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1396تا  1386سال 
ظرفیتهاوپتانسیلهایشهرستان

سطحزیرکشتمحصوالتزراعیدراستانخراسانجنوبیوامکانتوسعهکشتگیاهاناولمقام
(جدولامارسطحزیرکشتزراعی)دارویی

مقاومدومسطحزیرکشتباغاتدراستانخراسانجنوبی
منطقهمستعدپرورششتروامکانتوسعهجمعیتشتر

...(گوگرد،سنگآهن،سربروی،سولفاتسدیمو)وجودمعادنغنی
وجودظرفیتمناسبگردشگریدرکویر

امکانبهرهگیریازانرژیهایپاک
اثرثبتشدهملیمیباشد70یکیازدهشهرتاریخیخشتوگلایرانکهدارای

.وتنهابافتثبتشدهاستان(دورهتیموری)ساله700بافتیباقدمت
وتولیدوجودواحدهایصنعتیشاملکارخانجاتسنگبری،فراوریپستهولبنیات

مصالحساختمانیوامکانتوسعهاینصنایعخصوصاصنایعتبدیلی



 سال اخیر و 20خشکسالی شدید حاکم بر شهرستان در طول حدود
با (کویرزایی و تخریب محیط زیست)مجاورت با کویر پیشروی آب شور 

عنایت به شرایط خشکسالی

مهاجرت از شهرستان

مشکل راه های ارتباطی شهرستان

کامل نبودن زیرساخت های شهرستان

ایین عدم رغبت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در منطقه با توجه به پ
اری بودن ارزش افزوده و عدم وجود مشوق های الزم و کافی برای سرمایه گذ

در منطقه

 (کشاورزی )عدم ثبات قیمت در محصوالت.....

تهدیدات اصلی



دستگاهردیف
میزان تعهد 

دستگاه در سال

میزان اشتغال 

ایجاد شده تا کنون
درصد

693956.52جهاد کشاورزی1
16318.75بهزیستی2
161381.25میراث فرهنگی3
151280.00فنی و حرفه ای4
533566.04کمیته امداد5
603965.00صنعت معدن تجارت6
1515100.00تعاون کار رفاه اجتماعی7
2800.00صندوق کارافرینی امید8

27215657.35جمع کل

تعهد اشتغال شهرستان به تفکیک دستگاه در سال 96

درسال 95 نیز تعهد اشتغال شهرستان در بخشهای مختلف 368 نفر بوده که در مجموع 400 نفر اشتغال در منطقه ایجاد گردیده است



تعداد مصوباتتعداد جلساتتعداد مصوباتتعداد جلسات

622711

جلسات کارگروه  اشتغال در سال 

جاری

جلسات کارگروه تسهیل در سال 

جاری

الزمبهتوضیحاستبرخیازجلساتکارگروهتسهیلبا

حضورفرماندارواعضایکارگروهدرمحلواحدتولیدی

برگزاروراهکارارائهگردیدهاست

ل و جدول کلی جلسات کارگروه اشتغا
تسهیل شهرستان 

طرح15تعدادوریالمیلیون110904بمبلغصنعتیطرح18بهینیابتسهیالتمحلاز
موفقتاکنونکهگردیدهاندمعرفی96و95درسالهایریالمیلیون31700بمبلغکشاورزی

.نشدهاندمربوطهتسهیالتدریافتبه



:نفر اشتغال در حوزه های مختلف صنایع تبدیلی472در بخش کشاورزی تعداد 96تا 86در طول سالهای 

فراوری محصوالت لبنی ،پسته ،گیاهان دارویی

.....................................................:ایگلخانهکشت

:دامپروری 

مرغوشترشترپرورشدامداری،گاوداری،

:طیور 

وبوقلمون گذاروتخمگوشتیمرغواحدهای

یدهگردپرداختتسهیالتاشتغال،وایجادتثبیتدرریالمیلیارد1600بربالغزمینهایندرکهاستشدهایجاد

