا شده
  خانوار 50روستاهای باالی 

تعداد کل واحدهای نیازمند مقاوم سازی –تعداد واحدهای مقاوم سازی نشده =2440  2440  تعداد واحدمقاوم سازی شده در روستاها

 20تعداد روستاهای فاقد طرح هادی باالی 
تعداد کل روستاهای باالی  –خانوار  20تعداد روستاهای دارای طرح هادی باالی   118  خانوار

  خانوار 20
  -  7  تعداد فضای سبز اجراشده در روستاها

  مترمربع در دست اقدام50000+متر مربع اقدام شده 130000  180000 مقدار آسفالت انجام شده در معابر روستایی

  - قطعه2600  مقدار زمین واگذار شده درروستاها

  1388بنیاد مسکن انقالب اسالمی،: مأخذ
بیرجند شهرستاندر  خانوار 50روستاهای باالی تهیه و اجرای طرح هادی )3- 12(جدول  

میزان شاخص در   واحد شاخص
  شهرستان

میزان شاخص در 
 استان

 100 100 درصد خانوار 50تهیه طرح هادی روستاهای باالی 

 84/41 24/38 درصد خانوار 50اجرای طرح هادی روستاهای باالی 

  1388بنیاد مسکن انقالب اسالمی،: مأخذ
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  فن آوری اطالعات و ارتباطات )6-3
  پست) 1-6-3

مرسوله بوده است که بیشتر از شاخص سرانه مرسوالت پسـتی   17شاخص سرانه مرسوالت در شهرستان معادل 
نفـر   2286پوشش جمعیتی  واحدهای پستی ارائه دهنده انواع خدمات پستی شهرستان معـادل  . می باشد) 97/9(در استان 
تی وجود داشته است، ایـن درحـالی اسـت کـه در     نفر در شهرستان یک واحد پس 2286بعبارت دیگر به ازای هر . می باشد

  . نفر یک واحد پستی فعالیت داشته است1833سطح استان  به ازای هر 

 
  واحدهای پستی مورد بهره برداری)3-13(جدول

 اداره کل شرح
ــر  دفتـــ

 پست

ــه باجـــ
ــت  پســ
ــت  پســ

 شهری

نماینــدگی 
 پستی

دفتـــــر 
ــت و  پسـ
ــابرات  مخ
 روستایی

آژانـــس 
 شهری

ســــــرانه  صندوق پستی
ــوالت  مرسـ

 روستایی شهری پستی

 17 55 80 2 34 38 17 0 2 بیرجند
 97/9 119 125 2 129 98 35 2 8 استان

  1387سالنامه استان خراسان جنوبی،: مأخذ             

  
  
  

  مخابرات) 2-6-3
ضریب نفوذ تلفن که سطح برخورداری جامعه از تلفن را نشان می دهد در شهرستان برای تلفن ثابـت و همـراه    
  . بوده است که نسبت به متوسط این شاخص ها در سطح استان از ارقام باالتری برخوردار است 6/45و  7/34به ترتیب 

 
  وضعیت شاخص های مخابرات و مقایسه با استان) 3- 14(جدول

 تعداد تلفن ثابت مشغول به کار تعداد تلفن منصوبه شرح

تعداد تلفن 
همراه مشغول 

 به کار

ضریب نفوذ 
 تلفن ثابت

ضریب نفوذ تلفن 
 همراه

 6/45 7/34 114684 87260 154931 بیرجند

 9/34 9/30 217023 204179 289423 استان

  1387سالنامه آماری استان خراسان جنوبی، : مأخذ    
  

تعـداد تلفـن هـای    .شماره بوده اسـت  128242، تعداد تلفن های منصوبه شهرستان بیرجند معادل 1388در سال 
درصد از تلفن هـای منصـوبه شهرسـتان     70بر این اساس .شماره رسیده است 90334ثابت مشغول به کار در این سال به 

  .مشغول به کار می باشد
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ضریب نفـوذ تلفـن بـرای تلفـن     .مشترک بوده است 155087تعداد مشترکین تلفن همراه شهرستان در این سال 
  .درصد بوده است 09/61و  57/35ثابت و همراه به ترتیب 

، به ترتیب 1388پوشش جمعیتی بهره مند از امکانات مخابراتی و تلفن خانگی در این شهرستان در پایان سال 
  .درصد بوده است 91و  98

  و مقایسه با استان 1388 وضعیت شاخص های مخابرات در سال) 3- 15(جدول 
  شهرستان  استان عنوان 1388وضعیت در پایان سال 

 منصوبه 128242 262031

 ثابت

 مشغول به کار 90334 210040
 تعداد مراکز 84 318

 مشغول به کار شهری 72327 134818
 مشغول به کار روستایی 18007 75222

 ضریب نفوذ 57/35 31/31
 خدمات ارتباطی شهریتعداد دفاتر 20 43

 تعداد روستاهای دارای ارتباط 490 1707
 تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی 283 958 روستایی

192 43 ICT 
 تعداد تلفن های همگانی شهری 322 586

 تعداد تلفن های همگانی راه دور 828 1925 همگانی
 تعداد کل تلفن های همگانی 1150 2511

 مشغول به کار همراه 155087 268948
 BTSتعداد سایت های 83 218 همراه

 ضریب نفوذ 09/61 1/40
1388، خراسان جنوبیشرکت مخابرات استان : مأخذ



  

  بل استناد 

   

غیر قاب-بیرجند

ماعی

اعی

عه شهرستان ب

68

امور اجتم

گ و هنر

زش

 و درمان

مین اجتما

ت بدنی

سند توسع    

ا: ش چهارم

فرهنگ•

آموز•

بهداشت

یستی و تأم

تربیت•

بخش•

•

بهزی•
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  امور فرهنگی) 4

  فرهنگ و هنر )4- 1

  کتابخانه ها) 4- 1- 1

نفر  22865به عبارتی به ازای کتابخانه عمومی در  شهرستان بیرجند  فعالیت  داشته  است ؛  11 ،1387 در سال
) نفر 21283(جمعیت، یک کتابخانه عمومی در شهرستان وجود داشته است در حالی که متوسط این شاخص در استان به  

سـرانه کتـب کتابخانـه    . جلد بـوده اسـت  119798تعداد کتب موجود در کتابخانه عمومی شهرستان در این سال . می رسد
( جلـد بـوده کـه نزدیـک بـه متوسـط اسـتان         550نفر جمعیت شهری در این سال  1000عمومی شهرستان  به ازای هر 

نفـر و   16824تعداد اعضاء کتابخانه عمومی شهرستان و همچنین تعداد مراجعات بـه ترتیـب برابـر بـا    . می باشد) جلد556
  . مورد می باشد 656659

  

  سینما و  مراکز نمایش برنامه های فرهنگی و هنری )2-1-4
نفر تماشاگر، همچنـین دو سـالن نمـایش     16300نفر جمعیت و  1000تعداد دو سینما با گنجایش  1387درسال 

نفربرای اجرای برنامه هـای تـĤتر و موسـیقی در شهرسـتان فعالیـت       531وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد با گنجایش 
رد مربوط به نمایشگاه کتـاب بـوده و بیشـترین    مو 3نمایشگاه فرهنگی و هنری بر پا شده که  15در این سال . داشته است

تعداد . نفر می رسد 30000را در بر داشته است، در سایر نمایشگاه ها تعداد بازدید کنندگان به ) نفر 90000(بازدیدکنندگان 
  .ندتحت نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد فعالیت داشته ا)مورد 13میزان مشابه در استان (چاپخانه به صورت خصوصی  7

  

   اماکن مذهبی  )3-1-4 
باب  208باب مسجد و  429مکان متبرکه اسالمی،  13مکان شامل  650تعداد اماکن مذهبی شهرستان بیرجند، 

  .تکیه و حسینیه بوده است
  

  حج و زیارت  )4-1-4
درصـد زائـرین کـل     60نفر از شهرستان بیرجند به حج اعزام شده اند که این تعداد  9121، تعداد 1387در سال  

  .استان را تشکیل می دهند
  

  میراث فرهنگی  وگردشگری  )5-1-4
  های گردشگری اماکن سیاحتی تاریخی و مراکز توریستی با ذکر جاذبه

باستانی متنوع و دیدنی است و می تواند بعنوان یکی از مراکـز مهـم    شهرستان بیرجند دارای بناها ـ باغات و آثار 
  .گردشگری در کشور مطرح گردد
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از مهمترین آثار و بناهای تاریخی شهرستان می توان از کتیبه های کال جنگال ـ کتیبه های سنگ ـ نگـاره الخ    
ـ  ـ    مزار کوچ  ـ      مسجد جامع شهر ـ باغ و عمارت شوکت آباد ـ باغ و عمارت اکبری ارگ کـاله   ه ـ بـاغ و عمـارت رحـیم آبـاد 

 –) ع(حسینیه امـام رضـا    –مصلی  –قلعه پایین شهر بیرجند -مزار شاه سلیمان علی  –حسینیه و مدرسه نواب  –فرنگی 
آرامگـاه   –آب انبارهای چهار درخت  –مسجد چهار درخت  –آرامگاه ابن حسام خوسفی  –مسجد جامع خوسف  –بنددره 

  .نام برد  …آرامگاه خواجه خضر و  –مدرسه شوکتیه  –ارگ بهارستان  –مدرسه علمیه معصومیه  –حسام الدوله 

تنها بافت قدیمی و تاریخی و ارزشمند خراسان در شهر بیرجند قرار دارد که آثار باستانی متنوعی را در خود جـای  
  .داده است

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بیرجند شهرستان فرهنگی،صنایع دستی و گردشگریمیراث سازمان : مأخذ                                        
   

  شاخص های فرهنگ و هنر ) 4-1(جدول

  88سال   )84-87(  عنوان طرح

  450  2161  تعداد هنرآموختگان رشته های صنایع دستی

  تعداد
  مجوزهای صادره

  61  528  کارت صناعت
  1  4  اعالمیه تأسیس
  1  8  پروانه تولید

  700  315  تعداد هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاههای مختلف

  200  780 )میلیون ریال ( میزان فروش محصوالت تولیدی صنایع دستی 

نمایشگاههای تعداد 
  برگزار شده

  1  5  برگزار شده توسط معاونت
  1  3  مشارکت در برگزاری نمایشگاه

  9  20  همکاری با سایر دستگاههای اجرایی
  3  4 بازارچه های صنایع دستی
  11  17  تعداد رشته های آموزشی
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  1388در سال  بیرجند شهرستان اداره فرهنگ وارشاد اسالمی موجود وضع شاخص های)4-2(جدول

  وضع موجود  عنوان شاخص
  خوسف  بیرجند

 1850 2850مساحت زیربنای مجتمع های فرهنگی وهنری
 0 2 تعداد سینما

 0 1000 تعداد صندلی سینما
 0 2 تعدادسالن ها

 0 8 ...تعدادآموزشگاه موسیقی،خطاطی و
 0 16 تعداد نشریات محلی

 0 33 تعدادکانونهای آگهی وتبلیغات
 9 38 تعدادکانونهای فرهنگی وهنری مساجد

 0 2 تعدادنگارخانه ها
 0 0 تعداد خانه های فرهنگ

  اسالمی شهرستان بیرجنداداره فرهنگ وارشاد : مأخذ                              
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 1388در سال  شاخص های موجود اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری) 4- 3(جدول 

  سطح استان  شهرستان  واحد اندازه گیری  عنوان شاخص

  595  215  اثر  تعدادآثاروبناهای تاریخی طبیعی ومعنوی ثبت شده
  0  0  _  تعداد اماکن وبناهای تاریخی ثبت جهانی شده

  50000  15800  مترمربع  مساحت فضاهای مرمت شده
  42000 30000 مترمربع مساحت بافت های تاریخی بهسازی وساماندهی شده

  183  91  اثر  تعیین حریم اثار ثبت شده
تعداد انجمن هاوتشکل های غیر دولتی مرتبط با

 )انجمن( 40  عدد  حفاظت و نگهداری اثار تاریخی
  )تشکل(4

  انجمن)155(
  تشکل) 5(

  45  10  عدد  تعدادکارگاه های اموزش هنرهای سنتی
  120000  2000 عدد تولیدات و رویدادهای فرهنگی ومعرفی واموزش
  62  12  اثر  تعداد محوطه ها وتپه های تاریخی ثبت شده

تعداد پروژه های گمانه زنی و اکتشاف باستان شناسی
  32  6  طرح  تاریخی

گویش توسعهمطالعه و پژوهش مردم شناسی زبان و
  30  11  مطالعه  صنایع دستی و گردشگری

  2400000  350000  نفر  تعداد گردشگران
اقامتی(تعداد اماکن و تاسیسات گردشگری

،پذیرایی،دفاتر،خدمات گردشگری موزه ها بازارچه 
های صنایع دستی ومجتمع های بین راهی و کمپینگ 

  )ها ومجموعه های توریستی
  67  20  مورد

نمونه گردشگری وروستاهای هدفتعداد مناطق 
  12  2  )مکان(مورد   گردشگری

تعداد اماکن تاریخی و طبیعی دارای قابلیت های
  40  10  )مکان(مورد   گردشگری

  1350  450  نفر  اموزش وترویج صنایع دستی
  507  168  میلیون ریال  تجهیز مراکز اموزش صنایع دستی

  6  1  مرکز  تعمیر و تکمیل و احداث مراکز صنایع دستی
 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری:مأخذ
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  آموزش و پرورش )2-4  
  تعداد دانش آموزان شهرستان )1-2-4

بررسـی  . نفـر بـوده اسـت    52737، معادل 1387-88تعداد کل دانش آموزان شهرستان بیرجند در سال تحصیلی 
درصـد از   38 درصـد در دوره آمـادگی،    5 نحوه توزیع دانش آموزان به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی نشان می دهد که

درصـد در مقطـع متوسـطه عمـومی و      28درصد در مقطع راهنمـایی و   24دانش آموزان این شهرستان در مقطع ابتدایی، 
 513شایان ذکر است که در سال تحصیلی مزبور . ی مشغول به تحصیل بوده انددرصد در دوره پیش دانشگاه 4نزدیک به 

درصد دانش آموزان استثنائی استان در این شهرستان مشغول به تحصـیل   41دانش آموز در دوره آموزش استثنائی معادل 
  .بوده اند

   
  )نفر( 1387- 88تعداد دانش آموزان شهرستان به تفکیک مقطع تحصیلی در سال تحصیلی )4-4(جدول

 استان شهرستان تعداد دانش آموز
سهم شهرستان از استان 

 )درصد(

  45  6273  2845  دوره آمادگی
 35 57398 20068 مقطع ابتدایی
 36 33935 12310 مقطع راهنمایی

 42 35053 14730 مقطع متوسطه عمومی
 44 5134 2271 دوره پیش دانشگاهی
  41  1245  513  دوره آموزش استثنائی

 5/37 139120 52737 جمع
 1387سالنامه آماری خراسان جنوبی، :مأخذ*                              

  
  بررسی شاخص های آموزشی شهرستان به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی ) 2-2-4
  مقطع ابتدایی) 1-2-2-4

درصد دانش  35سهمی معادل نفر بوده و  20068، 1387-88تعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 
  .آموزان ابتدایی در استان را به خود اختصاص داده اند

نفر در کالس بوده که از متوسـط  ایـن شـاخص در اسـتان      20شاخص تراکم دانش آموز در سال تحصیلی مزبور
  . بیشتر می باشد) نفر در کالس 18(

نسـبت دانـش آمـوز بـه     . نفر بوده است 981 ، در مجموع1387-88تعداد معلمین دوره ابتدایی در سال تحصیلی 
  .بیشتر می باشد) 17(که از متوسط استانیدانش آموز وجود داشته  20علم به عبارتی به ازای هر م بوده  20معلم 
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  1387مقایسه شاخص های آموزشی مقطع ابتدایی شهرستان با استان در سال)4-5(جدول
 استان شهرستان شاخص

 18 20 کالستراکم دانش آموز در 
 17 20 نسبت دانش آموز به معلم

  1387سالنامه آماری خراسان جنوبی، :مأخذ                               
  

  مقطع راهنمایی) 2-2-2-4
  . دانش آموز در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال داشته اند 12310، در مجموع 1387-88در سال تحصیلی 

نفـر در   20(نفر بوده است که در مقایسه با متوسط اسـتان   22شاخص تراکم دانش آموز در کالس در این سال، 
نفـر بـوده    688تعداد کارکنان آموزشی این مقطع در سال تحصیلی مزبـور معـادل   . رقم بیشتری را نشان می دهد) کالس
  . ستان بیشتر می باشدبوده که از میزان مشابه در ا 18نسبت دانش آموز به معلم . است

  

  1387مقایسه شاخص های آموزشی مقطع راهنمایی شهرستان با استان در سال )4-6(جدول
 استان شهرستان شاخص

 20 22 تراکم دانش آموز در کالس
 16 18 نسبت دانش آموز به معلم

  1387سالنامه آماری خراسان جنوبی،: مأخذ                                         
  

  مقطع متوسطه عمومی) 3-2-2-4
  . دانش آموز در مقطع متوسطه به تحصیل اشتغال داشته اند14730، در مجموع 1387-88در سال تحصیلی 

نفـر در   21(نفر بوده است که در مقایسه با متوسط اسـتان   23شاخص تراکم دانش آموز در کالس در این سال، 
  . رقم بیشتری را نشان می دهد) کالس

شاخص نسبت دانـش آمـوز   . نفر بوده است 773کارکنان آموزشی این مقطع در سال تحصیلی مزبور معادل تعداد 
  .می باشد بیشتر است 17بوده که از میزان مشابه در استان که  19به معلم نیز  

  1387مقایسه شاخص های آموزشی مقطع متوسطه عمومی شهرستان با استان در سال ) 4-7(جدول
 استان شهرستان شاخص

 21 23 تراکم دانش آموز در کالس
 17 19 نسبت دانش آموز به معلم

   1387سالنامه آماری خراسان جنوبی،: مأخذ                                    
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  )غیر رسمی(آموزش فنی و حرفه ای) 3-4
در شهرسـتان بیرجنـد    )دو مرکز ویژه آقایان و یک مرکز ویـژه زنـان  (تنها سه مرکز آموزش ثابت  1387در سال 

  .نفر از آموزش های این مرکز بهره مند گردیده اند 7641مشغول به فعالیت بوده است که 

نفر بوده است که بیانگر این است کـه بـه    332شاخص نسبت آموزش دیدگان به مربیان شهرستان در این سال 
نفـر بـه ازای     120(وسط این شاخص در استان نفر آموزش دیده یک مربی وجود داشته است که از مقدار مت 332ازای هر 
نیـاز بـه جـذب تعـداد     ) درصد میـزان مشـابه در اسـتان     40(لذا با توجه به تعداد زیاد آموزش دیده . بیشتر است) هر مربی

  .بیشتری مربی می باشد

  مقایسه تعداد مراکز و مربیان فعال مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان )4-8(جدول
  1387با استان در سال  و مقایسه آن

 عنوان
سهم شهرستان از  استان شهرستان

 زنان مردان زنان مردان )درصد(استان 

 25/0 4 8 1 2 تعداد مراکز ثابت

 5/14 94 64 10 13تعداد مربیان فعال

تعداد آموزش
 دیدگان

7641 18905 40 

  1387سالنامه آماری خراسان جنوبی،: مأخذ*                     
  
  آموزش عالی )4-4  

 فنـی و حرفـه ای  دانشجو در مراکز آموزش عالی و آموزشکده هـای   27633، تعداد 1389-90در سال تحصیلی 
  . اند شهرستان بیرجند به تحصیل اشتغال داشته