.است

گزارش اشتغال در حوزه
کشاورزی



برنامه های اتی بخش کشاورزی

(خانهسردوداروییگیاهانپسته،گوشت،لبنیات،)کشاورزی بخشتبدیلیصنابعتوسعه

منطقهوهواییآبخاصوشرایطساختهاوجودزیربهتوجهباایگلخانهکشتهایتوسعه

مصرفیآبگرفتننظردربازیرهوخاکشیرخصوصاداروییگیاهانکشتتوسعه

پستهباغاتدرپیوندوهرسبارابطهدرمتخصصنیروهایباآموزشاشتغالایجاد

آببخشایطرحهمجری ومشاور شرکتهایتشکیلوبرانآبتشکلهایدرکشاورزی بخشکارشناسانازاستفاده

خصوص یبخشکلینیکهایتوسعهوخاکو

شترپرورشواحدهایتوسعه

دامپروری مجتمعظرفیتازاستفاده

روستاییانمهاجرتازجلوگیری جهتکشاورزی بخشدرخانگیاشتغالتوسعه

دومنظورهاستخرهایوجودبهتوجهباشهرستاندرپروری آبزی فعالیتهایتوسعه



نفربادر3000تامیناعتباروصدورمجوزهایالزمبرایاحداثواحدپرورششتربهظرفیت
.باشدنظرگرفتنشرایطشهرستانتوسطشرکتتعاونیعشایریکهطرحمربوطآمادهمی

یانصدورمجوزوتامینتسهیالتمربوطبهپرورشمرغدرکانکسبرایاشتغالروستای.

بکارگیریفارغالتحصیالنبخشکشاورزیدرواحدهایتولیدیمربوطه.
صدورمجوزوایجادزیرساختهایالزمبرایایجادمجتمعپرورششتردربشرویه
حمایتویژهازتوسعهکشتهایگلخانهایدرشهرستان

حمایتویژهازاشتغالهایخردوسهولتدرصدورمجوزهایمربوطبرایشروعبکار
تولیدکنندگان

توسعهواحدهایپرورشبزسانندرشهرستانباتوجهصرفهاقتصادی

وگلخانهای)تامیناعتبارالزمبرایتکمیلزیرساختهایمجتمعهایتولیدیکشاورزی
.خصوصاتامینآبمجتمعدامپروری(دامپروری

ایجادواحدهایمجتمعپرورشدامسبکوسنگیندرمحدودهیچاههایکشاورزیباتوجه
بهوجودزیرساختهادرمحلوحضورصاحبانواحدها

طرحهای پیشنهادی  بخش کشاورزی



کشتگلخانهای

پرورشماهی

گزارش تصویری



ترمینالضبطپسته.

گزارش تصویری



کارخانهخوراکدامکارخانهفراوریلبنیات

گزارش تصویری



1404برنامه های اشتغال تا افق 

ف
دی
ر

حوزه

اشتغالپیشبینیشدهبهتفکیکسال

مالحظات
سال
97

سال
99سال98

سال
1400

سال
1401

سال
1402

سال
1403

سال
1404

57122605243515255کشاورزی1
السدراشتغالافزایشبینیپیش
قطعاتاندازیراهاوجواسطهبه98

باشدمیایگلخانهمجتمع

5674911181111087673دامداری2

السدراشتغالافزایشبینیپیش
افزایشواسطهبه1402تا99های
مجتمعواحدهایاندازیراهروند

باشدمیدامپروری

113196151170154159128128جمع3



دراشتغالنفر132تعدادصنعتدربخش96تا86سالهایطولدر
الحمصتولید،کشاورزیبخشتبدیلیصنایعمختلفهایحوزه

سولفاتکلسیت،هماتیت،وروی،سرب)ومعادنساختمانی
زمینهینادرکهاستشدهایجاد(وگرانیتسدیم،کائولن،بنتونیت

ریالمیلیون110904بربمبلغتسهیالتازاستفادهجهتمتقاضیان
.اندهگردیدمعرفیعاملبانکهایبهاشتغالوایجادتثبیتجهت
فقره21وتاسیسجوازفقره49تعدادصنعتبخشدراینکهضمن

بهرهپروانهفقره14نیزمعدنبخشودربرداریبهرهپروانه
.استگردیدهصادربرداری

گزارش اشتغال در حوزه
صنعت و معدن وتجارت

گزارش اشتغال حوزه صنعت



برنامه های آتی حوزه صنعت

گذارانسرمایهبهآنارائهوهواییژئوفیزیکهاینقشهتهیه-*
آالیندهصنوفمجتمع3و2فازبرداریبهره-*
تاسیسودرمنطقهموجودمعادنوسایررویوسربمعادناندازیتجهیزوراه-*

فراوریواحد
ایهسرمبهترغیبباافتادهرونقازیاشدهتعطیلهایواحدکاربریتغییر-*

دیگرصنایعدرگذاری
ازاستفادهباگذاریسرمایهجدیدهایفرصتگردآوریومطالعاتانجام-*

ازئوپاننتولیدیریسندگی،واحدکارخانه)شهرستانمتخصصینهایپتانسیل
...،chpنیروگاهپسته،پسته،فراوریضایعات