 حـدود  مراکز آمـوزش عـالی دولتـی و    در درصد از دانشجویان 4/70اطالعات موجود نشان می دهد که بیش از  
  .در دانشگاه آزاد این شهرستان مشغول به تحصیل هستنددرصد از دانشجویان  6/29

  نسبت دانشجو به هیئت علمی)4-4- 1
باشد بررسی این شاخص در دانشگاههای دولتی  های بخش آموزش عالی نسبت دانشجو به هیئت علمی می از مهمترین شاخص

در دانشگاه  دانشجو یک عضو هیئت علمی 25، به طور متوسط به ازای 1388-89شهرستان بیانگر این است که در سال تحصیلی
نفر  67دهد که مقدار این شاخص در دانشگاههای غیردولتی شهرستان،  آمارهای موجود نشان می .وجود داشته است  های دولتی

  .بوده است که نسبت به دانشگاه های دولتی رقم باالتری را نشان می دهد
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  شهرستان بیرجند) تمام وقت و حق التدریسی(نشجویان و اعضای هیأت علمی و کارکنان آموزشیتعداد دا) 4-9(جدول
 1388- 89در سال تحصیلی

 هیأت علمی  تعداد دانشجو عنوان

   235 7126 دانشگاه بیرجند

 18 6157 دانشگاه پیام نور

 102 1410 دانشگاه علوم پزشکی

 14    749 دانشگاه صنعتی

        168 1731 کاربردی–دانشگاه جامع علمی

  89 917 آموزشکده فنی و حرفه ای ابن حسام

  73 830 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند

  69  521 تربیت معلم باهنر و سجاد

  123  8192 دانشگاه آزاد

  823  27633 جمع کل

    1388و آموزشکده فنی و حرفه ای، مراکز آموزش عالی:مأخذ

ذکر است دانشگاه جامع علمی کاربردی،آموزشکده فنی و حرفه ای ابن حسام،آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شایان      
  .بیرجند،تربیت معلم باهنر و سجاد به صورت تمام وقت و حق التدریسی به تدریس می پردازند

  

  بهداشت و درمان  )5-4
  شاخص های بهداشتی) 1-5-4
  درمانی -تیمراکز بهداش) 1-1-5-4
 

درصد ایـن مراکـز  در    54درمانی در شهرستان فعالیت داشته که  -مرکز بهداشتی 24، در مجموع 1387 در سال
  . مناطق شهری واقع شده اند

مرکـز   1نفـر جمعیـت شـهری ایـن شهرسـتان       10000بررسی اطالعات موجود نشان می دهد که  به ازای هـر 
  .مرکز بهداشت روستایی وجود داشته است 2جمعیت روستایی نفر  10000بهداشت شهری و به ازای هر 
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  خانه های بهداشت روستایی ) 2-1-5-4
نفـر از   46237واحد بوده است کـه   63، 1387های بهداشت فعال روستایی شهرستان بیرجند در سال  تعداد خانه

  . جمعیت این شهرستان را تحت پوشش قرار داده است

  
  و مقایسه آن با استانبیرجند ی شهرستان شاخص های بهداشت) 4- 10(جدول

 )درصد(سهم شهرستان از استان  استان شهرستان مرکز

 3/27 88 24 درمانی -مراکز بهداشتی
 3/22 283 63 خانه بهداشت روستایی

  1387سالنامه آماری خراسان جنوبی،: مأخذ                           

  
  شاخص های درمانی  )2-5-4
  پزشک  )1-2-5-4

 859و ) درصـد از پزشـکان اسـتان    46معـادل  ) (پزشـک، دندانپزشـک و داروسـاز   ( پزشک  169، 1387در سال 
 -در مراکز تحت پوشش دانشگاه علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی    ) درصد از پیراپزشکان استان3/43معادل(پیراپزشک 

  . درمانی شهرستان مشغول به فعالیت بوده اند

نفـر بـوده اسـت کـه از متوسـط ایـن        7نفر جمعیت شهرستان معـادل   10000زای هر شاخص تعداد پزشک به ا
  . بیشتر است)نفر به ازای هر پزشک  6( شاخص در استان 

  

  آزمایشگاه )2-2-5-4
درصـد از آزمایشـگاه هـای     32واحد بوده اسـت کـه    28، 1387تعداد آزمایشگاه های شهرستان بیرجند در سال 

نفر بـوده اسـت کـه     8983شاخص نسبت جمعیت به آزمایشگاه، در این سال معادل . داده استاستان را به خود اختصاص 
بیشتر است که بیانگر این اسـت کـه ضـریب دسترسـی جمعیـت بـه آزمایشـگاه در         7497نسبت به میزان مشابه در استان
  .مقایسه با استان کمتر می باشد
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  استان امکانات درمانی شهرستان و مقایسه آن با)4-11(جدول
 )درصد(سهم شهرستان از استان  استان شهرستان شرح
 46 367 169 پزشک

 45 1984 895 پیراپزشک
 32 88 28 آزمایشگاه

    1387معاونت برنامه ریزی استانداری، دفتر آمار و اطالعات، سالنامه آماری خراسان جنوبی،: مأخذ*             
  

  1385مقایسه آن با استان در سال شاخص های درمانی شهرستان و )4-12(جدول

 استان شهرستان شاخص

 6 7 نفر جمعیت10000تعداد پزشک به
 7497 8983 نسبت جمعیت به آزمایشگاه

    1385معاونت برنامه ریزی استانداری، دفتر آمار و اطالعات، سالنامه آماری خراسان جنوبی،: مأخذ*           
                                                                                                                         

  
  بهزیستی و تأمین اجتماعی) 6-4

  امور بیمه ای  )1-6-4
  تأمین اجتماعی) 1-1-6-4

ه در برابر پیامدهای  اقتصادی، اجتمـاعی  یکی از اهداف مهم نظام تأمین اجتماعی حمایت از اقشار مختلف جامع 
و طبیعی زندگی مانند بازنشستگی، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، حوادث، سوانح و نـاتوانی هـای جسـمی، ذهنـی و     

میلیون  137841و مبلغ  39620،  تعداد بیمه شدگان و مبلغ مستمری پرداخت شده به ترتیب1387در سال .روانی می باشد
است؛ شایان ذکر است آمار شهرستان های درمیان، سرایان و سربیشه در سرجمع شهرستان بیرجند منظور شـده   ریال بوده

درصـد   48بـوده کـه    واحـد  20434تعداد کارگاههای زیر پوشش سـازمان تـأمین اجتمـاعی در شهرسـتان بیرجنـد      . است
  .کارگاههای زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی استان را تشکیل می دهد
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1388در سال  شاخص های وضع موجود تأمین اجتماعی) 4-13(جدول   

  فرمول مرتبط  مقدار  )وضع موجود(نوع شاخص 
  میانگین رشدساالنه واشتغال زائی  نفر 43005  افزایش رشدتعدادبیمه شدگان ومستمری بگیران

بیمه شدگان وکارفرمایان (افزایش رضایت مندی مشتریان 
درکوتاهترین زمان ؛تکریم واعتالی ازطریق ارائه خدمات )

کرامت ارباب رجوع ؛پاسخگوئی ؛امانت داری ودانش مداری 
  واعتمادسازی

  
85%  

  
  فرمهای نظرسنجی

  افزایش زیربنا  متر 1571  افزایش توسعه بنای ساختمان اداری شعبه
  عملکردسال گذشته  نفر  44660  صدورکارت سالمت بیمه شدگان ومستمری بگیران

وصول حق بیمه ولیست بیمه شدگان ازطریق شبکه دریافت 
  اینترنت

دیسکت ؛ 
CDوP0S 

  تجهیزات آتی وشبکه اینترنت

تاسیس راه اندازی وتجهیزشعبه جدیدبیمه ای یاکارگزاری 
  نیازشهرستان وتعدادبیمه شده  واحداداری  درشهرستان

استخدام وبکارگیری نیروی جدیددرسازمان تامین اجتماعی 
  عملکردوتعدادبیمه شده  51  شهرستان

  اشتغال زائی  21634  افزایش تعدادکارگاههای فعال ونیمه فعال تحت پوشش
  عملکردسال گذشته  4208303  افزایش تعدادرکوردثبت وتائیدسوابق بیمه شدگان درسیستم

  تمدید  دریافت  دریافت گواهی وتمدیدگواهی خط مشی کیفیت ایزو
  1388اجتماعی،سازمان تأمین :مأخذ      
  
  
  

  خدمات درمانی   )2-1-6-4
 143228خدمات درمانی تحت پوشش اداره خدمات درمانی شهرستان بیرجند )  اصلی و تبعی(تعداد بیمه شدگان 

 290از آنـان کارکنـان دولـت،   ) درصد 6/24(نفر 35190از کل تعداد این بیمه شدگان شهرستان در این سال. نفر بوده است
) درصـد  8/4(نفر  6818و ) درصد 5/23( نفر 33622روستاییان، ) درصد 47(نفر  67308 ،)درصد 2/0(ا نفربیمه خویش فرم

  .  سایر اقشار می باشند

  تحت پوشش بیمه خدمات درمانی) اصلی و تبعی( بیمه شدگان )  4-14( جدول
  و مقایسه آن با استان 1387در شهرستان بیرجند در سال 

  شهرستانسهم  استان بیرجند عنوان
 )درصد ( 

 6/24 73174 35190 دولتی
 20 369 290)       خویش فرما(حرف و مشاغل آزاد 

 47 351664 67308 روستایی
 5/23 42959 33622 بستری شهری

 9/35 19004 6818 سایر اقشار
 4/29 143228487170 جمع

   1387سالنامه آماری استان خراسان جنوبی،: مأخذ*                             
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  امور غیر بیمه ای    )2-6-4
  مور حمایتی ا) 1-2-6-4

واحد ارائه دهنده خدمات اجتماعی سازمان بهزیستی مشتمل بـر واحـدهای نگهـداری  ازکودکـان بـی      13تعداد  
سرپرست، خدمات مهد کودک، حمایت از خانوارهای نیازمند و بی سرپرست وجود داشته که در مناطق شهری و روسـتایی  

  . نفر می باشد 678فعالیت داشته اند و تعداد مددجویان این واحدها 

 
  1387واحد ارائه دهنده خدمات اجتماعی سازمان بهزیستی و تعداد مددجویان در سال  )4- 15(جدول    
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 )خدمات اجتماعی شهری(تعداد واحد 0 4 25 2 0 0 7

 تعداد مددجویان 0 61 1572 746 0 0 1081

)خدمات اجتماعی روستایی(تعداد واحد 1 0 11 0 0 0 0

 تعداد مددجویان - 0 176 0 0 0 0

  1387، یسامانه الکترونیکی سالنامه استان خراسان جنوب: مأخذ*             

  
  امور توانبخشی)2-2-6-4

واحــدهای ارائــه دهنــده خــدمات توانبخشــی اجتمــاعی وجــود داشــته اســت بــه طــوری کــه مراکــز   28تعــداد 
گفتاردرمانی،آموزش ارتباط بین خانواده و کودک ناشنوا، تربیت شنیداری، سواد آمـوزی نابینایـان و ناشـنوایان، توانبخشـی     

سنجش شنوایی، سنجش بینایی و ارتوپدی فنی هـر کـدام یـک واحـد، مراکـز       اجتماعی معلوالن، فیزیو تراپی، کاردرمانی،
 4و 2،10، 2نگهداری سالمندان، نگهداری معلولین، مستمری بگیر توانبخشی در خانواده و حرفه آموزی معلوالن به ترتیب 

نفر می باشـد   11552ن تعداد کل مددجویان استفاده کننده از خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی شهرستا. واحد می باشد
  .درصد مددجویان استان را شامل می گردد 39که نزدیک به 

  ) ره(کمیته امداد امام خمینی )3-6-4
خدمات خود را در قالب  دو طرح عمده  شهید رجایی و طرح مـددجویی بـه اقشـار    )  ره(کمیته امداد امام خمینی 

انی هستند  که معموالً به عللی از قبیل بـی سرپرسـتی، از کـار    مشمولین طرح مدد جویی کس. نیازمند جامعه ارائه می کند
 60مشمولین طرح شهید رجـایی را سـالمندان روسـتایی بـاالی     . افتادگی، تنگدستی و بیماری تحت پوشش قرار گرفته اند
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شهرسـتان  در ) ره(، هشت واحد کمیته امداد امام خمینی 1387درسال . سال سن و افراد تحت تکفل آنها تشکیل می دهند
میلیون ریال درقالب  84574نفر و مبلغ  10503میلیون ریال در قالب طرح شهید رجایی به  25930مبلغ . فعالیت داشته اند

ایـن نهـاد همچنـین در زمینـه     . از متقاضیان پرداخت شده اسـت )  نفرات دائمی و موردی( نفر 107613طرح مددجویی به 
ی و فرهنگی، اعطای وام به نیازمندان فعالیت داشته است به طـوری کـه مبلـغ    خدمات درمانی و امور بیمه، خدمات آموزش

میلیون ریال بابت خدمات فرهنگـی و آموزشـی توسـط     5885میلیون ریال بابت خدمات درمانی و امور بیمه و مبلغ  6971
 16449رمیـان مبلـغ   شهرسـتان د )ره(در این سال، کمیتـه امـداد امـام خمینـی     . این نهاد به مددجویان پرداخت شده است

میلیون ریال وام قرض الحسنه به  افراد تحت پوشش  این نهاد پرداخـت نمـوده   13659میلیون ریال وام خودکفایی و مبلغ 
مجموع مبالغ  پرداخت شده به نیازمندان  بابت کمک  هزینه ازدواج، خدمات عمرانی و سایر کمکهای نقدی در ایـن  . است
  :به شرح ذیل می باشد 1388در سال ) ره(شاخص های کمیته امداد امام خمینی  .ستمیلیون ریال بوده ا 5445سال 

  
  1388شاخص های کمیته امداد امام خمینی در سال )4-16( جدول

  
  )وضع موجود(نوع شاخص 

  
  بر حسب  تعداد

  خانوار  5247  مددجویان طرح شهید رجائی
  خانوار  5652  مددجویان طرح عادی امداد

  دانشجو  1793  تعداد دانشجویان
  دانش آموز  3766  تعداد دانش آموزان
  نفر  8671  تعداد بیمه شدگان

  طرح  2686  تعداد طرح های خودکفایی
  یتیم  1245  تعداد ایتام تحت پوشش
  صندوق  30807  تعداد صندوق های صدقات

  خانوار  4183  تعداد خانوار شهری
  خانوار  6716  تعداد خانوار روستایی

  خانوار  212  زندانیتعداد خانوار 
  نفر  56671  تعداد  اقشار مشمول  در یافت بن

  یتیم  1008  ایتام دارای حامی
  کودک  710  سال 6طرح تغذیه  کودکان زیر 
  نفر  1977  حامیان طرح اکرام

  خانوار  4894  زنان سرپرست خانوار
  1388،) ره(کمیته امداد امام خمینی:مأخذ
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  تربیت بدنی) 7-4

متر مربع  192439مجموع  فضاهای ورزشی  زیر نظر اداره تربیت بدنی شهرستان بیرجند معادل   1388در سال 
سـرانه  . درصـد سرپوشـیده مـی باشـد     30درصـد روبـاز و   70فضای ورزشی سرپوشیده و روباز می باشد که از این میـزان  

متر مربع بوده است که از رقـم   750نفر جمعیت شهرستان معادل  1000به ازای هر ) روباز و سرپوشیده (فضاهای ورزشی 
 2ایـن شهرسـتان از وجـود    . برخـوردار بـوده اسـت   ) متـر مربـع   610(باالتری در مقایسه با متوسط این شاخص در استان 

   .مجتمع ورزشی بهره مند بوده است 4سالن ورزشی و  12میدان بسکتبال،  0میدان والیبال، 0میدان فوتبال، 8استادیوم، 

  

  1387ت فضاهای ورزشی شهرستان در سال وضعی)4-17(جدول

مجتمع تعداد 
 ورزشی

 سالن ورزشی استادیوم

 برداری مورد بهره در دست احداث برداری مورد بهره
در دست 
 احداث

4 2 1 12 10 

  معاونت برنامه ریزی استانداری، دفتر آمار و اطالعات: مأخذ*                   
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  1388اداره کل تربیت بدنی استان خراسان جنوبی،: مأخذ                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

  13881388تربیت بدنی و مقایسه با استان در سال تربیت بدنی و مقایسه با استان در سال شاخص ها و نماگرهای شاخص ها و نماگرهای )4-18(جدول
  استاناستان  شهرستانشهرستان عنوان شاخصعنوان شاخص

سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده و سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده و 
  00//6161  00//7575 ))مترمربعمترمربع((روبازروباز

  00//1515  00//2222 سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیدهسرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده
  00//4646  00//5353 سرانه فضاهای ورزشی روبازسرانه فضاهای ورزشی روباز
  14671467  270270 تعداد داوران شهرستانتعداد داوران شهرستان
  14491449  300300 تعداد مربیان شهرستانتعداد مربیان شهرستان

تعداد ورزشکاران سازمان یافته در تعداد ورزشکاران سازمان یافته در 
  52535253  18171817 ))آقایانآقایان((ورزش همگانیورزش همگانی

تعداد ورزشکاران سازمان یافته در تعداد ورزشکاران سازمان یافته در 
  22222222  880880 ))بانوانبانوان((ورزش همگانیورزش همگانی

تعداد ورزشکاران سازمان یافته در تعداد ورزشکاران سازمان یافته در 
  1345613456  56635663 ))آقایانآقایان((ورزش قهرمانیورزش قهرمانی

تعداد ورزشکاران سازمان یافته در تعداد ورزشکاران سازمان یافته در 
  38303830  22142214 ))بانوانبانوان((ورزش قهرمانیورزش قهرمانی

  384384  4141 تعداد کل هیاتهای فعال شهرستانتعداد کل هیاتهای فعال شهرستان
تعداد کل هیاتهای فعال شهرستان تعداد کل هیاتهای فعال شهرستان 

  3434  2525 ))بانوانبانوان((

  5656  3737 تعداد باشگاه های خصوصیتعداد باشگاه های خصوصی
تعداد ورزشکاران سازمان یافته در تعداد ورزشکاران سازمان یافته در 

  74757475  26972697 ورزش همگانیورزش همگانی

تعداد ورزشکاران سازمان یافته در تعداد ورزشکاران سازمان یافته در 
  1728617286  78777877 ورزش قهرمانیورزش قهرمانی
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  نقشه تقسیمات سیاسی استان و موقعیت شهرستان بیرجند

  
  

  نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان بیرجند
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 نقشه راههای شهرستان

  
  
  

  نقشه طبقه بندی آبادیهای شهرستان بر اساس تعداد خانوار 
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گزیده شاخص های اقتصادی، اجتماعی و 
و کشور فرهنگی شهرستان و مقایسه با استان  
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  1387در سال  مقایسه وضعیت برخی از شاخص ها با استان و کشور

  

 استان کشور
 شهرستان
 بیرجند

  ردیف  شاخص

 1 1385جمعیت  240894 636420 70496000

 2 کشور درصد جمعیت نسبت به  استان و - 85/37 34/0

  3  87برآورد جمعیت   251516  659763 72584000
 4  تراکم نسبی جمعیت 02/12 7/6 27/43

 5 ضریب شهرنشینی 7/70 3/51 46/68

 6 مساحت 20033 95388 1648195

 7 )درصد(سهم شهرستان از مساحت استان و کشور - 21 2/1

 8 سهم شاغالن در بخش کشاورزی  )1( 9/16  34 -

 9 سهم شاغالن در بخش صنعت  6/25  25 -

 10 سهم شاغالن در بخش خدمات  5/57  41 -

    )1388(سرانه جنگل  36/0  34/2  23/0
 11 )نفر 100به ازای هر (ضریب نفوذ تلفن ثابت 7/34 9/30 34

 12 )نفر 100به ازای هر (ضریب نفوذ تلفن همراه 6/45 9/34 2/43

 13 سرانه مرسوالت پستی 17 1/16 14

 14 سهم بخش صنعت از مصرف نیروی برق 9/20 20 4/32

 15  تراکم دانش آموزان ابتدایی در کالس 20  18  22

 16  تراکم دانش آموزان راهنمایی در کالس 22  20  24

 17  تراکم دانش آموزان متوسطه در کالس 23  21  23

 18  تراکم دانش آموزان پیش دانشگاهی در کالس 20  15  21

    1385باسوادی نرخ   3/86  11/81  6/84
  19 نفر جمعیت 1000تعداد مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی به  97 83 33

-  9/36  6/34 
نسبت طول راه های آسفالته روستایی به کل طول راه های

 20  )درصد(روستایی

33 2/17 37 
درصد جمعیت تحت پوشش شبکه جمع آوری و دفع فاضالب در نقاط 

 )1388(شهری
21 

 22 )درصد(سهم بخش صنعت از مصرف نیروی برق 9/20 20 4/32

  23  فضای کتابخانه  3766  10224  -
  24  سرانه فضای کتابخانه  015/0 015/0  

  25  نسبت جمعیت به کتابخانه  22865  21283  38732
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 استان کشور
 شهرستان
 بیرجند

  ردیف  شاخص

  26  تعداد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد  47  139  5067
  27  هنری مساجدنسبت جمعیت به کانون فرهنگی و   5351  4746  14325

  28 )زیربنا(فضای مراکز فرهنگی و هنری  3050 9800  
  29 سرانه فضای مراکز فرهنگی و هنری به ازای جمعیت شهری  016/0 027/0  
  30 تعداد تخت بیمارستان به ازای هر ده هزار نفر جمعیت  1/18 8/10  17

  31 تعداد مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی  24 88  9142

تعداد مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی به ازای هر ده هزار نفر   95/0 33/1  26/1
 جمعیت

3233  

های بهداشت فعال روستایی به ازای ده هزار نفر جمعیت تعداد خانه  4/9 4/9  3/8
  34  روستایی

  35  تعداد مرکز اورژانس  6 37  
  36 کیلومترمربع 100تعداد مراکز اورژانس در هر  03/0 06/0  
  37 هزار نفر جمعیت 10تعداد مراکز اورژانس به ازای هر  25/0 58/0  
  38  نسبت جمعیت به پزشک  1488 1796  

  39  نسبت پزشک به ازای هر هزار نفر   43/0  3/0  4/0
  40  نسبت پزشک به ازای هر هزار نفر   67/0  56/0  -

  41 )میلیون ریال(ها سرانه درآمد شهرداری  86/0 02/1  
  42 )میلیارد ریال(سپرده بانکی  346/4664 555/7775  8/1743601

  43 )میلیون ریال(های بانکی سرانه سپرده  5/18 8/11  24

)مترمربع(سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده  و روباز به کل جمعیت  75/0  61/0  -
)1388(  44  

  45  1385شاخص توسعه انسانی   -  64  78
  1385نفوس و مسکن ، سال سرشماری عمومی ) 1(     
  1387سالنامه آماری استان خراسان جنوبی و سالنامه آماری کشور، :مأخذ
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  گزیده شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان و مقایسه با استان

  )وضع موجود(نوع شاخص
میزان

شاخص در 
  شهرستان

میزان شاخص در 
 استان

 جمعیت

  95388  20033  )کیلومتر مربع( 87مساحت شهرستان 
  100  21  سهم شهرستان از مساحت استان

  330  -  مرز مشترک
  19  2  تعداد بخش

  23  3  شهر
  49  10  دهستان

  1812  492  های دارای سکنه تعداد آبادی
  636420  240894  1385جمعیت 

  100  85/37  1385درصد از جمعیت استان
  326695  170206  1385جمعیت شهری

درصد جمعیت شهری شهرستان از جمعیت شهری 
  100  1/52  1385استان 

درصد جمعیت روستایی شهرستان از جمعیت روستایی 
  100  91/22  1385استان

  80166  3626  جمعیت عشایری
درصد جمعیت عشایری شهرستان از جمعیت عشایری 

  100  52/4  1385استان

  67/6  02/12  1385تراکم جمعیت 
  659763  251516  1387جمعیت برآورد 

  358480  184308  1387جمعیت شهری شهرستان 
درصد جمعیت شهری شهرستان از جمعیت شهری 

  100  4/51  1387استان

درصد جمعیت روستایی شهرستان از جمعیت روستایی 
  100  3/22  1387استان

  آموزش
  

  یابتدای

  3423 981 تعداد معلمان
 1492928710 آموزان شهریتعداد دانش
 513928688 آموزان روستاییتعداد دانش

 2006857398 تعداد کل دانش آموزان
 4/7402/50 آموز شهریدرصد دانش
  17 20 آموز به معلمنسبت دانش

  10053264 تعداد کالس
  18 20 تراکم در کالس

  2102 688 تعداد معلمان  راهنمایی
  21217 10013 شهریآموزانتعداد دانش
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  )وضع موجود(نوع شاخص
میزان

شاخص در 
  شهرستان

میزان شاخص در 
 استان

  12718 2297 آموزان روستاییتعداد دانش
  33935 12310 دانش آموزانکلتعداد

 5/62 3/81 آموز شهریدرصد دانش
  16 18 آموز به معلمنسبت دانش

  1666 556 )دایر(تعداد کالس
  20 22 )دایر(تراکم در کالس

نظری،فنی (متوسطه
حرفه ای و کارو 

  )دانش

  2051 773 )نظری،فنی حرفه ای و کارو دانش(
  27837 13564 آموزان شهریتعداد دانش
  7216 1166 آموزان روستاییتعداد دانش

  35053 14730 دانش آموزانکلتعداد
  4/79 92 آموز شهریدرصد دانش

  17 19 نسبت دانش آموز به معلم
  1643 637 تعداد کالس

  21 23 تراکم در کالس

 متوسطه نظری

  18951 9592 آموزان شهریتعداد دانش
  6624 985 آموزان روستاییتعداد دانش

  25575 10577 دانش آموزانکلتعداد
  74 7/90 آموز شهریدرصد دانش

  1145 437 تعداد کالس
  22 24 تراکم در کالس

متوسطه فنی حرفه ای

  18  6 آموزشگاهتعداد
  3141 1420 آموزان شهریدانشتعداد

  0  0 آموزان روستاییتعداد دانش
  100 100 آموز شهریدرصد دانش

  149 61 تعداد کالس
  21 23 تراکم در کالس

 متوسطه کاردانش

  44 14 آموزشگاهتعداد
  5745 2552 آموزان شهریتعداد دانش
  592 181 آموزان روستاییتعداد دانش

  91 92 آموز شهریدانشدرصد
  349 139 تعداد کالس

  18 20 تراکم در کالس

 پیش دانشگاهی

  4343 2227 آموزان شهریتعداد دانش
  791 44 آموزان روستاییتعداد دانش

  85 98 آموز شهریدرصد دانش
  333 111 تعداد کالس

  15 20 تراکم در کالس

  فنی و حرفه ای
  12  3  )غیر رسمیایو حرفهتعداد مراکز آموزش فنی

مراکز آموزش فنی وآموزش دیدگانتعداد
  18905  7641 )غیر رسمی(ایحرفه

 فرهنگ و هنر

  31 11 تعداد کتابخانه عمومی
  294437  119798  تعداد کتب کتابخانه

  10  4  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
  4  2  تعداد سینما
  1521  1000  تعداد صندلی

  556  220  نفر جمعیت 1000سرانه کتاب به ازای هر 
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  )وضع موجود(نوع شاخص
میزان

شاخص در 
  شهرستان

میزان شاخص در 
 استان

  553  219  تعداد آثار تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی
  12  6  تعداد موزه های تاریخی و فرهنگی

 6 2 تعدادسالن های وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد
 23 16 تعداد نشریات محلی

 بهداشت و درمان

 38 28 طبیتعدادآزمایشگاههای تشخیص 
 230 156 تعدادپزشک عمومی

 123 86 تعداد پزشک متخصص
 7 7 تعداد پزشک فوق متخصص

 37 7 تعداد پایگاه اورژانس
 _ _ تعداد مراکز خدمات توانبخشی

 64 33 تعداد داروخانه
  925 552 نسبت جمعیت به تخت

  82410 62879 نسبت جمعیت به موسسات درمانی
  7497 10480 به مراکز بهداشتی درمانینسبت جمعیت

  1796 1488 نسبت جمعیت به پزشک
 1500سرانه خانه های بهداشت روستایی به ازای هر

  نفر
 )1=سرانه استاندارد(

4/1  4/1  

 25 5 تعداد مراکز فعال بهداشتی درمانی شهری
 21 3 تعداد مراکز ملکی بهداشتی درمانی شهری

 283 63 فعالتعداد خانه بهداشت 
 272 62 تعداد خانه بهداشت ملکی

 46 11 تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی فعال
 43 11 تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی ملکی
 87 14 تعدادپزشک مراکز بهداشت ودرمان روستایی

 64 مراکز بهداشت و درمان روستاییتعداد بهورز  455 48 تعداد بهداشتیار مراکز بهداشت و درمان روستایی
 34 15 تعداد پایگاه بهداشتی فعال
 30 11 تعداد پایگاه بهداشتی ملکی

 7 0 تعداد مرکز تسهیالت زایمانی فعال
 7 0 تعداد مرکز تسهیالت زایمانی ملکی

 10 0 تعداد مرکز شبانه روزی ملکی
 704 456 )دولتی و خصوصی(تعداد تخت بیمارستانی 

 7 4 تعداد کلینیکهای تخصصی

  
  
  

  عمران شهری و روستایی
  

  834 220  )1385(خانوار و بیشتر20تعداد روستاهای باالی
  1119 306 )1385(خانوار10تعداد روستاهای باالی

 )خانوار20باالی(کشیتعداد روستاهای بهرمند از آب لوله
)1385( 121  551  

 )خانوار20باالی(کشیبهرمند از آب لولهتعداد روستاهای
  567  125 1388سال

 )خانوار10باالی(کشیتعداد روستاهای بهرمند از آب لوله
)1385( 138  620  
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  )وضع موجود(نوع شاخص
میزان

شاخص در 
  شهرستان

میزان شاخص در 
 استان

  
  
  
  
  
  
 

 10باالی(تعداد روستاهای بهره مند از روشنایی برق
  981  277 )1385()خانوار

 20باالی(تعداد روستاهای بهره مند از روشنایی برق
 )1385()خانوار

  
216 796  

 8/68            66 )1387(درصد روستاهای برخوردار از برق
 3/83 1/68  )1388(درصد روستاهای برخوردار از آب آشامیدنی سالم

) مترمکعب(روستاییسرانه فروش آب به ازای هر مشترک
)1388( 103  107 

  3  1  )1388(تعداد روستاهای دارای شبکه فاضالب
  1/64 47 شاخص بهره مندی از آب آشامیدنی سالم

  100 100  )درصد(خانوار50تهیه طرح های هادی روستاهای باالی
خانوار 50اجرای طرح های هادی روستاهای باالی

  84/41  24/38 )درصد(
 2/93 97/ 6  )1387(روستاهای برخوردار از  ارتباط تلفنیدرصد

 37 6/34  )1387(نسبت راه روستایی آسفالته به کل راه روستایی
 3 1 )1387(تعداد روستای دارای شبکه فاضالب
 471/64 )1388)(درصد(شاخص بهره مندی از آب آشامیدنی سالم 
4/12)هکتار(مساحت فضای سبز شهری خوسف 206926 )هکتار(مساحت فضای سبز شهری بیرجند

  04/14 6/8  )مترمربع(سرانه فضای سبز شهری
  02/1 86/0 )میلیون ریال(هادرآمد شهرداریسرانه

 حمل و نقل

 13699  5/2325  )روستایی و غیر روستایی(طول کل راه 
 4/95  4/86  )درصد(راه فرعی آسفالته به کل راه های فرعی

به کل راه های ) چهار خطه (های اصلینسبت راه 
 3/23  3/38  اصلی

 9029  1475  طول راه روستایی موجود
 2689  413  طول راه فرعی

 9/36  6/34  نسبت راه آسفالته روستایی از کل راه روستایی
 4/14  6/11  )مجموع راهها(تراکم راه 

  8/2  1/2  تراکم راه فرعی
  5/9  4/7  تراکم راه روستایی

  پرواز  14تهران       –بیرجند  –تهران   تعداد پرواز هواپیما در هفته به تفکیک شهر مقصد
 پرواز 3بیرجند          –مشهد   –بیرجند 

 ارتباطات و فناوری

 9/30  7/34  ثابت ضریب نفوذ تلفن
 9/34  6/45  همراه ضریب نفوذ تلفن

 1/16  17  مرسوالت پستی سرانه
 1274  1103  ازای یک واحد پستیجمعیت تحت پوشش به 

    ثابت ضریب نفوذ تلفن

 منابع آب

میلیون (میزان تخلیه از منابع آب زیرزمینی
  21/1131  96/211  )مترمکعب

درصد  تخلیه منابع آب زیرزمینی شهرستان نسبت  به 
 -  74/18  استان
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  )وضع موجود(نوع شاخص
میزان

شاخص در 
  شهرستان

میزان شاخص در 
 استان

 3010 494  تعداد چاه
 2052 771  تعداد چشمه
  6006 2252  تعداد قنات
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  عنوان شاخص  بخش
میزان 

شاخص 
در 

 شهرستان

میزان 
شاخص در 

  استان
درصد شهرستان 
  نسبت به استان

  5/21  110880  23853  )هکتار(سطح زیر کشت محصوالت زراعی  زراعت و باغداری
  2/17  58959  10137  )هکتار(سطح زیرکشت باغات

، طیور، دامداری
 زنبور عسل و شیالت

  21  20552  4310  تن) گوشت قرمز(تولیدات دامی 
  8/42 38132  16321  )تن (میزان گوشت طیور تولیدی

  5/41 6924  2875  )تن(تخم مرغ 
  42  26752538  11347770  آمار جمعیت طیور

  6/32 105347  34326  )تن (تولید شیر 
  74  9464  7006  تعداد کلنی زنبور عسل

  15 502 75)تن(میزان تولید ابزیان

  دامپزشکی

  - 52 53 )درصد(پوشش بهداشتی دام ها در برابر بیماریهای دامی 
پوشش بهداشتی دام ها در برابر بیماریهای دامی  قابل 

 )درصد(انتقال بین انسان و دام 
57.5 56 -  

پوشش کنترل کیفی و بهداشتی تولیدات خام دامی و 
 )درصد(شیالتی 

56.8 56 -  

مزارع تکثیر و پرورش طیور زنبور عسل و  پوشش بهداشتی
 )درصد(کرم ابریشم در برابر بیماری ها 

60.5 57 -  

پوشش بهداشتی آبزیان مراکز تکثیر و پرورش و منابع آبی 
 )درصد(

8.2 8 -  

پوشش نظارت و کنترل شرعی بر تولیدات خام دامی و 
 )درصد(شیالتی 

55 53.5 -  

  
  
  
  
  
  
  

  صنعت و معدن
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 3/33  6 2 تعداد شهرکهای صنعتی
 7/16  6 1 تعداد نواحی صنعتی

 -  - 0 مقدار زمین قابل واگذاری در نواحی صنعتی
 1/44  1816 801 تعداد جوازهای تأسیس صادر شده

 9/3  470862265 18،340،843 گذاری جوازهای تأسیسمیزان سرمایه
 7/45  52911 24181 تأسیستعداد اشتغال جوازهای 

 8/45  166 76 درصد 20تعداد جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی 
گذاری جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی میزان سرمایه

 درصد 20باالی 
970،802 2389820  6/40 

 20تعداد اشتغال جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی 
 درصد

2،228 4677  6/47 

 38  92 35 درصد 40تعداد جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی 
گذاری جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی میزان سرمایه

 درصد 40باالی 
542،605 1686135  2/32 

 40تعداد اشتغال جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی 
 درصد

1،220 2926  7/41 

 7/35  56 20 درصد 60فیزیکی باالی تعداد جوازهای تأسیس با پیشرفت 
 4/64  512050 329،979گذاری جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی میزان سرمایه
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  عنوان شاخص  بخش
میزان 

شاخص 
در 

 شهرستان

میزان 
شاخص در 

  استان
درصد شهرستان 
  نسبت به استان

  
  
  
  
  
  
  
  

  صنعت و معدن

 درصد 60باالی 
 60تعداد اشتغال جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی 

 درصد
758 1711  3/44 

 6/51  312 161 برداری صنعتیهای بهرهتعداد پروانه
 1/70  2662815 1،865،919 برداری صنعتیهای بهرهگذاری پروانهمیزان سرمایه

 7/54  7298 3،990 برداری صنعتیهای بهرهتعداد اشتغال پروانه
 54.67  - - سهم شهرستان از شاغلین صنعت

 7/44  190 85 )نفر کارکن 10باالی (های صنعتی تعداد کارگاه
 2/12  180 22 برداری معدنهای بهرهتعداد پروانه

 2/10  2816 288 برداری معدنهای بهرهمیزان ظرفیت استخراج پروانه
 15  317599 47،555 برداری معدنهای بهرهگذاری پروانهمیزان سرمایه

 26  2271 590 برداری معدنهای بهرهتعداد اشتغال پروانه
 26.61  - - سهم شهرستان از شاغلین معادن
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  شاخص های وضع موجود فصل آب شهرستان بیرجند 
  

  )وضع موجود(نوع شاخص   ردیف
 مقدار

انجام 
  شده

مقدار 
  هـــدف  واحد  کل

مطالعه ساماندهی رودخانه های شهرستان   1
  بیرجند

کنترل سیالب و جلوگیری از خسارت به   کیلومتر  50 30
  مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی

کنترل سیالب و جلوگیری از خسارت به   کیلومتر  50 1 شهرستان بیرجندساماندهی رودخانه های   2
  مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی

مطالعه حد و بسترو حریم رودخانه های   3
  شهرستان

جلوگیری از خسارت به اراضی مسکونی و   کیلومتر  100 35
  کشاورزی

آب زیرزمینی به  تغذیه مصنوعی سفره های  مورد  4 3 تعداد سدهای تغذیه ای شهرستان   4
  میلیون مترمکعب در سال 5میزان 

تأمین آب شرب شهرهای بیرجندوخوسف به   حلقه  40 33 چاههای آب شرب شهرهای بیرجند و خوسف   5
  میلیون مترمکعب در سال 20میزان 

میلیون   9 5/6 )شرب و صنعت(تأمین و انتقال آب   6
  مترمکعب

تأمین بخشی از آب شرب مورد نیاز شهر 
  بیرجند 2و شهرک صنعتی شماره بیرجند 

میلیون   16 8 مطالعه تأمین و انتقال آب شرب   7
  مترمکعب

تأمین بخشی از آب شرب مورد نیاز شهر 
  بیرجند

  تصفیه شیمیایی آب شرب شهر بیرجند  لیتر بر ثانیه  640 درصد50 تصفیه خانه شیمیایی آب شرب شهر بیرجند   8
  

رودخانه می باشد که تا کنون مطالعات تعیین حد  34شهرستان بیرجند  توضیح اینکه تعداد رودخانه های اصلی* 
و مطالعـات  ) رودخانه عمرشاه، سراب، چهارده، پل باغ، شاهرود در محـدوده شـهر بیرجنـد   (بستر و حریم در مسیر رودخانه 