بهدراولویتقرارگرفتناجرایطرحهایتولیدانرژیهاینودرمنطقهباعنایت-*
شرایطویژهشهرستانوعدموجودطرحهایصنعتیدراینمنطقهوتامین

اعتبارالزمجهتاجرایزیرساختهایمربوطبهشهرکانرژیهاینو
ازتامیناعتبارجهتاجرایزیرساختهایمربوطبهشهرکصنعتیوتامینگ-.*



تصویریگزارش 

کارخانه پنبه پاک کنی



کارخانه سنگ شکن

گزارش تصویری



کارخانه سنگ بری

گزارش تصویری



کارگاه ساخت صنایع پروفیلی

کارگاه ساخت موزائیک

گزارش تصویری



یپیش بینی اشتغال سالهای آت

حوزهردیف

مالحظاتاشتغال پیش بینی شده به تفکیک سال

1404سال1403سال1402سال1401سال1400سال99سال98سال97سال

1012151720252730صنعت1

57101217202325معدن2

6569727881839097تجارت3

808897107118128140152مجموع



گزارش اشتغال در حوزه
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

نفر اشتغال در حوزه های مختلف به شرح 104طول سالهای اخیر در حوزه میراث فرهنگی وگردشگری تعداد 
میلیون ریال در تثبیت وایجاد اشتغال تسهیالت 10900زیرایجاد شده است که در این زمینه در بالغ بر 

.  پرداخت گردیده است
واحد4ایجاد واحدهای بوم گردی 
بازسازی واحدهای قدیمی

کمپ گردشگری کویر
صنایع دستی

با توجه به اقدامات انجام شده در شهرستان در حوزه گردشگری حضور گردشگران در منطقه در شش
نفر مسافردر ستاد اسکان 6000رشد صد درصدی داشته وتعداد 95نسبت به سال 96ماهه اول سال 

نفر گردشگر 47نفر گردشگر در قالب تورهای گردشگری و  500فرهنگیان ثبت گردیده  ضمن اینکه تعداد
.خارجی با مقصد بشرویه به این شهرستان عزیمت نموده اند



برنامه های آتی حوزه میراث فرهنگی

انستشناسایی،مستندنگاری،ثبت،مرمتواحیاءبناهاومنازلبافتتاریخیشهر
بومیدستیصنایعمحصوالتبرندسازی

بشرویهشهرستانبافیوبرکبافیپتکمعنویمالکیتثبت
ضهعرمراکزایجادوهمچنینآنتوسعهوروستاهادردستیصنایعکارگاههایاندازیراه

محصوالت
بومیدستیصنایعنمایشگاههایدرفعالحضورتولید،دراستانداردوکیفیتتولید



ندازیاراهوبشرویهشهرتاریخیبافتگردیبوماقامتگاههایکیفیوکمیتوسعه
روستاییگردیبوماقامتگاههای

مجدوکرندهوگند،درمذهبیگردشگریزیرساختهایتکمیلوتوسعه
بشرویهکویرنوردیکمپتوسعهواندازیراه
آسیابهاگردشگرینمونهمنطقهتفریحیزیرساختهایتوسعهوساماندهی
ارسکباغستانگردشگریزیرساختهایتوسعه
،رندکباغستانهایآاللهبرداشتجشنوارهبرگزاریوحمایتوتوسعهبرندسازی

برنامه های آتی حوزه گردشگری



تصویریگزارش 

اقامتگاهبومگردیجوادزادهعمارتتاریخیمستوفی



طبیعتزیبایکرنداصفاککاروانسرای

گزارش تصویری



تصویریگزارش 

منزلتاریخیسلطانی

منزلتاریخیعطار

منزلتاریخیفیاضبخش



پَتَکبافی پخلبافی

گزارش تصویری



حوزهردیف

مالحظاتاشتغالپیشبینیشدهبهتفکیکسال

97989914001401140214031404

حوزه1
میراث
فرهنگی

6065728090110115130

حوزه2
گردشگری

1525354050607080

حوزه3
صنایع
دستی

3545606580100110120

110135167185220270295330جمع4

اشتغال پیش بینی شده به تفکیک سال



هایحوزهدراشتغالنفر1959تعداد96تا86سالهایحمایتیهایبخشدراخیرسالهایطول
هزمینایندرکهاستشدهطیورایجادوپرورش،شیالت،دامپروری،کشاورزیخانگیاشتغال