ز شهرسـتان انجـام   یـ و همچنین مطالعات تعیین نقاط سیل خ) چهارده، سراب، شاهرود، اسفهرود(رودخانه  4ساماندهی در 
 .شده است
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 شاخص های وضع موجود منابع طبیعی 
 

 عنوان شاخص

میزان شاخص در شهرستان تا پایان 
 88سال 

میزان شاخص در استان تا پایان سال 
88 

حجم تحقق 
  یافته

 )هزار هکتار(

مساحت 
  هدف

 )هزار هکتار(

 درصد

حجم تحقق 
  یافته

 )هزار هکتار(

مساحت 
  هدف

 )هکتارهزار (

 درصد

نسبت احیاء و اصالح مراتع به 
 سطح مراتع هدف

2214/206 086/1703 1/12 7737/786 799/6376 3/12 

نسبت افزایش سطوح طرحهای 
 مرتعداری به سطح مراتع هدف

111 086/1703 5/6 3/1175 799/6376 4/18 

نسبت جنگلکاری و توسعه فضای
  سبز به سطح جنگلهای هدف 

جدید، سنواتی، جنگلکاری (
پارکهای جنگلی و جنگلهای دست 

 )کاشت

2308/3 168/90 6/3 19085/124243/1543 8 

نسبت اجرای عملیات بیابانزدایی به 
 سطح بیابانهای هدف

4855/7 494/121 2/6 2539/39 256/1120 5/3 

نسبت ممیزی اراضی و تفکیک
به  )اخذ سند مالکیت(مستثنیات 

 سطح هدف
073/1788 3/2003 3/89 92/7002 8/9538 4/73 

نسبت ارتقاء وضعیت حفاظت از
جنگلها و مراتع کشور به سطح 

 هدف
29/977 748/1914 51 168/4614 298/9040 51 

نسبت اجرای عملیات آبخیزداری در
حوزه های  حوزه آبخیز سدها و

سایر مناطق به سطح حوزه های 
آبخیز سدها و سایر حوزه های 

 هدف

158/25 806/1873 3/1 838/97 544/8353 2/1 

نسبت اجرای عملیات پخش
سیالب به سطح حوزه های نیازمند 

 پخش سیالب هدف
3 8 5/37 3 65 6/4 

مبنای محاسبه میزان تحقق شاخص های هدف برمبنای اطالعات و آمار مستند و با استفاده از نقشه و سطوح طبقات پوشش : توجه
 .می باشد) 1384سال (ابتدای برنامه چهارم توسعه گیاهی استان و عمدتاً از 
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و  قابلیت ها، تنگناها، اهداف بلندمدت
توسعه شهرستان  عمده راهبردهای

  بیرجند
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جنوب در موازات مرز شرقی و  -ت شهرستان بیرجند در حمل و نقل جاده ای در مسیر کریدور شمالموقعی 
 غرب به افغانستان و کشورهای آسیای میانه  -کریدور شرق 

  محور توسعه شرقگیری شهرستان در مسیر راقر 
 بین المللی و تنها مرز مجاز هوایی استان )گاهیفرود(وجود شبکه حمل و نقل هوایی 
 صدور مجوز منطقه ویژه اقتصادی در مرکز شهرستان 
ها و جشنواره ها در ، همایش ها رجند و امکان برگزاری نمایشگاهنمایشگاهی در شهر بیوجود سایت  

 استان  مرکز شهرستان و
  پایانه صادراتی سنگصدور مجوز  
 و غیر فلزی فلزی معدنی غنی ذخایر وجود 
 کشت گیاهان دارویی و محصوالت کشاورزی خاص منطقه و زمینه توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی 
 نظیر باد و خورشید بهره برداری از انرژی های پاک و ارزانامکان  
  ها و نواحی صنعتی در شهرستان جهت استقرار واحدهای صنعتی وجود شهرک 
  های زیست محیطی گستردگی شهرستان و شرایط منعطف برای استقرار صنایع بدون تداخل با حوزه 
 برخورداری از سطح امنیت مناسب  
تĤمین آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی ( برنامه چهارم توسعه قانون 26اجرایی شدن ماده  

 )شهرک ها و نواحی صنعتی
 و امکان استفاده از دشت ها و حاشیه کویر در پرورش داموجود پتانسیل پرورش انواع دام  
گان کنندوانمند جهت حمایت از تولیدهای تولید و شرکت سهامی زراعی بسیار قوی و ت وجود تعاونی 

 محصوالت زراعی
 و کلینیک مجهز گیاهپزشکی  مرکز آموزشی، ایستگاه تحقیقات کشاورزیوجود  
ش نیمچه در دار تا پرور نطفه وجود چرخه کامل پرورش مرغ گوشتی از تولید جوجه یکروزه و تخم مرغ 

  داری های گوشتیمرغ
 هوا در شهرستان، آب و صوت و پایش آالینده هاییستگاه سنجش وجود ا 
رشته ارتفاعات باقران به عنوان منطقه طبیعی بکر واجد ارزش های حفاظت زیستگاهی و تفرج جود و 

 طبیعت گردی و ورزش های مرتبط با کوهستان
  همچنین رویکرد مثبت عمومی در حفظ محیط زیست، وجود گونه های نایاب گیاهی و جانوری و  

 تنوع گونه ای
شاخص در سطح شهرستان شامل بافت های تاریخی شهری و  و مناطق ویژه گردشگری وجود آثار تاریخی 

 موزه ها و آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور  ،باغ های تاریخی ،روستایی
  ا و هتل هاه گاه پروژه های بزرگ در دست ساخت اقامتاجرای و  هاو مسافر پذیروجود هتل  
  دومین کارگاه مجهز و استاندارد تراش برخورداری از  صنایع دستی و یکوجود مرکز آموزش شماره  

  های قیمتی و نیمه قیمتی کشور در بیرجند  سنگ

  شهرستانفراروی توسعه  عمده قابلیتها و امکانات 
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 هنری در شهرستان مراکز و جوامع مستعد فعالیت فرهنگی ووجود  
 وجود منطقه بکر کویر با داشتن آبگرم معدنی 
  تعدد مراکز آموزشی در کلیه مقاطع تحصیلی 
نیکوکار در امر خطیر مدرسه سازی و توسعه و تجهیز  تشریک مساعی روز افزون مجمع خیرین و افراد 

 فضاهای آموزشی 
 وجود مراکز آموزش عالی و دانشگاهی 
 امکان استفاده از سرریز جمعیت شهرستان بیرجند در شهر خوسف و محمد شهر 
 شهر هدر خارج محدود با ظرفیت باال وجود انبارهای ذخیره سوخت 
 زاهدان-دبیرجن –کیلو ولت یزد  400قرار گیری در مسیر خط  
  آنامکان بهره گیری از وجود گاز و  
 وجود مشاورین بومی و متخصص در امر تهیه طرح های هادی روستایی 
 های جامع و تفضیلی شهرهای شهرستان وجود طرح 
  . ورده های نفتی از کرمان به بیرجندشروع پروژه انتقال فرآ 
  فاضالب شهر بیرجند و روند سریع ادا مه کاراجرای شبکه  
  شهرستان انجام طرح مطالعات جامع آب استان و 
 داری در سطح شهرستانهای عمده در آبخیز داری و آبخوانطرحوجود سد ها و  
 )EDC(وجود مرکز فعال مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 
 مجاورهای تخصصی از شهرستان و شهرهای  امکان پذیرش بیماران در بخش 
  وجود اورژانس اجتماعی و مراکز بازپروری 
  ها و سرپرستی شعب بانکو مدیریت  دسترسی آسان به مدیریت صندوق مهر امام رضا در شهرستان 
 وجود رغبت سرمایه گذاری در شهرستان بیرجند در مقایسه با سایر شهرهای استان  
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  شرایط اقلیمی نامناسب و تداوم خشکسالی ها 
  زلزله خیز یهای فعال و پهنه ها قرارگرفتن در مسیرگسل 
 فقدان آزاد راه در شهرستان بیرجند به عنوان مرکز استان و نیز کمبود بزرگراه و راه اصلی 
  عدم وجود طرح جامع حمل و نقل 
 پایین بودن ضریب آسفالت راه های روستایی 
 نامناسب بافت فرسوده شهری گستردگی وکیفیت 
   در محدوده شهرو مراکز نظامی  وجود صنوف مزاحم  
 ترافیک و ضعف حمل و نقل بویژه در مرکز شهرستان 
  شهر یکیزیدر رشد ف ییایجغراف یت هایمحدود 
   -امیرآبـاد  –ی دهلکـوه  از قبیـل روسـتا  ای غیر اصـولی  نتگاه های غیر رسمی و ساخت و سازهوجود سکو 

 ...آبادوحاجی 
 زیرساخت های خدمات رسانی مطلوب شهر بیرجند به عنوان مرکز استان نبود 
های دشت مرک و رکات و وجود معادن کرومیـت در اطـراف شـهر     روند تغییرات کیفی آب استحصالی چاه 

 بیرجند
ان منابع آب شهر بیرجند و گسترش روز افزون جمعیت شهری و نیاز به تـأمین آب از شهرسـت  بحرانی بودن  

 های مجاور و خارج استان
 تشدید فرسایش بادی و آبی حاکم در اراضی بیابانی و پیشروی آن به اراضی مستعد کشاورزی 
  بها و سیالبها به مناطق کویریخروج روانا 
  کمبود فضاهای انباری برای ذخیره سازی کاال و محصوالت تولیدی و تنظیم بازار 
  استاندارو در مرکز  فقدان نمایندگیهای توزیع 
  محدودیت ذخیره سازی بار در فرودگاه به علت کمبود فضای انباری   
 های اقتصادی  سرمایه گذاری بخش دربهره وری  سطح بودن پایین 
 های زنجیره ای توسعه نیافتگی مراکز خرید و فروشگاه 
 کمبود تجهیزات و سالن ورزشی برای برخی رشته های پایه 
پـایین بـودن درجـه    خـرده مـالکی شـدید،     ،از عرصه های منابع طبیعینبود نظامهای بهره برداری مناسب  

  مکانیزاسیون و مستهلک شدن ماشین آالت کشاورزی
 کمبود صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری محصوالت کشاورزی، صنعتی و معدنی 
  واردات دام غیر مجاز از کشور افغانستان و تهدید در حوزه بهداشت دام 
  ی بخش کشاورزیها مه محصوالت و فعالیتپایین بودن سطح پوشش بی 
 آسیب پذیر بودن آثار تاریخی شهرستان در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه 
 شود اری میبود منابع بانکی که موجب محدودیت سرمایه گذکم 

   محدودیت ها، تنگناها و موانع توسعه شهرستان
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  کمبود واحدهای بزرگ و مادر صنعتی و معدنی 
 اکتشاف ذخایر معدنینبود توان فنی و مالی باال در بخش خصوصی به منظور شناسایی و  
 -عدم سازماندهی نیرو های متخصص دانشگاهی و نهادها و انجمن های صـنفی و پشـتیبانی کننـده فنـی     

  مهندسی و پیمانکاران
 ها و مراکز انباشت و نگهداری موادمعدنی آماده فروش یا حملها، پایانه عدم وجود نمایشگاه 
 راث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریفقدان طرحهای مطالعاتی در نظام شهری مرتبط با می 
 موزه جامع و دایمی با موضوعات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگرینبود نگارخانه و  کمبود 
 مهاجرت به شهرها افزایش محرومیت روستاها و  
 به خدمت در مناطق شهری و یا روستاهای نزدیک  نیروی انسانیگرایش شدید  
متنوع در هنرستان های کار و دانش با توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص عدم امکان ارائه رشته های  

 تجهیزات الزم و کمبود فضای فیزیکی و
  کز بهداشتیاپراکندگی خانه های بهداشت و مر 
 ...ضعیف بودن ارتباط دانشگاه با بخش های صنعت، کشاورزی و 
 ....معدنی و  تی کشاورزی،تصادی شهرستان بر فعالیتهای سنبیشتر فعالیتهای اقمتکی بودن  
  کمبود ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتریک و تجهیزات سنجش آب 
   مین اجتماعی مجهز در مرکز استانعدم وجود مرکز درمانی تأ 
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  :بلند مدت توسعه عبارتند از اهداف، توسعه شهرستانبا توجه به قابلیتها و تنگناهای فراروی 
 افزایش بهره وری فعالیت های کشاورزی، تولید و فرآوری محصوالت کشاورزی 
   بهره برداری بهینه از منابع آبی و استقرار سیستم های نوین آبیاری در بخش کشاورزی 
 محیطیمالحظات زیست در نظر گرفتن با زیربنایی و  توسعه صنعتی با توجه به قابلیت های طبیعی 
  شهرستان توسعه و بهره برداری مناسب از منابع معدنی 
 افزایش توان بازرگانی شهرستان با استفاده از زیرساخت های موجود 
 و شاخص های رفاهی شهرستان ارتقاء کیفیت سطح زندگی  
  توسعه شبکه راه های اصلی، هوایی و ایجاد شبکه راه ریلی 
 ساخت های گردشگریارتقا کمی و کیفی خدمات، امکانات و زیر 
  شهرستان آموزش عالیو  توسعه و تقویت سطح آموزشهای فنی و حرفه ای  
 ، احیا و توسعه عرصه های منابع طبیعی حفظ 
های اجتمـاعی و تـأمین سـالمت روحـی و      های افراد و گروه ارتقاء نقش ورزش در راستای تقویت توانمندی 

 . افراد روانی

  

  

  
  

 بهره برداری از منطقه ویژه اقتصادی شرق کشور در بیرجند 
  بهره برداری از نمایشگاه دائمی سنگ شهرستان و فرش دستباف 
 ای خرید و شرکتهای پخش در جهت کاهش قیمت تمام شده ایجاد مراکز بزرگ و زنجیره 
 کشاورزی سازی اراضیتسطیح و یکپارچه 
 مصرف بهینه آب در قالب استفاده از الگو های آبیاری تحت فشار کمک به ترویج 
 آبخوانداری و تغذیه مصنوعی عملی به مباحث مطالعه و اجرای طرحهای آبخیزداری، توجه گسترده و 
جلوگیری از ضایعات محصوالت کشاورزی از زمان کاشت تا برداشـت و نگهـداری از طریـق احـداث انبـار       

 بوجاری و کاشت ،آالت برداشت بهینه سازی ماشین ،ذخیره
 زان قیمترتوجه به مکانیزاسیون و افزایش ضریب مکانیزاسیون با استفاده از تسهیالت بلند مدت و ا 
  الت کشاورزی بیمه محصو 
 عنوان سر پنجه های تولید و اجرا ه شرکت سهامی زراعی ب حمایت تعاونیهای تولیدی و تقویت و 
  ه شهربه خارج محدود انتقال صنوف مزاحم 

 توسعه شهرستان پیشنهادی استراتژی هایردها و راهب

  اهداف بلند مدت توسعه شهرستان
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  طرح جامع ترافیک و حمل و نقل شهر بیرجند تهیه 
  ایجاد سازمان حمل و نقل و ترافیک در شهرداری بیرجند  
 های سطحی اجرای طرح مطالعات مدیریت بحران، مدیریت پساب و جمع آوری آب 
  محیط زیست و مدیریت مناطقای نظام پایش و کنترل آالینده های اجر 
  هرباریوم گیاهی و بانک ژن ایجاد موزه تاریخی طبیعی، 
 عملیاتی کردن برنامه های دولت سبز 
  و هتل ها اران جهت احداث اقامتگاه هااخت تسهیالت و پشتیبانی سرمایه گذپرد 
 نگارخانه و موزه جامع دائمی با موضوع میراث فرهنگی ـ صنایع دستی و گردشگری  احداث  
عنـوان رکـن صـنعت در    ه قرار دادن صنایع دستی ب ایجاد بازارچه صنایع دستی در مرکز شهرستان و محور 

 روستاهای هدف گردشگری و صنایع دستی 
 و اماکن تاریخی برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصیساماندهی ابنا  
 تهیه اطلس جامع مردم شناسی، صنایع دستی و گردشگری و طرح جامع گردشگری شهرستان 
هـای   های حمل و نقل و حامل صنعت و معدن، تکمیل شبکههای مورد نیاز بخش  ایجاد و توسعه زیرساخت 

  گذاری ها متناسب با تقاضاهای سرمایه انرژی و توزیع زیرساخت
اجرای طرح های بزرگ صنعتی و معدنی از طریق سرمایه گذاری مستقیم شـرکتهای توسـعه ای بـا هـدف      

  بسترسازی برای ایجاد واحدهای کوچک و متوسط
  الت معدنی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و غذاییایجاد و توسعه صنایع محصو 
  )فلزی و غیرفلزی(های معدنی شامل اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی  توسعه فعالیت 
 های کسب و کار ها و شبکه های کوچک و توسعه خوشه کارگاهساماندهی  
ی علـم و فنـاوری و   ، پارک هـا ها های پیشرفته و احداث شهرک حمایت از توسعه صنایع مبتنی بر فناوری 

 مراکز رشد و کسب و کار
هـای   های تخصصی و پایگاه آزمایشگاهمهندسی، پیمانکاری، ایجاد و توسعه مراکز مشاوره، خدمات فنی و  

 اطالعاتی
 ساماندهی روستاهای حریم شهرها 
حمل یا فروش و حمایت  ها و مراکز انباشت و نگهداری مواد صنعتی و معدنی آماده ها، پایانه ایجاد نمایشگاه 

 های داخلی و خارجی از حضور فعالین بخش صنعت و معدن برای حضور در نمایشگاه
  نوسازی و مناسب سازی فضاهای آموزشی  ،بازسازی ،استاندارد سازی 
  مرکزی  –طرح روستا  ،ایجاد و توسعه مدارس شبانه روزی 
متناسب بـا نیازهـای    ،حرفه ای و کاردانش هنرستان های فنی ومراکز آموزش عالی و توسعه کمی و کیفی  

  شهرستانبازارکار 
  تدوین و ساماندهی ضوابط، معیارهاواستانداردها و شاخصهای برنامه های توسعه شهری 
جذب حمایت مادی و تقویت جلب مشارکتهای مردمی در مـدیریتهای شـهری از قبیـل نوسـازی بافتهـای       

 های غیر رسمی سکونتگاهفرسوده، بهسازی بافتهای تاریخی و ساماندهی 
  جایگزینی پساب تصفیه شده به جای آب شرب جهت آبیاری فضاهای سبز شهری با اولویت کشاورزی 
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  آن GISهای توزیع آب و شبکه جمع آوری فاضالب و  مانیتورینگ شبکهگسترش  
 جمعیتی توسعه خانه ها و مراکز بهداشت در مراکز 
 تولیدی در کشورهای همجوارانجام فعالیتهای بازاریابی محصوالت  
   )آب، برق، گاز(اتخاذ تمهیدات الزم برای جلوگیری از وقوع حوادث در شریان های زیربنایی 
  مین اجتماعیافزایش کیفیت خدمات تأ 
  ایجاد ورزشگاههای چند منظوره بانوان 
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راهبردهای توسعه  قابلیت ها، تنگناها و

بیرجند به تفکیک بخش های شهرستان 
مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی   

  
  



   غیر قابل استناد-سند توسعه شهرستان بیرجند     
  
  
  

    

107 
 

  تربیت بدنی: فصل اول

  )فرصت ها، نقاط قوت (قابلیت ها 

  قانون اساسی در راستای خصوصی سازی اماکن ورزشی   88ماده 44استقبال از اجرای اصل  •
  امکان بهره برداری از امکانات و فضاهای ورزشی  سایر ارگانها  •
  برخورداری شهرستان از فضاهای طبیعی مناسب ورزشهای همگانی و بومی و محلی  •
  استفاده از توان باالی نخبگان و متخصصان و همچنین پیشکسوتان ورزشی در سطح شهرستان  •
 وجود مراکز علمی و مؤسسات آموزشی متعدد تربیت بدنی و علوم ورزشی در سطح شهرستان  •

  طح شهرستان تعداد باالی داور و مربی در س •
  تعداد باالی ورزشکاران سازمان یافته در بخش آقایان  •
  توسعه خانه های ورزش روستایی •
 باال بودن فضای سرانه ورزشی برای هر شهروند •

  وجود نیروهای بومی تحصیل کرده در رشته تربیت بدنی •

)تهدیدها و نقاط ضعف( تنگناها  
  تعداد کم ورزشکاران سازمان یافته در بخش بانوان  •
  تعداد باالی ورزشکاران آماتور و عدم توجه به تخصصی کردن ورزش   •
  کمبود طرح های تحقیقاتی   •
  عدم فعالیت هیأت های ورزشی پایه شهرستان با توجه به داشتن کادر هیأت   •
  کمبود  تعداد میزبانی در مسابقات کشوری و قهرمانی   •
  فقدان مربیان و داوران با درجات باال  •
  ...)دو و میدانی و ژیمناستیک و (ه های پایهتوجه کم به رشت  •
  کمبود تجهیزات و سالن ورزشی برای برخی رشته های پایه  •
 عدم همکاری ارگان ها و سازمان و عدم استفاده ازبودجه و اعتبار اختصاص یافته به ورزش   •

  عدم آگاهی مردم از اهمیت ورزش بر سالمت جسم و روان •
 

های پیشنهادی اولویت های راهبردی و استراتژی  
 برگزاری کالس های ارتقاء داوری و مربیگری و همچنین بروز رسانی علم ورزش مربیان و داوران  •

 توجه جدی به ورزش در مناطق دور افتاده و روستاها و کشف استعداد ها  •
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 جایگزینی امکانات ورزشی تک منظوره به مجموعه ها و فضاهای ورزشی  •

 اختصاص  ورزشگاههای چند منظوره  اختصاصی بانوان  •

 توسعه فعالیتهای  ورزشی در محیط های باز و پارک ها  •

 ایجاد تعامل مثبت با رسانه ها و صدا وسیما  •

 شناخت  رشته های ورزشی مستعد مدال آوری شهرستان و اهمیت توجه به آن  •

 توجه جدی به ورزش مدارس و پیش دبستانی ها و مهدکودک  •

 ایجاد کمیته پژوهش جهت بررسی بحرانها و چالشها ورزش به کمک افراد متخصص  •

 فعال سازی هیأت های غیر فعال شهرستان  •

 افزایش میزبانی مسابقات کشوری  •

 توجه و نظارت جدی بر عملکرد  هیأت های ورزشی  •

 توجه جدی به ورزش جانبازان و معلولین و اختصاص اعتبار الزم به این بخش  •

 ردن ورزشگاهها به سیستم های صوتی و تصویری، جایگاههای مناسب و سیستم های گرمایشی و برودتی مجهز ک •

 استفاده از اماکن بالستفاده  •

 ایجاد تعامل با آموزش و پرورش جهت برگزاری کالسهای ارتقاء و بازآموزی مربیان ورزش  •

 ایجاد مدارس تخصصی ورزش در سطح استان  •

 استاندارد افزایش سرانه فضای در حد •

  
  بازرگانی، سرمایه گذاری و توسعه  صادرات: فصل دوم

 )فرصت ها، نقاط قوت (قابلیت ها 

 بازار مصرف بالقوه محصوالت صادراتی در افغانستان •

 توجه ویژه دولت به توسعه زیرساختهای استان و شهرستان •

 سیاستهای تشویقی دولت برای سرمایه گذاری در مناطق محروم •

  تجارت الکترونیکرشد بستر های  •
 وجودجاذبه های گردشگری، تاریخی و طبیعی •

 آگاهی عموم مردم از نوسانات بازار و تحلیل آن •

 وجود قوانین و مقررات و دستورالعمل های خاص در جهت تنظیم بازار بویژه در زمان های اوج مصرف •
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و حمایت از ...) هان دارویی و زرشک، زعفران، عناب، گیا(مزیت نسبی در تولیــد برخـی محصـوالت کشــاورزی  •
 آنها در راستای نفوذ در بازارهای هدف صادراتی

 غیرفلزیفلزی و غنی معدنی  وجود ذخایر  •

 مراکز علمی، دانشگاهی و مطالعاتی معتبر در شهرستانوجود  •

 جنوب و شرق به غرب –قرار گرفتن شهرستان بیرجند در کریدور شمال  •

 ام واحدهای صنفی اجرایی شدن طرح ملت کارت برای تم •

 اجرای موفق بنگاههای زودبازده تولیدی و خدماتی •

 توانایی تشکل های صنفی در جهت امور تنظیم بازار و برگزاری نمایشگاه ها •

  
)تهدیدها و نقاط ضعف( تنگناها  
 ضعف بنیانهای صنعتی و فقدان صنایع اساسی درشهرستان •

 اقتصادی شهرستانهای  نازل بودن بهره وری و سرمایه گذاری در بخش •

 کمبود تأسیسات گردشگری و خدمات رفاهی •

  فقدان صنایع تبدیلی و بسته بندی محصوالت کشاورزی •
  فقدان مراکز تحقیقاتی تخصصی برای کاالهای مزیت دار •
 عدم وجود تشکلهای صادراتی فعال  •

 های بازاریابی ضعف فراگیر در زمینه فعالیت •

  کاالهای صادراتی ویژه نداشتن نام و نشان تجاری ثبت شده برای •
  تولید کاالها بدون توجه به سالیق بازار مصرف •
  سازی  کمبود امکانات زیربنایی ذخیره •
  تعدد و تداخل فوق العاده واحد های صنفی در سطح خرده فروشی •
  وجود صنوف مزاحم در محدوده شهر •
  عدم وجود اطالعات کافی از فعالیت حلقه ها و آمار توزیع کاال •
  و مراکز پخش عمده  نبود شرکت ها •
 توسعه نیافتگی مراکز خرید و فروشگاههای زنجیره ای  •

 اقتصادی بر علیه ایران –افزایش تحریم های سیاسی  •

 گسترش و توسعه کشت زعفران در کشور افغانستان •

 وجود تورم و افزایش قیمت تمام شده کاالها  •
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 تراکم پایین جمعیت و پایین بودن میزان نزوالت جوی •

 های مصوب در زمان مناسب و نبود فرصت اجرای مطلوب آن برنامه عدم ابالغ •

 ورود کاالی قاچاق به استان به دلیل همجواری با کشور های همسایه •

 دوری از مراکز عمده تولید  •

و عدم بازدارندگی الزم از بروز ) خصوصا فصل هشتم(به روز نبودن، مبهم بودن و ناکارامدی قانون نظام صنفی  •
 تخلف

 ...)خودروسازان و (بودن بازار برخی کاالها و خدمات عمده  انحصاری •

 
 اولویت های راهبردی و استراتژی های پیشنهادی

  )چابهار –بیرجند  –سرخس ( بهره برداری از شبکه ریلی شرق کشور  •
  بهره برداری از جاده های مواصالتی استاندارد جهت ترانزیت به کشور افغانستان و آسیای میانه •
  برداری از منطقه ویژه اقتصادی شرق کشور در بیرجندبهره  •
  ...)زرشک، زعفران و ( شهرستان  صادراتگرایتوسعه خوشه های  •
  بهره برداری از نمایشگاه دائمی سنگ شهرستان و فرش دستباف •
  توسعه و تقویت تشکلهای صادراتی بخش خصوصی درجهت توسعه صادرات •
  شده های پخش در جهت کاهش قیمت تمام شرکتایجاد مراکز بزرگ و زنجیره ای خرید و  •

  حمل و نقل: فصل سوم

  )فرصت ها، نقاط قوت (قابلیت ها 

غرب یکی از مزیتهای نسبی شهرستان در زمینه  –قرار گرفتن شهرستان در مسیر کریدور شمال وجنوب و شرق  •
  جابجای کاالهای ترانزیتی 

استقرار شهرستان در مسیر شبکه بزرگراههای آسیایی و امکان استفاده از سرمایه گذاری بین المللی در توسعه شبکه  •
 حمل و نقل منطقه 

 قرار گرفتن در مسیر موجود ترانزیتی به کشور افغانستان •

 تایر وجود مراکز صنعتی در شهرستان و برخورداری از صنایعی با عملکرد ملی ومنطقه ای نظیر کویر •

 توجه ویژه دولت به مناطق کمتر توسعه یافته در بخش توسعه زیرساختها  •

 وجود مجتمع های خدماتی رفاهی در محورهای شهرستان •

  وجود پایانه بار و شرکتهای حمل و نقل کاال و مسافر در شهرستان •
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 وجود تشکیالت اداری مناسب در شهرستان و امکان اجرای سیاستها و برنامه های مرکز  •

 جود دانشگاهها  و مراکز آموزش عالی و مراکز نظامی متعدد به عنوان یکی از عوامل جذب و تولید مسافرو •

 وجود شبکه حمل و نقل هوایی در شهرستان •

 پایین بودن سن ناوگان حمل بار و مسافر در شهرستان در مقایسه با کشور •

  امکان توسعه فعالیت های گردشگری، جهانگردی و خدمات شهری •
)تهدیدها و نقاط ضعف( تنگناها  
 نبود شبکه حمل و نقل ریلی •

 پایین بودن تراکم راههای شهرستان با توجه به توزیع نامتعادل جمعیت و پراکندگی آن  •

 پایین بودن سهم نسبی آزاد راه، بزرگراه و راه اصلی و پایین بودن ضریب راههای آسفالته •

 فرعینا مناسب بودن رویه آسفالت راههای اصلی و  •

 وجود نقاط کور و حادثه خیز در راههای شهرستان •

 عدم تجهیز راههای شهرستان به عالئم الکترونیکی و دوربینهای مدار بسته •

 وجود ماشین آالت فرسوده و مستهلک •

 فقدان شرکتهای حمل و نقل بین المللی در شهرستان •

 عدم وجود طرح جامع حمل و نقل •

 مهاجرت شدید نیروهای تحصیل کرده  ناتوانی در نگهداشت نیروهای متخصص و •

 
  اولویت های راهبردی و استراتژی های پیشنهادی 

 ارتقاء راه های مواصالتی شهرستان •

 احداث شبکه حمل و نقل ریلی  •

  نگهداری راه های مواصالتی شهرستان •
  رفع نقاط حادثه خیز در راههای شهرستان •
  احداث راههای فرعی و روستایی •
  داری و راهسازیتامین ماشین االت راه •

  کشاورزی و منابع طبیعی: فصل چهارم

  )فرصت ها، نقاط قوت (قابلیت ها 

 بازار مصرف مناسب در استانهای هم جوار و کشور افغانستان •
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 .وجود محصوالت انحصاری زرشک و زعفران و عناب و جایگاه باالی کشوری آنها •

 های عملیاتیامکان استفاده از توان فنی بخش خصوصی در اجرای برنامه •

وجود پتانسیل بزرگی از پرورش انواع دام و طیور در شهرستان و امکان استفاده از محصوالت جانبی آنها با گسترش  •
 صنایع تبدیلی

 در شهرستان ... وجود صنایع دارو سازی، دپوی واکسن، سم و •

به وجود کشتارگاه صنعتی طیور در ها مانند پر و پا با توجه های گوشت مرغ و سایر فراوردهصادرات انواع فرآورده •
 شهرستان

 مزارع پرورش شتر مرغ و صنایع وابسته به آن با توجه به بازار مصرف محصوالت آن  •

 مزارع پرورش آبزیان و صنایع وابسته به آن با توجه به بازار مصرف محصوالت آن •

 ای فعالیتهای دامپزشکی و کاهش چشمگیر عوامل بیماری زااجرای برنامه •

 باالی نیروهای دارای تحصیالت دانشگاهی در دو بخش دولتی و خصوصی آمار •

 سرانه باالی تحصیالت آموزشی کارکنان بخش دولتی •

 وجود تنوع  گیا هان دارویی در منطقه •

 وجود رواناب های فصلی •

 وجود واریته های مقاوم به خشکی وکم آبی در بین محصو الت باغی •

  وجود قنوات فراوان  •
 وجود کارشناسان توانمند و مجرب در زمینه های علمی و تجربی  •

وجود تعاونیهای تولید و شرکت سهامی زراعی بسیار قوی و توانمند جهت حما یت از تولید کنند گان محصوالت  •
 زراعی

های وجود چرخه کامل پرورش مرغ گوشتی از تولید جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار تا پرورش نیمچه در مرغداری •
 گوشتی 

 کارخانه فعال شیر پاستوریزه و فراورده های لبنی در شهر ستان  3وجود  •

 وجود  مرکز آموزشی، ایستگاه تحقیقات کشاورزی و کلینیک مجهز گیاهپزشکی  •

 پرورش حشرا ت مفید در شهرستان •

 تحویل بموقع نهاده های مورد نیاز کشاورزان  •

 GISوجود قابلیت و فناوری سامانه اطالعاتی  •

  علوفه ای و دارویی  ،وجود ذخایر ژنتیکی و گونه های منحصر به فرد در مراتع شهرستان اعم از گیاهان صنعتی  •
  دانش بومی قوی در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری    •
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توانایی سازماندهی کشاورزان و دست اندرکاران بمنظور یکپارچه سازی فعالیتها و جلب مشارکتهای مردمی و     •
  قانون اساسی   44ل اجرای اص

  توسعه آبزی پروری ،امکان توسعه کشتهای گلخانه ای و وجود شرایط الزم برای راه اندازی شرکتهای سهامی زراعی  •
کنترل  ،وجود عرصه های مناسب به منظور اجرای عملیات آبخوانداری و آبخیزداری برای اجرای طرحهای مختلف    •

  و رسوب و اصالح کاربری اراضیو بهره وری از سیالبها، کنترل فرسایش 
 اقدامات مفید انجام شده در راستای مقابله با فرسایش بادی وآبی درسطح شهرستان  •

عرصه های گسترده و مستعد منابع طبیعی و پتانسیلهای فراوان برای سرمایه گذاری و اجرای طرحهای زیربنایی در  •
  ...نعت و این بخش بعنوان بسترساز  توسعه پایدار بخش کشاورزی و ص

  افزایش تقاضا برای عرضه محصوالت کشاورزی داخلی و خارجی  •
  امکان دسترسی به  فناوریهای نوین در زمینه برنامه ریزی و احیاء و بهره برداری از منابع طبیعی •
  امکان برخورداری جوامع بهره بردار محلی از منافع حاصل از اجرای طرحهای منابع طبیعی  •
به منظور تأمین انرژی و جلوگیری از تخریب مراتع برای ) خورشیدی و بادی(نرژی های نو امکان بهره گیری از ا  •

  تامین سوخت
وجود امکانات آموزشی و ترویجی در زیربخش منابع طبیعی به منظور ارتقاءدانش فنی و بومی نیروهای موجود و  •

 ری عواملبهره برداران و اقشارمختلف و توسعه فرهنگ منابع طبیعی و ارتقای بهره و

 

)تهدیدها و نقاط ضعف( تنگناها  
 شرایط اقلیمی نامناسب و تداوم خشکسالی ها  •

 محدودیت منابع آب و کیفیت نامناسب آب و خاک •

  خرده مالکی شدید و عدم امکان توسعه مکانیزاسیون  ،نبود نظامهای بهره برداری مناسب از عرصه های منابع طبیعی •
 انزوای جغرافیایی و دوری از مراکز عمده تولید، توزیع و بازارهای مصرف در مرکز کشور  •

 غالب بودن شیوه های سنتی در کلیه فعالیت های اقتصادی •

 های خام دامی کمبود صنایع تبدیلی و فرآوری و بسته بندی فرآورده •

  امواردات دام غیر مجاز از کشور افغانستان و تهدید در حوزه بهداشت د •
  کمبود تسهیالت کم بهره و مدون نبودن مراحل پرداخت تسهیالت •
 وجود ضمانتها و وثایق سنگین در  ارایه تسهیالت و عدم قبول محل اجرای طرح به عنوان وثیقه از طرف بانکها     •

  عدم تضمین خرید محصوالت تولیدی داخلی  •
 آب زیر زمینیتامین بخش عمده آب مورد نیاز بخش کشاورزی از طریق سفره های  •
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عدم وجود برنامه  ،فقدان نگرش سیستمی در برنامه ریزی اجزاء مختلف حوزه های آبخیز در ارتباط با منابع آب  •
  ریزی بخش های مختلف براساس واحد حوزه آبخیز و عدم تحقق مدیریت یکپارچه منابع آب در حوزه ها

 .نیاز و توان شهرستانکمبود سرمایه گذاری موجود در زیر بخش منابع طبیعی برحسب   •

محدودیت ساختار سازمانی نامتناسب با عرصه فراروی بخشها برای مطالعه و اجرای  طرحهای آبخیزداری و    •
  .آبخوانداری و کمبود نیروی انسانی جهت هدایت و نظارت این طرحها

  عدم بازاریابی مناسب گیاهان دارویی و فرآورده های فرعی مرتعی و جنگلی   •
  ن سطح پوشش بیمه محصوالت و فعالیتها پایین بود  •
  .عدم گسترش الزم شبکه توزیع انرژی  و گاز در شهرستان  •
  .عدم سازماندهی مناسب نیروهای متخصص و نهادهای پشتیبانی فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران  •
  ی منابع طبیعیکمرنگ بودن توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی مردم محلی و روستاییان در اجرای طرحها  •
  بجای برخورد با عوامل تخریب منابع طبیعی ،کمرنگ بودن موضوع فرهنگ سازی و پیشگیری  •
  تشدید فرسایش بادی و آبی حاکم در اراضی بیابانی و پیشروی آن به اراضی مستعد کشاورزی  •
 عدم حاصلخیزی خاکها و فقر پوشش گیاهی در اراضی بیابانی   •

  عدم انجام مطالعات جامع و تحقیقاتی در بخش های منابع طبیعی خصوصا فرسایش بادی  •
  دیمکاری بر روی اراضی شیبدار  •
  عدم تشکیل کمیته حفاظت و توسعه منابع طبیعی در منطقه به منظور حفظ وضعیت موجود  •
 در سطح شهرستان  نبود مجوز جذب نیروهای حفاظتی با توجه به گستردگی زیاد عرصه های منابع طبیعی  •

 عدم وجود پاسگاه های ثابت و سیار ویژه بخش منابع طبیعی در راستای توسعه یگان حفاظت   •

 نبود شعبه ویژه در محاکم قضایی شهرستان جهت رسیدگی به پرونده های تخلف منابع طبیعی •

 
 اولویت های راهبردی و استراتژی های پیشنهادی

  باتوجه به مشکالت خشکسالی وکمبود آبستحصال و استفاده بهینه از آب ا •
 ارایه الگوهای تولید مناسب برای محصوالت تولیدی و تبدیلی بخش کشاورزی و ترویج آن در شهرستان •

 تسطیح و یکپارچه سازی اراضی •

  برقی کردن چاه های کشاورزی •
  اجراء طرهای آبیاری تحت فشاروکاهش مصرف واستفاده بهیه از آب موجود •
های ریشه کنی و پیشگیری دامپزشکی در زمینه بیماریهای واگیر دام و مشترک میان انسان رنامهقوت بخشیدن به ب •

  و حیوان 
 تخصیص منابع اعتباری الزم جهت توسعه و تقویت مراکز، تجهیزات و خدمات بخش دولتی  •
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 ... ایجاد و گسترش صنایع دارو سازی، دپوی واکسن، سم و •

 به تعداد زیاد واحدهای مرغداری شهرستان  ایجاد کارخانه فرآوری کود با توجه •

ها مانند پر و پا با توجه به وجود کشتارگاه های گوشت مرغ و سایر فرآوردهتقویت و پیگیری صادرات انواع فرآورده •
 صنعتی طیور در شهرستان 

 احداث میدان دام  •

 اعطای تسهیالت الزم جهت جایگزینی دامهای حذفی  •

 آوری شیر احداث مراکز بزرگ جمع •

 های عملیاتی استفاده از توان فنی بخش خصوصی در اجرای برنامه •

  تامین تسهیالت الزم جهت انجام پروژه های پیشنهادی •
  جلوگیری از ورود کاالهای کشاورزی که در داخل به اندازه کافی تولید می شود •
  برداشتن ضمانتهای سنگین از پروژه ها و به ضمانت گرفتن محل اجرای طرح •
  مین خرید محصوالت تولید کنندگانتض •
  حذف واسطه ها از بازار  •
  کم کردن استعالمات که باعث تلف شدن وقت می شود •
  بیمه محصو الت کشاورزی  •
  اختصاص سهم ارزی جهت وارد کردن صنا یع تبدیلی  •
  تقویت وحمایت تعاونیهای تولیدی وشرکت سهامی زراعی بعنوان سر پنجه های تولید و اجرا  •
  ایجاد شرکتهای سها می زراعی در دشتهای مستعد منطقه عالوه بروضعیت موجود   •
  تو سعه کشت تریتیکاله، ذرت علوفه ای، سورگوم و یونجه  •
  بیشتر در زمینه احیا و مرمت قنوات وپوشش انهار و احداث سدوکانال ها وبندها  گذاریسرمایه  •
  صیالن دانشگاهی در بخش کشاورزی فراهم کردن زمینه مشارکت ا فراد مجرب وفارغ ا لتح •
  حهای تحقیقاتی مشترک با دانشگا هها و مراکز تحقیقاتی در زمینه محصو الت اختصا صی منطقه اجرای طر •
  ایجاد بخش تحقیقات باغبانی   •
و ایجاد خزانه نهال از ارقام پر محصول و مناسب باشرایط آب و هوایی منطقه با استفاده از تسهیالت بانکی کم بهره  •

  بلند مدت 
  آبزی پروری در منطقه  فرهنگآموزش  •
 احداث استخر های بتونی دومنظوره در مجاورت چا هها و قنوات جهت پرورش ماهی سرد آبی  •
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ایجاد بستر مناسب تحقیق در زمینه های مختلف منابع طبیعی و استفاده از گیاهان دارویی به عنوان ایجاد شغل با  •
  گیاهان دارویی منطقهتوجه به تولید اسانس باال در 

  کمک به افراد بومی منطقه در زمینه آبخیزداری با در اختیار دادن تسهیالت کافی و نظارت کامل بر فعالیتهای  •
  استفاده از مراکز دانشگاهی در زمینه های مختلف منابع طبیعی و تاکید بر جنبه های کاربردی آن ها •
  فرسایش بادی شهرستان و مراتع در حال تخریبتخصیص اعتبار الزم برای از بین بردن کانونهای  •
 باروری ابرها در منطقه •

  گردشگری و صنایع دستیفرهنگ، هنر،: فصل پنجم

  )فرصت ها، نقاط قوت (قابلیت ها 

 پیشینه غنی تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان •

وجود آثار تاریخی شاخص در سطح شهرستان شامل بافت های تاریخی شهری و روستایی، باغ های تاریخی، موزه  •
  ها و آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور 

صنایع دستی و وجود دومین کارگاه مجهز و استاندارد تراش سنگهای قیمتی و نیمه  1وجود مرکز آموزش شماره  •
  قیمتی کشور در بیرجند 

راه اندازی سریع و آسان کارگاههای صنایع دستی و سادگی مراحل آموزشی و گسترش آن به عنوان مهمترین گام  •
  در اشتغال جوانان

وجود سایت نمایشگاهی در شهر بیرجند و امکان برگزاری نمایشگاهها، همایش ها و جشنواره ها در شهرستان و  •
  استان 

  و گردشگری در اکثر روستاهای شهرستان های میراث فرهنگی،صنایع دستیوجود انجمن •
  برخورداری اکثر اماکن مذهبی تاریخی از درآمد موقوفات جهت نگهداری و احیاء آنها •
های مرتبط با امور میراث گذاری خارجی با مشارکت بخش خصوصی در زمینههای سرمایهوجود زمینه •

  فرهنگی،گردشگری و باالخص صنایع دستی
  و ادارات کل و مراکز اداری ـ نظامی ـ تجاری و دانشگاهی  مرکزیت و وجود سازمانها •
  ...وجود زیرساخت های اولیه موردنیاز از قبیل فرودگاه و وسایل حمل و نقل زمینی ـ شبکه گاز ـ هتل ـ رستوران و  •
 مشهد و معرفی شدن به عنوان یک مقصد سفر  -زاهدان -قرار گرفتن در کریدور ارتباطی چابهار •

 شهر امن کشور به همراه یزد و سمنان  جهت جذب گردشگر 3نیت در شهرستان به عنوان یکی از وجود شاخص ام •

نفر به جز قالی و  1500بالغ بر (و تعدد صنعتگران، هنرمندان )رشته 20بیش از (تنوع رشته های صنایع دستی •
  و تعاونی های فعال صنایع دستی در شهرستان بیرجند  ی جمعی، کارگاهها)قالیچه
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  وجود روستاهای هدف گردشگری خراشاد و خور  •
 های تاریخی، طبیعی و فرهنگیای از آثار و جاذبهامکان دسترسی سریع و آسان به بخش عمده •

 وجود اساتید و پیسکسوتان صاحب نام در سطح شهرستان •

 داشتن نیروی جوان و صاحب نام •

  عدم خرده فرهنگ ها و وجود جمعیتی کامالً یکدست وزبان مشترک  •
  مراکز و جوامع بکر و مستعد فعالیت فرهنگی وهنری در شهرستان •

 
)تهدیدها و نقاط ضعف( تنگناها  
  تفریحی در مرکز شهرستان کمبود فضا های اقامتی، •
  عدم وجود اداره میراث فرهنگی ـ صنایع دستی و گردشگری شهرستان بیرجند  •
  عدم وجود نگارخانه و موزه جامع دائمی با موضوع میراث فرهنگی ـ صنایع دستی و گردشگری    •
  کمبود و ضعف نیروهای انسانی متخصص کارشناس و عدم پایداری آنها  •
ناشناخته بودن فرصتهای سرمایه گذاری و هزینه های باالی  حفظ و نگهداری آثار، جاذبه های تاریخی و دیربازده  •

  ای گردشگریبودن طرحه
  های غیر دولتی مرتبط با موضوع میراث فرهنگیعدم وجود تشکل   •
  های مطالعاتی در نظام شهری مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریفقدان طرح   •
 آسیب پذیر بودن آثار تاریخی شهرستان در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه   •

  عدم وجود منابع و ماخذ در زمینه گردآوری آمار مسافرین ورودی  •
 روی آوردن جوانان به اشتغال کاذب در دهه اخیر  •

 ورود محصوالت فرهنگی ارزان قیمت در جهت تخریب فرهنگ اصیل ملی ومذهبی منطقه  •

 موازی کاری دستگاهها و به تبع آن اتالف وقت، نیروی انسانی و هزینه های فرهنگی  •

 لت برخی دستگاههای غیرمرتبط در امور فرهنگی و هنری دخا •

 کمبود نیروی شاغل و اجرایی درحوزه متولیان هنر شهرستان و استان  •

 میزان کم بودجه و اعتبارات فرهنگی  •

 کمبود مراکز فرهنگی و هنری   •

 عدم استفاده از نیروهای جوان و جویای نام  •
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هادیاولویت های راهبردی و استراتژی های پیشن  
 

  جهت احداث اقامتگاه هاو هتل ها گذارانپرداخت تسهیالت و پشتیبانی سرمایه  •
  احداث  نگارخانه و موزه جامع دائمی با موضوع میراث فرهنگی ـ صنایع دستی و گردشگری   •
  تأسیس و راه اندازی مراکز خدماتی، پشتیبانی و صادراتی صنایع دستی در سطح شهرستان مراکز بخشها و دهستانها     •
ایجاد بازارچه صنایع دستی در مرکز شهرستان و محور قرار دادن صنایع دستی بعنوان رکن صنعت در روستاهای  •

  هدف گردشگری و صنایع دستی 
 صنایع دستی  تولیداتو کمی صی برای بهبود سطح کیفی برگزاری دوره های آموزشی تخص  •

برنامه ریزی در جهت راه اندازی و گسترش کارگاهها و موسسات گوهر شناسی و تراش سنگهای قیمتی و نیمه     •
  قیمتی 

اسالمی ـ سازمان معرفی و ترویج صنایع دستی با بهره برداری امکانات دستگاههای دولتی نظیر فرهنگ و ارشاد   •
  ...رگانی و باز

  )فرصت ها، نقاط قوت (قابلیت ها 
 وجود ذخایر معدنی فلزی و غیر فلزی •

  ها و نواحی صنعتی در شهرستان جهت استقرار واحدهای صنعتی وجود شهرک •
  محصوالت کشاورزی خاص منطقه و زمینه توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی کشت •
  قابلیت توسعه برخی از واحدهای فعال موجود •
  آموختگان در سطوح عالی دانشگاهی در جمعیت شهرستان سهم جوانان و دانشباال بودن  •
  وجود مراکز آموزش عالی  •
  های اصیل صنایع دستی در منطقهوجود رشته •
 برداری از انرژی پاک و ارزان نظیر باد و خورشیدامکان بهره •

  زیست محیطی های گستردگی شهرستان و شرایط منعطف برای استقرار صنایع بدون تداخل با حوزه •
نزدیکی به کشور افغانستان و امکان صادرات محصوالت صنعتی تولیدی به آن کشور از طریق مرز رسمی و   •

  های مرزی بازارچه
 ای شرق کشور های منطقه موقعیت ویژه شهرستان و مرکز آن در برقراری تعادل  •

 وجود عزم ملی و باور عمومی در سطح دولت برای توسعه صنعتی  •

 یافته  گذاری در مناطق کمتر توسعه لت به تمرکززدایی و سرمایهتمایل دو  •

ها و  تأمین آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرک(قانون برنامه چهارم توسعه  26اجرایی شدن ماده   •
 )نواحی صنعتی
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 .مرزی مجاوربرخورداری از سطح امنیت مناسب در مقایسه با مناطق   •

 .ی در کشور که ایجاد مزیت در صنایع پایین دستی را قوی نموده استا گسترش صنایع واسطه  •

 
)تهدیدها و نقاط ضعف( تنگناها  
  کمبود واحدهای بزرگ و مادر صنعتی و معدنی •
  ، گاز، برق، مخابرات)ای، ریلی و هواییجاده(های حمل و نقل  کمبود زیربناهای اصلی الزم شامل شبکه  •
  ....وری منابع تولید اعم از نیروی کار، سرمایه، انرژی و  پایین بودن بهره  •
مهندسی و  –کننده فنی های صنفی و پشتیبانی عدم سازماندهی نیروهای متخصص دانشگاهی و نهادها و انجمن  •

  .پیمانکاران
 عدم استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه محصوالت معدنی و کشاورزی  •

  پایین بودن سطح توسعه به دلیل پایین بودن درآمد  •
  های اقتصادی های سنتی تولید در فعالیت غالب بودن شیوه  •
  ای و عدم نگرش جامع آمایشیهای توسعهها و طرحنگرش بخشی در برنامه  •
  نبود توان فنی و مالی باال در بخش خصوصی به منظور شناسایی و اکتشاف ذخایر معدنی  •
  رغم عرضه وسیع نیروی متخصص دانشگاهی مهارت در نیروی کار علیضعف تخصص و   •
  ها و مراکز انباشت و نگهداری موادمعدنی آماده فروش یا حملها، پایانه عدم وجود نمایشگاه  •
  عدم وجود مراکز آزمایشگاهی تخصصی و معتبر بخش صنعت و معدن  •
  ضعف آمار و اطالعات  •
  وچکهای ک ضعف فناوری و بازاریابی بنگاه  •
  های منابع آب محدودیت  •
 های اقتصادی از جمله سیستم بانکی، مالی، پولی و ارزی گذاری اشکاالت موجود در سیاست  •

 ...)قوانین و مقررات و (گذاری به دلیل متغیر بودن شرایط  باال بودن ریسک سرمایه •

 گری های واسطه پایین بودن نرخ سود بخش صنعت نسبت به بخش  •

 ه زیرساختارها به دلیل وسعت باالی شهرستان و پراکندگی مراکز جمعیتیهزینه باالی توسع  •

 های بخش خصوصی های تشویقی در جذب سرمایه عدم کفایت قوانین و طرح  •

 )های بزرگ جمعیتی کانون(انزوای جغرافیایی و دوری از مراکز عمده تولید، توزیع و بازارهای مصرف   •

 تورم  •

  های رسمی و غیررسمی موجود سطح روابط خارجی کشور و تحریم  •
 ها و بازگشت سرمایه طوالنی بودن زمان متوسط اجرای طرح  •
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گذاری به دلیل تداخل، تعارض، عدم شفافیت برخی  های فعالیت و سرمایه نامشخص بودن روال و هزینه •
 از قوانین و مقررات

 
 اولویت های راهبردی و استراتژی های پیشنهادی

های انرژی و  های حمل و نقل و حامل مورد نیاز بخش صنعت و معدن، تکمیل شبکههای  ایجاد و توسعه زیرساخت •
  گذاری ها متناسب با تقاضاهای سرمایه توزیع زیرساخت

اجرای طرح های بزرگ صنعتی و معدنی از طریق سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای توسعه ای با هدف بسترسازی  •
  برای ایجاد واحدهای کوچک و متوسط

  سعه صنایع محصوالت معدنی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و غذاییایجاد و تو •
  تقویت و توسعه فعالیت های صنعتی و معدنی متناسب با کشورهای همسایه و در پیوند با اقتصاد ملی و توسعه گمرکات •
رتبط با های مولد و تسهیل فرآیندهای م گذاری در فعالیت های ویژه سرمایه های حمایتی و مشوق تدوین بسته •

  گذاری و تولید سرمایه
  )فلزی و غیرفلزی(های معدنی شامل اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی  توسعه فعالیت •
های علم و فنĤوری و مراکز رشد کسب  ها، پارک های پیشرفته و احداث شهرک حمایت از توسعه صنایع مبتنی بر فنĤوری •

  و کار
فاده از توان و پتانسیل توسعه واحدهای فعال به منظور ارتقای سطح تولید و زا و است های اشتغال گیری از طرح بهره •

  افزایش اشتغال
  های کسب و کار ها و شبکه های کوچک و توسعه خوشه ساماندهی کارگاه •
ها و مراکز انباشت و نگهداری مواد صنعتی و معدنی آماده حمل یا فروش و حمایت از حضور  ها، پایانه ایجاد نمایشگاه •

  های داخلی و خارجی لین بخش صنعت و معدن برای حضور در نمایشگاهفعا
ایجاد و گسترش واحدهای تحقیق و توسعه و تقویت ارتباط واحدهای صنعتی و معدنی با مراکز علمی، پژوهشی و  •

  دانشگاهی
  ی اطالعاتیها های تخصصی و پایگاه ایجاد و توسعه مراکز مشاوره، خدمات فنی و مهندسی، پیمانکاری، آزمایشگاه •
  ای مرتبط با نیاز بازار کار های مهارتی و فنی و حرفه ترویج فرهنگ کارآفرینی و توسعه آموزش •
برداری بهینه از منابع آبی در راستای توسعه بخش صنعت و معدن و حمایت از ایجاد صنایع بزرگ و  تخصیص و بهره •

  مادر
گیری از  های اقتصادی و بهره ها و فعالیت گذاری مایههای خصوصی و تعاونی در سر های بخش استفاده از توانمندی •

  صنایع کوچک در توسعه بخش صنعت و معدن
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  آموزش فنی و حرفه ایو  آموزش و پرورش: فصل هفتم

  )ط قوت افرصت ها، نق(یت ها لقاب

  تعدد مراکز آموزشی در کلیه مقاطع تحصیلی •
  ) با توجه به تأسیس مدرسه شوکتیه همزمان با تأسیس مدرسه دارالفنون ( قدمت فرهنگی شهر بیرجند  •
 تشریک مساعی روز افزون مجمع خیرین و افراد نیکوکار در امر خطیر مدرسه سازی و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی  •

به عنوان ... ر غالمحسین شکوهی و وجود چهره های ممتاز علمی و پژوهشی همچون دکتر محمد حسن گنجی، دکت •
 زیر بنای نرم افزاری و توسعه منابع انسانی 

  نیروی انسانی شاغل رشد و توسعه روز افزون دانشگاه ها و تأثیر مثبت آن بر کیفیت علمی •

 فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش خصوصی و غیر دولتی، به ویژه در امور خدماتی و تصدی گرایانه  •

سرمایه های انسانی متخصص و ماهر بومی ساکن و غیر ساکن به عنوان مکمل سرمایه ای و محرک برخورداری از  •
 قابلیت های آموزشی

وجود راه های ارتباطی مناطق مختلف شهری و روستایی، خصوصاً فردوگاه بیرجند و تسهیل ایاب و ذهاب معلمان و  •
 دانش آموزان 

 زمینه مشارکت مردم در توسعه آموزشی شهرستانمحیط غنی فرهنگی با قدمت زیاد ، به عنوان  •

 فعال بودن شوراهای آموزش و پرورش شهرستان •

 پیشرفت روز افزون رشته های فنی و حرفه ای آموزش و پرورش و آموزش های ارائه شده فنی و حرفه ای  •

 استقرار امکانات آموزشی در سطح روستاها •

برخورداری از ، زرشک و زعفران و ذخایر غنی ژنتیکی دامی وجود مزیت های نسبی برخی تولیدات کشاورزی بویژه •
  دانش بومی و سنتی در استفاده از منابع خاک و آب شهرستان ، وجود ذخایر معدنی ،

  ها با ارزش صادراتی وجود معادن فلزی، غیرفلزی، سنگهای تزئینی و سایر کانی  •
  ...و امکان بهره گیری غنی انرژی های تجدید شونده خورشیدی، بادی  •
  امکان استفاده از دشتها و حاشیه کویر در پرورش دام نظیر شتر و بزکرکی و برخی محصوالت کشاورزی  •
  وجود مراکز آموزش فنی و حرفه ای •
 سال 25الی  15برخورداری شهرستان از جمعیت جوان بین  •

 وجود مراکز دانشگاهی، هنرستانی و کارو دانش •

و ماهر بومی ساکن و غیرساکن بعنوان مکمل فعالیتهای سرمایه ای و برخوداری از سرمایه های انسانی متخصص  •
 محرک قابلیتها
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  وجود جوانان جویای کار •
 وجود اعتبار الزم جهت توسعه مراکز  •

 
)تهدیدها و نقاط ضعف( تنگناها  
 محرومیت روستاها و مهاجرت آنها به شهرها و کاهش تراکم دانش آموزی در روستاها •

 در اثر خشکسالی های اخیر فقر خانواده ها مخصوصا •

 مهاجرت افراد تحصیل کرده به شهرهای بزرگ •

گرایش شدید معلمان به خدمت در مناطق شهری و یا روستاهای نزدیک به دلیل ایاب و ذهاب راحت به مرکز استان و  •
 کمبود امکانات رفاهی و بهداشتی در روستاها

و دانش با توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص و کمبود عدم امکان ارائه رشته های متنوع در هنرستان های کار  •
 فضای فیزیکی وتجهیزات الزم 

مخصوصا در مدارس شبانه روزی و به کارگیری نیروهای پاره وقت و ... کمبود نیروهای خدماتی، آشپز، سرایدار و  •
 .مشکالت عدیده ای که بعدا بوجود می آید

 ایل نقلیهکمبود امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی و وس •

 کمبود فضای خوابگاهی استاندارد  •

 به روز نبودن اطالعات  معلمان در استفاده از فناوریهای نوین آموزشی •

 نامناسب بودن راه های ارتباطی بین روستاها و شهرها •

 عدم هماهنگی بین دستگاههایی که هنجارها و ارزشها را تبلیغ می نمایند  •

 ر دانش آموزان به دلیل متخصص نبودن نیروهای پرورشیکمبود شادابی و نشاط و عدم انگیزه د •

ضعف بنیان های تولید ی و نهادهای حمایت کننده و مؤسسات خصوصی ارائه کننده خدمات مشاوره ای، فنی، مدیریت  •
 و غیره  

  وجود اتباع بیگانه در شهرستان وسیستم آموزشی •
  وجود متولیان متعدد با فعالیتهای موازی و ناهمگون  •
  مراکز آموزش فنی و حرفه ایوجود  •
  ای  دیده درسازمان آموزش فنی و حرفه عدم عالقه صاحبان صنایع به استفاده از نیروهای متخصص وآموزش •
 مهاجرت افراد تحصیل کرده به شهرهای بزرگ •

  عدم پیگیری و جمع آوری نیاز های شغلی منطقه •
  آموختگاننش زم متناسب با نیاز دافه ای النبود آموزش های فنی و حر •
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 اولویت های راهبردی و استراتژی های پیشنهادی
  استاندارد سازی، بازسازی، نوسازی و مناسب سازی فضاهای آموزشی  •
 ایجاد تسهیالت ویژه برای مؤسسین مدارس غیر دولتی  •

 تالش برای افزایش درصد سهم اعتبارات آموزش و پرورش  •

 و طرح مینی بوسرکزی م –ایجاد و توسعه مدارس شبانه روزی، طرح روستا  •

 توسعه دوره های آمادگی و پیش دبستانی در روستاها و حواشی شهرهای شهرستان  •

 توسعه کمی و کیفی هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش، متناسب با نیازهای شهرستان •

و زبان ) ICT( ه و مراکز تجهیز تدریجی کلیه آموزشگاهها و مراکز آموزشی شهرستان به آزمایشگاه ها، کارگاه های رایان •
 انگلیسی، با اولویت مدارس متوسطه 

 بانیازها  تأکید برافزایش کمی و کیفی مراکز تربیت معلم و آموزش های کوتاه مدت ضمن خدمت فرهنگیان، متناسب •

 تکمیل اردوگاه های فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش در سطح شهرستان •

 تالش برای افزایش اعتبارات بخش تغذیه و پوشاک رایگان دانش آموزان  •

 کمک به خرید و تملک زمین های دارای کاربری آموزشی در سطح شهرستان •

 ورزشی دانش آموزی در سطح شهرستان –احداث مجموعه های فرهنگی  •

 تکمیل، تجهیز و توسعه مجتمع های رفاهی، آموزشی، رفاهی فرهنگیان  •

 سترش مراکز یادگیری وابسته به نهضت سوادآموزی و آموزش بزرگساالن ایجاد و گ •

  ساخت معلم سرا در مجاورت فضاهای آموزشی در روستاهای دور افتاده و محروم •
  پیگیری و جمع آوری نیاز های شغلی منطقه •
  توسعه آموزش های فنی و حرفه ای •
   ی آموزشیتجهیز کارگاهها •

 آموزش مربیان •

 آزادتوسعه آموزشگاههای  •

 ایجاد اشتغال در مناطق روستایی •

 استخدام و تامین نیروهای انسانی مورد نیاز •

  پیگیری اعتبارات تملک و هزینه ای بر اساس نیاز •
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محیط زیست: فصل هشتم  

  )فرصت ها، نقاط قوت (قابلیت ها 

زیستگاهها و حیات وحش بکر و وسیع، تنوع ژنتیکی منحصر به فرد اقلیم و پوشش گیاهی متنوع طبیعی  نابعوجود م •
  منحصر به فرد در شهرستان

  در شهرستان و تحصیلکرده های زیست محیطی ظرفیت های فردیوجود مراکز آموزش عالی و  •
  و اقتصادسازگار با محیط زیست  وجود منابع •
  همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط با حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی   •
  ید پذیر وجود منابع انرژی های پاک وتجد •
  تازه تاسیس بودن استان و فرصت استفاده از تجربیات سایرین و علم روز دنیا در جهت توسعه پایدار محیط زیست  •
 تراکم پایین و تعداد کم جمعیت در سطح شهرستان •

   ظرفیت های کارشناسی در اداره کل  وجود  •
  نوجود ایستگاه سنجش  و پایش آالینده های  صوت، آب و  هوا در شهرستا •
  تحت پوشش قرار دادن قسمت  عمده ای به عنوان مناطق حفاظت شده در شهرستان •
  توانایی و بستر سازی اجرای فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه محیط زیست •

 
)تهدیدها و نقاط ضعف( تنگناها  
  جوامع گیاهی و جانوری شهرستان ،تداخل غیراصولی به حریم حیات وحش •
مکان یابی غیراصولی و مساحت زیاد زمین (عدم انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی در واگذاری طرحهای صنعتی   •

  )درخواستی
 روزه سیستان 120وزش بادهای   •

 بهر ه برداری بی رویه از منابع پایه و تخریب محیط زیست  •

 فعالیت کمبود تأسیسات مربوط به مهار، ذخیره سازی و توزیع آب در مراکز زیست و •

 
 اولویت های راهبردی و استراتژی های پیشنهادی

  شناسایی و معرفی مناطق مستعد جهت ارتقاء تا سطح استانداردهای ملی •
  حفاظت از منابع انرژی و استفاده از انرژیهای تجدید پذیر •
  )گونه های در معرض خطر(تکثیر و پرورش حیات وحش •
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  زیست و مدیریت مناطقاجرای نظام پایش و کنترل آالینده ها و محیط  •
  آموزش و اطالع رسانی،ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست •
  ایجاد نظام همکاری بین بخشی برای نیل به اهداف و سیاستها در زمینه کاهش آلودگی آب،هوا و خاک •
  انجام تحقیقات کاربردی زیست محیطی در جهت کاهش فعالیتهای مخرب زیست محیطی و رفع آلودگیها •
  نا جهت توسعه صنعت اکوتوریسم و گردشگری با توجه به ظرفیتهای محیطیایجاد زیرب •
  بازسازی ذخایر گونه های تحت حمایت سازمان در زیستگاههای بحرانی •
  ایجاد موزه تاریخی طبیعی،هرباریوم گیاهی و بانک ژن •
  ایجاد سیستم آمار و اطالعات زیست محیطی  •
  اجرای طرح آمایش سرزمین در بخش محیط زیست •
  جلوگیری از ورود تکنولوژی های ناسازگار با محیط زیست •
  افزایش تعامل با صدا و سیما به عنوان مهمترین رسانه فرهنگ ساز به منظور تولید و پخش برنامه های زیست محیطی •
 تامین نیروی انسانی جهت حفاظت از عرصه های طبیعی با افزایش حقوق و مزایا •

  عملیاتی کردن برنامه های دولت سبز •
            

  روستائی و عشایری,عمران و مسکن شهری: فصل نهم

  )فرصت ها، نقاط قوت (قابلیت ها 

 در اجرای پروژه های عمرانی نیروهای تحصیلکرده بومی •

  در پیاده سازی امور عمرانی و طرحهای توسعه س بودن استان و سهولت یتازه تاس •
  استفاده ازمنابع دولتی بواسطه محرومیت منطقه •
  سبز یشهر یاده سازیو امکان پ یستیط زیمح یها ین بودن تراز آلودگییپا •
 قرار گرفتن در کریدور ارتباطی مرکز استان به استانهای همجوار •

 امکان استفاده از سرریز جمعیت شهرستان بیرجند در شهر خوسف و محمد شهر •

 امکان استقرار مبلمان شهری مدرن با توجه به احداث زیر بنایی شهر •

 ودن سطح آگاهی دهیاران برای تهیه طرح های هادی روستائی باال ب •

 وجود مشاورین بومی و متخصص در امر تهیه طرح های هادی روستایی •

 مورد توجه قرار دادن توسعه همه جانبه روستائی به عنوان سیاست کلی در جهت نیل به توسعه شهرستان  •

 بستر سازی مناسب مسکن مهر در سطح شهرستان بیرجند •

 اری زمین به تعداد مناسب به تعاونی های مسکنواگذ •
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 ارتفاع سازی و فرهنگ استفاده از آپارتمان •

 واگذاری زمین برای انتقال صنوف آالینده به خارج شهر •

 وجود طرحهای جامع و تفضیلی برای کلیه شهرهای شهرستان •

 
)تهدیدها و نقاط ضعف( تنگناها  
  سازهای با اهمیت در حریم آنو عدم امکان ساخت و  یخیبافت قدیمی و تار •
 توسعه نیافتگی در مسائل زیر بنایی از جمله خطوط راه و ریلی و نیاز به تخصیص اعتبارات کالن •

 مشکالت خشکسالی واثرات آن  •

 کمبود سفره های آب زیرزمینی و عدم تخصیص آب در اکثر دشت های شهرستان  •

  ززلزله خی یهای فعال و پهنه ها قرارگرفتن در مسیرگسل •
  مهاجرت پذیری از نقاط مجاور •
  گستردگی وکیفیت نامناسب بافت فرسوده شهری •
  ضعف بنیانهای اقتصادی پایین بودن درآمدهای سرانه مردم و •
  تمرکز نامناسب فضاهای تجاری در بخش محدودی از شهر •
  شهر یکیزیدر رشد ف ییایجغراف یت هایمحدود •
 وجود مراکز نظامی در محدده شهر بیرجند •

حاجی -امیرآباد–از قبیل روستاهای دهلکوه (نتگاه های غیر رسمی و ساخت و سازهای غیر اصولی در آنوجود سکو •
 ...)آبادو

 عدم وجود زیرساخت های خدمات رسانی مطلوب شهر بیرجند به عنوان مرکز استان •

 عدم مشارکت اهالی در تخریب و بازگشایی معابر برای اجرای طرح هادی •

 دستگاه های ذیربط در امور روستا در خصوص اجرای طرح هادیعدم هماهنگی الزم بین  •

 عدم متولی خاص در خصوص نگهداری از ابنیه در بحث اجرای طرح هادی •

 
 اولویت های راهبردی و استراتژی های پیشنهادی

  تدوین و ساماندهی ضوابط، معیارهاواستانداردها و شاخصهای برنامه های توسعه شهری •
ت جلب مشارکتهای مردمی در مدیریتهای شهری از قبیل نوسازی بافتهای فرسوده، بهسازی جذب حمایت مادی و تقوی •

 بافتهای تاریخی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی

  اجرای طرح جامع ترافیک و حمل و نقل شهر بیرجند •
  اجرای طرح جامع سکونتگاههای غیر رسمی شهر بیرجند •
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جدید،محل دفن زباله،مراکز بازیافت زباله،ساماندهی مشاغل مزاحم بر انجام مطالعات و تهیه طرح احداث گورستان  •
  ) EIA(اساس دستورالعملهای 

  ایجاد سازمان حمل و نقل و ترافیک در شهرداری بیرجند  •
  اجرای طرح مطالعات مدیریت بحران، مدیریت پساب و جمع آوری آبهای سطحی •
  ایجاد و توسعه مراکز فرهنگی تفریحی •
  نظرات و مشارکت مردمی در تصمیم گیریهابهره گیری از  •
تجدید نظر در مقررات ساختمان سازی و شهرسازی و بازگشت به معماری سنتی و رعایت حریم خصوصی در خانه های  •

 مجاور 

  ایجاد کمربند سبز و جلوگیری از احداث محالت جدید حاشیه نشین و نظارت مستمر بر ساخت و سازها •
  ضاهای تاریخی و ایجاد جاذبه های گردشگری در محالت تاریخیبازسازی و بهسازی اماکن و ف •
کنترل سوخت،جمع آوری و مدیریت فاضالب و زباله شهری،بازیافت و استفاده مجدد از (حفظ محیط زیست از طریق   •

  ...)فاضالب و زباله،توسعه فضای سبز و 
  ینافزایش خدمات شهری و سطح رفاه عمومی خصوصا در مناطق فقیر و متوسط نش •
  ساماندهی روستاهای حریم شهرها •
  طرحهای پژوهشی تدوین ضوابط و مقررات سیما و منظر شهری •
  ایجاد بهینه سازی مبلمان شهری •
  انتقال صنوف مزاحم •
  مطالعه مکان یابی سمت و سوی توسعه شهری •
  فن آوریهای نوین ساختمان در بخش مسکن به سمت و سوی سبک سازی •
  ا و پروژه هادر بخش های عمومی و خصوصیپیگیری و نظارت بر ساخت و سازه •

 
  انرژی: فصل دهم

  )فرصت ها، نقاط قوت (قابلیت ها 

 کیلو ولت به نام پست  باقران  132وجود یک دستگاه پست فوق توزیع  •

 آباد، رکات، مرک، سربیشه های علی تأمین آب شهر بیرجند از دشت •

 گازرسانی به مرکز شهرستان و شروع اجرای خطوط انتقال به شهر خوسف و روستا های شهرستان    •

  . شروع پروژه انتقال فراورده های نفتی از کرمان به بیرجند •
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 اجرای شبکه فاضالب شهر بیرجند و روند سریع ادا مه کار •

 امکان استفاده از انرژی های پاک •

   شیرین کن و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی تأمین اعتبار احداث ایستگاههای آب •

 
)تهدیدها و نقاط ضعف( تنگناها  
 روند تغییرات کیفی آب استحصالی چاههای دشت مرک و دشت رکات و وجود معادن کرومیت در اطراف شهر بیرجند  •

های اطراف شهر بیرجند و گسترش روزافزون جمعیت شهری و از طرفی مهاجرت پذیری شهرستان بحرانی بودن دشت •
 بدلیل مرکز استان بودن آن و نیاز روزافزون آب در شهر 

عدم اجرای شبکه فاضالب قسمتی از مناطق جنوبی شهر بیرجند که باعث تزریق فاضالب مناطق به سفره آبهای  •
  .درازمدت خواهد شدزیرزمینی و آلوده نمودن آن در 

های عدم استقبال مشترکین جهت اخذ انشعاب فاضالب و مقاومت در خصوص نصب انشعاب فاضالب باتوجه به هزینه  •
 مربوطه 

 هزینه بر بودن فرآیند جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضالب  •

های شرب  سبز از شبکههای آبیاری فضای  تأمین آب فضاهای سبز آب شهری از آب شرب و روند کند جداسازی شبکه •
 شهری 

ملحق شدن اراضی پادگان، سایت اداری ودهلکوه به مناطق تحت پوشش مخازن آب شهری و نیاز به احداث مخازن و  •
 خطوط انتقال آب جهت مناطق مذکور

ر در های اجرایی و نبود ظرفیت پیمانکاهای جذب نیروی ماهر در بخشکمبود نیروی انسانی ماهر و توانمند و محدودیت •
  برداری از تأسیسات بهره

 ارتقاء فرآیند تصفیه فاضالب به منظور حذف انتشار بو و تأمین اعتبار جهت تحقق این امر •

  فرسوده و مستهلک بودن انشعابات آب •
 خانوار 20تعداد زیاد روستاهای فاقد برق زیر  •

 
 اولویت های راهبردی و استراتژی های پیشنهادی

 هری و روستایی بصورت مطمئن تأمین برق اکثر متقاضیان ش •

 کیلو ولت در قسمت های در حال توسعه شهر  132احداث پست  •

 اجرای طرح اتومایسیون شبکه ها جهت افزایش قابلیت مانورو کاهش خاموشی ها •

  جداسازی انشعابات فضای سبز از شبکه آب شهری در شهرهای خوسف و بیرجند •
  مقررات ملی ساختمان  16ظام مهندسی و آبفای کشور در راستای مبحث مابین سازمان ن نامه فی اجرایی نمودن تفاهم •
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  جایگزینی پساب تصفیه شده به جای آب شرب جهت آبیاری فضاهای سبز شهری با اولویت کشاورزی •
  اجرای شبکه های جمع آوری فاضالب و توسعه ظرفیت تصفیه خانه فاضالب •
  های آب متناسب با رشد جمعیت احداث و توسعه شبکه •
  کیلومتر در سال 35اصالح و بازسازی شبکه آب شهری به میزان   •
  کیلومتر در سال 15احداث و توسعه شبکه آب شهری به میزان   •
  کیلومتر در سال 50احداث و توسعه شبکه فاضالب شهری به میزان   •
  افزایش ظرفیت تأسیسات تصفیه خانه فاضالب و نیاز بر توسعۀ آن •
  در سال%  1کاهش درصد پرت آب به میزان   •
  آن GISهای توزیع آب و شبکه جمع آوری فاضالب و  مانیتورینگ شبکه •
  آن GISمانیتورینگ اطالعات مربوط به مشترکین آب و   •
  برخورداری از اعتبارات ملی جهت تسریع در اجرای پروژه ها •
  % 100برخورداری مشترکین تحت پوشش شبکه آب به میزان  •
  % 63فاضالب به میزان  برخورداری مشترکین تحت پوشش شبکه •
 جلوگیری از تلفات برق و انشعابات غیر مجاز •

 کیلو ولت در قسمت های در حال توسعه شهر 132احداث پست  •

 
بهداشت و درمان: فصل یازدهم  

  )فرصت ها، نقاط قوت (قابلیت ها 

 وجود مراکز آموزشی دانشگاهی متعدد •

 آموزشوجود رسانه های جمعی بمنظور آگاهی و اطالع رسانی و  •

  استقرار نرم افزار جامع بانک اطالعاتی بهداشت و درمان •
  امکان انجام طرحهای ملی •
 ها،مرکز سالمت خیرین و ارتباط تنگاتنگ با آنها NGOوجود انجمن های علمی و  •

 امکان پذیرش بیماران در بخشهای تخصصی از شهرستان و شهرهای مجاور  •

 دانشگاهها و خارج از کشوروجود متخصصین استان خراسان جنوبی در سایر  •

 پوشش فراگیر اورژانسهای پیش بیمارستانی  •

 وجود امکانات و تجهیزات مناسب پزشکی جهت درمان بیماران •
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  EDCوجود مرکز فعال مطالعات و توسعه آموزش پزشکی •
 دارا بودن رتبه ارزشیابی درجه یک برای کلیه بیمارستانهای دانشگاهی تحت پوشش •

 های فعال بیمارستانی در حال حاضرمناسب بودن تعداد تخت •

  فراهم نمودن بستر آموزش تربیت دستیار در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند •
 HIS، اجرای طرح Dial Upو افزایش تعداد کاربران   ELراه اندازی خط ( پایگاه عرضه اطالعات و اطالع رسانی •

 ) رکزی،دارا بودن سیستم فعال و مدرن کتابخانه م)عج(بیمارستان ولیعصر 

، NICU ،CCUجراحی،روانپزشکی   ICUداخلی،  ICUوجود بخشهای ویژه منحصر به فرد در جنوب خراسان شامل  •
  اسپیرال،اتاق عمل جراحی قلب بازCT،دیابت،MRIقلب باز،آنژیوگرافی،

  اعضاء هیئت علمی پزشکان و کارکنان عالقمند و وجود مدیران جوان و با انگیزه •
 ر اکثر رشته های علوم پزشکیامکان درمانهای تخصصی د •

امکان درمانهای فوق تخصصی در برخی رشته ها از قبیل روماتولوژی، چشم، نفرولوژی اطفال و جراحی مغز و  •
 اعصاب،جراحی قلب و عروق،گوارش،دیابت 

 ، مرکز مهارتهای بالینی،مرکز تحقیقاتی قلب و)HSR(وجود آزمایشگاههای تحقیقاتی، پایگاه تحقیقاتی جمعیتی  •
 عروق،مرکز تحقیقاتی دیابت،مرکز تحقیقات سل

 
)تهدیدها و نقاط ضعف( تنگناها  
 کمبود طرح های پژوهشی کاربردی متناسب با اولویت ها •

  ضعف سیستم آماری دانشگاه  •
 نقص در چارت سازمانی   •

 نداشتن مجله علمی دارای رتبه پژوهشی      •

  نداشتن امکانات و نیروی متخصص در برخی رشته های پزشکی و فوق تخصصی    •
 کمبود فضاهای فیزیکی مناسب برای برگزاری کارگاه ها و سمینارها   •

 کمبود نیروی انسانی و تجهیزات   •

 کمبود فضای آموزشی مناسب   •

 نداشتن دوره های تحصیالت تکمیلی و رزیدنت    •

 تاخیر تحقق درآمدهای اختصاصی    •

 وجود نظام آموزش سنتی •

 ارتباط ناکافی با مراکز مؤسسات علمی و صنعتی •

 %)100بدلیل کمبود اعتبار،عدم تخصیص ( تأخیر در اجرای پروژه های عمرانی •
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 فرسوده بودن تجهیزات پزشکی دربیمارستانها  •

  پراکندگی خانه های بهداشت و مرکز بهداشتی  •
  قه از نظر اقتصادی و شرایط جغرافیایی نامساعدمحرومیت منط •
 GNPسهم ناکافی بهداشت و درمان از  •

 
  اولویت های راهبردی و استراتژی های پیشنهادی

  توسعه خانه ها و مراکز بهداشت در مراکزجمعیتی •
 ارتقاء نقش دانشگاه در تدوین سیاستها و برنامه های منطقه ای و استانی •

 بهبود کمی و کیفی نظام ارتباطات و اطالعات  •

 توسعه مدیریت منابع انسانی و استقرار نظام شایسته ساالری  •

  توسعه آموزش علوم پزشکی  •
  توسعه منابع فیزیکی و تجهیزاتی  •
  افزایش جلب مشارکتهای مردمی در زمینه های مختلف •
  تثبیت و توسعه اعتبار منطقه ای و ملی دانشگاه  •
  کیفی خدمات در زمینه بهداشتی درمانی و آموزشی و پژوهشیارتقاء سطح   •
 بهینه سازی نظام اهدای خون •

  ترمیم ساختار سازمانی •
آموزش عالی: فصل دوازدهم  

  )فرصت ها، نقاط قوت (قابلیت ها 

  امکان انجام طرحهای تحقیقاتی مشترک با سایر دانشگاهها و مراکز صنعتی •
 وجود دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی استان خراسان جنوبی  •

 وجود آیین نامه های معامالتی مستقل برای دانشگاه علوم پزشکی •

 نگرش مثبت به استقالل دانشگاه علوم پزشکی از سوی وزارت متبوع •

 توان پذیرش دانشجو از کشورهای همسایه •

  استان ها وجود فرودگاه با توجه به بعد مسافت از مرکز و مرکز •
  و روستا  وجود نیروهای تخصصی علوم پزشکی در شورای استان،شهرستان،شهر •
 وجود تشکل های دانشجویی فعال و دانشجویان مستعد •
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 وجود شورای دانشگاه •

  %90وجود نظام شبکه و ارجاع و فیلم های آموزشی جامعه نگر با پوشش بیش از  •
 پشتوانه مالی وجود امالک و ابنیه مناسب مستندسازی شده بعنوان •

 وجود فعالیتهاو برنامه های جلب مشارکت مردمی •

  وجود کمیسیون تحول اداری دانشگاه •
 فراهم نمودن ارتقاءسطح آموزش کارشناسی در رشته های کاردانی  •

 .رتبه های متعدد علمی و ممتاز کشوری در امتحانات جامع و تحصیالت تکمیلی •

 اسیون با استفاده از تکنولوژی روزوجود سیستم مکانیزه پرسنلی و حقوقی و اتوم •

 نهادینه بودن طرح تمام وقتی و فرآیند اجرای طرحهای پژوهشی •

 سطح باالی آموزش در بسیاری از رشته ها •

 امکانات رفاهی ورزشی مناسب برای پرسنل و دانشجویان  •

 )از نظر تخصص(ترکیب نیروی انسانی اعضای هیأت علمی  •

  )به صورت انتفاعی،عام المنفعه یا وقفی(در بخش های مختلف دانشگاهری بخش های غیردولتی سرمایه گذا •
  ورود به آموزش عالیافزایش جمعیت و تقاضای  •
  وجهه فرهنگی منطقه •
 نیاز مراکز صنعتی و تولیدی به انجام تحقیقات •

 
)تهدیدها و نقاط ضعف( تنگناها  
 ساختار تشکیالتی نامناسب  دانشگاه علوم پزشکی •

 گسترده با کشور فقیر افغانستانوجود مرز وسیع و  •

 مهاجرت بی رویه روستائیان به شهر و توسعه حاشیه نشینی •

  عدم تناسب پذیرش دانشجو به نسبت دختر و پسر   •
 تمایل اعضاء هیئت علمی به فعالیت در مراکز غیر دانشگاهی بدلیل عدم تناسب پرداخت های خصوصی و دولتی  •

 ازهای دانشگاهعدم تناسب توانمندی بخش خصوصی با نی •

  کمبود جاذبه برای جذب نیروهای تخصصی غیر بومی در شهرستانهای محروم استان  •
تعداد مقاالت، نسبت مقاالت به اعضای هیأت علمی، نسبت طرح های (کم بودن سطح فعالیت های پژوهشی شامل •

ألیف شده، نسبت جوایز ، نسبت تعداد اختراعات، نسبت کتب ت ISI پژوهشی به اعضای هیأت علمی،نسبت مقاالت  
   ) دریافتی 
  پراکندگی جغرافیایی واحدهای مختلف دانشگاه بیرجند •
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  و بازرگانی ضعیف بودن ارتباط دانشگاه با بخش های صنعت، کشاورزی •
 

  اولویت های راهبردی و استراتژی های پیشنهادی
 نظام آموزشی مناسباصالح فرایندها و ارتقاء مستمر کیفیت از طریق توسعه فن آوری و استقرار  •

  اصالح نظام بودجۀ برنامه ای و سیستم درآمد و هزینه ها •
  ایجاد انگیزش در نیروی انسانی و افزایش امکانات معیشتی و رفاهی •
  اصالح ساختار سازمانی در جهت افزایش بهره وری •
 و پرسنل فعال تالش در جهت استقرار و تثبیت نظام جذب و ارتقاء اعضاء هیئت علمی خالق، مدیران کارآمد •

  تالش در جهت افزایش منابع مالی دانشگاه •
تالش در جهت افزایش ارتباط بخش خصوصی با دانشگاه در زمینه های مختلف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و  •

  آموزشی و پژوهشی
  مدیران کارآمد و صاحب نظران –افزایش ضریب ماندگاری اعضاء هیئت علمی  •

 
کارآفرینیاشتغال و : فصل سیزدهم  

 

  )فرصت ها، نقاط قوت (قابلیت ها 

 افزایش سطح تحصیالت نیروی کار  •

 وجود دانشگاهها و مراکز تربیت نیروی انسانی متخصص در شهرستان •

 برخورداری از نیروی انسانی جوان در  شهرستان  •

 بنگاههای اقتصادیحمایت دولت از تدوین  قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار  در جهت تسهیل جذب نیرو در  •

 از ناحیه برنامه ریزان در سطوح ملی و منطقه ای)  بنگاههای اقتصادی زودبازده( اتخاذ سیاستهای اشتغال زایی موثر •

 تأکید بر سیاستهای کارآفرینی  بجای سیاستهای  کاریابی توسط سیاستگزاران و برنامه ریزان •

 رستانوجود ذخایر  معدنی فلزی و غیر فلزی بسیار قوی در شه •

  و امکان توسعه فعالیتهای صادراتی) بازار هدف مناسب( داشتن گستره مرزی وسیع با افغانستان  •
  کاربردی و فنی و حرفه ای –وجود آموزشهای علمی  •
  برخورداری از سطح امنیت  باال ومناسب درمقایسه با سایر مناطق  •
  دسترسی آسان به مدیریت صندوق مهر امام رضا در شهرستان •
  وجود رغبت سرمایه گذاری در شهرستان بیرجند در مقایسه با سایر شهرهای استان  •
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 وجود زمینه فعالیت های خدماتی مختلف با توجه به مرکزیت استان •

 
)تهدیدها و نقاط ضعف( تنگناها  
  نداشتن مجوز تاسیس اداره کارشهرستان در مرکز استان  •
 ....بر فعالیتهای سنتی کشاورزی و معدنی و متکی بودن  بیشتر فعالیتهای اقتصادی شهرستان  •

 افزایش تعداد بیکاران با تحصیالت عالی در سالیان اخیر •

 باال بودن نرخ بیکاری زنان  •

 پائین بودن قابلیتهای نیروی کار •

 گرایش سرمایه گذاری ها به سمت فعالیتهای زودبازده بخش خدمات  •

 نهادینه نشدن موضوع کارآفرینی در بازار کار  •

 شرایط اقلیمی نامساعد و پایین بودن منابع آبی در  استان و شهرستان •

  قرارگیری استان و شهرستان در مسیر قاچاق کاال و مواد مخدر •
  بیابانی بودن بخش از سطح شهرستان و در نتیجه محدودیت در توسعه فعالیتهای کشاورزی •
 ف در شهرستاندوری از مراکز عمده تولید، توزیع و مصرف و محدودیت بازار مصر •

 نامناسب بودن  بستر های سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی  در حوزه تولید و اشتغال  •

 میان جوانان نگ کاریابی به جای کارآفرینی درنهادینه نشدن فرهنگ کار و تالش میان جوانان و غلبه فره •

 رشد جمعیت جوان و نیاز به ایجاد شغل جدید •

 ب و امکانات کمبود نیروی انسانی ماهر و مجر •

 نداشتن مجوز استخدام نیروی انسانی •

 
  اولویت های راهبردی و استراتژی های پیشنهادی

 متناسب سازی آموزشها و مهارتهای نیروی کار مخصوصاً جوانان با نیازهای بازار کار به منظور افزایش بهره وری •

 ارتقاء  فرهنگ و اخالق کار و کارآفرینی  •

و تجهیز و نوسازی اراضی سنتی در بخش ) آبیاری تحت فشار(ردن بهره وری منابع آبی تغییر الگوی کشت و باال ب •
 کشاورزی

حمایت، توسعه و تشویق فعالیتهای صادراتی و همچنین شناسایی محصوالت مختلف قابل صدور شهرستان در بخش   •
 های مختلف

 انجام فعالیتهای بازاریابی محصوالت تولیدی در کشورهای همجوار •

  رنامه جهت جذب سرمایه های داخلی و خارجی تدوین ب •
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  ایجاد زیرساختهای مناسب جهت تشکیل تعاونی های اشتغالزا •
  افزایش دوره های آموزشی و ترویجی جهت توسعه فرهنگ تعاون  •
  تشکیل تعاونی های توسعه منطقه ای  •
  آموزش ضمن خدمت نیروهای موجود در راستای ارتقاء بهره وری نیروی انسانی •

  
  

  منابع آب: چهاردهمفصل 

  )فرصت ها، نقاط قوت (قابلیت ها 

  انجام طرح مطالعات جامع آب استان وشهرستان •
 وجود مراکز علمی و دانشگاهی در راستای تأمین نیروی انسانی بخش آب، •

 وجود مراکز تحقیقاتی •

 استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب ها •

  وان داری در سطح شهرستانوجود سد ها و  طرحهای عمده در آبخیز داری و آبخ •
 

)تهدیدها و نقاط ضعف(تنگناها  
  محدودیت کمی و کیفی منابع آب مورد نیاز در بخش های مختلف با توجه به مرکزیت استان •
 پایین بودن راندمان آبیاری در بخش کشاورزی و باال بودن •

 هدر رفت آب در شبکه های آب شرب شهری  •

  زمینه آبعدم شفافیت سیاست های اقتصادی در  •
 عدم تعادل در استحصال و تغذیه سفره آب زیر زمینی در اکثر دشت های شهرستان  •

کمبود وعدم تامین به موقع منابع مالی و تسهیالت مورد نیازبرای اجرا و عدم پیشرفت پروژه های اب طبق برنامه  •
  زمانبندی

  کمبود نیرو ی انسانی متخصص علیرغم وجود ساختار تشکیالتی مصوب و بازنشستگی نیروهای باتجربه و کارآمد  •
  ده بودنرکتهای اب و فاضالب به دلیل زیانعدم تمایل بخش خصوصی در سرمایه گذاری ش •
و انعطاف پذیر  زیان ده بودن شرکت اب وفاضالب به دلیل اثربخش نبودن کنترل هزینه ها وعدم امکان کاهش ان •

  نبودن سیستم قیمت گذاری آب و ثبات در تعرفه ها
  کمبود شرکتهای مشاوره و پیمانکار بومی •
  کمبود ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتریک و تجهیزات سنجش آب •



   غیر قابل استناد-سند توسعه شهرستان بیرجند     
  
  
  

    

136 
 

  عدم توجیه اقتصادی برخی طرح های تامین آب •
  و فاضالبهای صنعتیکمبود تاسیسات تصفیه و شبکه های جمع آوری فاضالب شهری و روستایی  •
  خروج روانابها و سیالبها به مناطق کویری  •
  هدر رفت و عدم مدیریت روانابهای شهری •
  عدم مدیریت جامع وعلمی پسابها و فا ضالبها   •
  توجه ناکافی به حفاظت از منابع و کنترل مصرف و بهره برداری بی رویه از منابع آب   •
یغی مناسب،مستمر وکافی از سوی دستگاهای ذیربط در راستای اصالح ناکافی بودن اقدامات آموزشی و ترویجی تبل  •

 الگوی مصرف آب  

 
  اولویت های راهبردی و استراتژی های پیشنهادی

 ارتقاء دانش وآگاهی عمومی درخصوص منابع ومصارف آب  •

تغییر الگوی برنامه ریزی ومصرف آب استان به ویژه دربخش کشاورزی برای مقابله بابالیای طبیعی، ارزیابی خطر  •
 ومدیریت خطر  

اولویت بندی طرحهای بخش آب براساس سطح جغرافیای وجمعیت تحت پوشش، پیشگیرانه بودن در مقابل پدیده  •
 هایی مثل سیل وخشکسالی 

 گری وایجاد رشته مربوطه در مراکز آموزش استان  ساماندهی و سازماندهی مقنی •

 ارزشگزاری اقتصادی آب وایجاد زیر ساختهای الزم برای پشتیبانی مالی صنعت آب  •

 اصالح و به کارگیری روشهای نوین در شبکه های انتقال و توزیع  •

 تفکیک شبکه شرب،بهداشت و فضای سبز شهری  •

 ت به چرخه مصارف خاصمدیریت صحیح پسابها و فاضالبها برای برگش •

 استفاده چند منظوره از منابع آب •

 توجه گسترده وعملی به مباحث مطالعه و اجرای طرحهای آبخیزداری،آبخوانداری و تغذیه مصنوعی •

 الزام عملی متولیان امر به پیگیری و اجرای حفاظت کامل و مستمر از حریم آبراهه ها،رودخانه ها و منابع آبی •

  برنامه جامع برای توجه ویژه به احیاء و نگهداری قنوات استان  •
  اجرای پروژه های مرتبط با طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی •
  ساماندهی رودخانه های شهرستان بیرجند  •
  در سطح شهرستان) سطحی و زیرزمینی(تکمیل ایستگاههای سنجش آب •
  برهااحداث سایت راداری جهت باروری ا •
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  رفاه و تأمین اجتماعی: مفصل پانزده

  )فرصت ها، نقاط قوت (قابلیت ها 

 وجود سیاست دولت درطرحهای مسکن شهری مبنی برمجتمع سازی واحد های مسکونی برای مددجویان •

 وجود بانک اطالعاتی نیاز های مسکن مددجویان و الویت بندی واجدین شرائط •

 گستردگی شبکه سازمانی کمیته  امداد در شهرستان •

 بینی شده در تبصره های قانون بودجه کشور مندی مددجویان از معافیتهای پیش بهره •

 استفاده از بخش خصوصی در فعالیتهای اجرایی مسکن •

  امکان جذب اعتبارات دولت در بخش مسکن جهت مددجویان  •
و کمک های مالی  ضابطه مند بودن فعالیتهای امداد و جلب اعتماد خیرین، نهادها و تشکلهای عالقمند به ارائه خدمات •

 در بخش مسکن مددجویان

 وجود سازمانهای بیمه گر دولتی و خصوصی در شهرستان و مرکز استان •

 وجود مراکز توانبخشی مجهز در مرکز استان •

  نیروی انسانی آگاه؛ مجرب ؛دانش مدار؛معتمدومتعهدبه آرمانهای واالی تامین اجتماعی  •
 وجود اورژانس اجتماعی و مراکز بازپروری •

 
)تهدیدها و نقاط ضعف( تنگناها  

 
  .وجودجمع کثیری ازمشاغل غیررسمی وروستایی که تحت هیچ نوع پوشش بیمه ای قرارنگرفته اند •
  عدم وجود مرکز درمانی تامین اجتماعی مجهز در مرکز استان •
 تعددبیمه شدگان تامین اجتماعی و عدم پاسخگویی مطلوب به مراجعه کنندگان •

 ازمانی کمیته امداد و امکانات حوزه  با حجم کارها و وظایف محولهمتناسب نبودن ساختار س •

 .امکان خطا و اشتباه در انتخاب خانواده های مستحق و کیفیت و نحوه ارائه خدمات •

  رشدشتابنده مصارف نسبت به منابع   •
 ماعیرکودفعالیتهای اقتصادی وصنعتی وتولیدی وتورم وبحران مالی برمنابع ومصارف سازمان تامین اجت •

 
  ولویت های راهبردی و استراتژی های پیشنهادیا
  

 شناسایی دقیق گروههای هدف از مددجویان نیازمند خدمات مسکن به تفکیک نیاز و اولویت آنان •
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 پیاده نمودن ساختار سازمانی متناسب با حجم کارها و مشخص نمودن دقیق مرز وظایف واحدهای ستاد و صف   •

 .......روستایی،تامین اجتماعی وتوسعه پوشش بیمه  •

  ها و همیاری منتفع شوندگان   حداکثر استفاده از مشارکت بخشهای خصوصی، خیرین، تعاونی  •
       زبینی درسطوح کمی وکیفیاصالح وارتقای نظام خدمت رسانی به مخاطبان ؛ازطریق با •

 مدهای بیمه ای بهبودمدیریت منابع ومصارف دربخش بیمه ای درجهت افزایش نرخ رشدودرآ •

  .استفاده اتکنولوژی های نوین ارتباطی وامکان طراحی وبهره گیری ازمکانیسم های تسهیل کننده درارائه خدمات  •
  تسریع در ساخت بیمارستان بزرگ تامین اجتماعی •
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شاخص اهداف کمی و پروژه های 
  پیشنهادی در برنامه پنجم

  
  

 