ینکهاضمن.استگردیدهپرداختتسهیالتاشتغالوایجادتثبیتدرریالمیلیارد1370بربالغ
اینایجادبرایکهگردیدهایجاداشتغالنفر58تعدادبخشایندرنیزسالجاریدر

.استشدهپرداختهتسهیالتریالمیلیون17070مشاغل

اشتغال در بخش حمایتی
(کمیته امداد و بهزیستی)



1404پیش بینی اشتغال در تا افق 
در حوزه بهزیستی

1404جدول برنامه های اشتغال تا افق 

عنوان پروژهردیف

اشتغال پیش بینی شده

139613971398139914001401140214031404

ود تسهیالت خ1
303030303030303030اشتغالی

تسهیالت 2
3555510101010کارفرمایی

3
اشتغال در 
مراکز غیر 

دولتی
5510101015151515

4

اشتغال از 
طریق 

اعتبارات 
دولتی

122255555



جدول برنامه های اشتغال تا 
در حوزه کمیته امداد1404افق 

سالردیف
(عدد)پیش بینی 

مشاغل خانگیخوداشتغالی

11396101
36

21397106
38

31398111
40

41399117
43

51400123
46

61401129
50

71402135
54

81403142
59

91404150
65



پیشنهادات کلی در حوزه اشتغال 
شهرستان

ابروستایکدراشتغالزاطرحهایاجرایبراینیازموردزیرساختهاوتسهیالتواعتبارتامین
.میباشدآمادهمربوططرحکهشهرستاندر"بیکاربدونروستای"عنوان

نیتعاوشرکتآمادگیبهتوجهباکویرگردشگریکمپایجادجهتالزماعتباراتومجوزهاصدور
زمینهایندرعشایر

ازحمایتجهتروستاتولیدیمحصوالتعرضهدائمینمایشگاههایایجادجهتالزماعتبارتامین
داخلتولید

هیالتتستامینوشهرستاندردستیصنایعتولیدمجتمعکارگاهایجادجهتالزماعتبارتامین
مختلفزمینههایدرمربوطکارآموزاناستقراربراینیازمورد

شهرستانتولیدیواحدهایگردشدرسرمایهبرایالزمتسهیالتتامین

گردشگرانشدیداستقبالبهتوجهبابومگردیاقامتگاههایتکمیلوتجهیزجهتالزماعتبارتامین
اقامتگاههادراسکاناز

شهرستانفرهنگیمیراثوباستانینقشهتهیهجهتالزماعتبارتامین



.کارمزدابتسهیالتمانندوکشاورزی صنعت،معدنمختلفبخش هایدرسرمایه گذارایویژهشرایطگرفتننظردر

بیمه ایومالیاتیمعافیت هایومناسبتنفسدورهوطوالنیبازپرداختوپایین

ذارانسرمایه گمحدودیت هایسایروبدهی هابانک هادرکهبگونه ایشهرستانتولیدیواحدهایازویژهحمایت

.گیردقرارتسهیالتپرداختضمانتتولیدیمحصول ونگرفتهقرارمدنظر

دت گرماپیگیری کاهش تعرفه حامل های انرژی در شهرستان خصوصا برق و گاز با عنایت به طوالنی بودن مدت وش

. تامین تسهیالت الزم برای خرید ادوات سنگین با توجه به نیاز در بخش کشاورزی

.تفویض اختیار صدور مجوز تغییر کاربری به شهرستان ها

 . حل مشکالت ساختاری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی.

 تامین زیرساخت های مربوط به انتقال گاز جهت کوره های آجرپزی

پیشنهادات کلی در حوزه اشتغال 
شهرستان



مشکالت

باال بودن قیمت واگذاری واحدهای شهرک صنعتی برای سرمایه گذارارن با توجه به شرایط منطقه.

ای مربوططوالنی بودن فرایند اداری پاسخ استعالم های صورت گرفته برای اجرای طرح ها و نیز برگزاری کمیسیون ه.

مشکل اراض ی مازاد در منابع آب که بهره برداران برای اجرای طرح های مختلف با مشکل مواجه می باشند.

مشکل طرح های بیابان زدایی

 داری عدم وجود هماهنگی الزم بین سازمان صنعت،معدن و تجارت و منابع طبیعی جهت واگذاری اراض ی برای بهره بر

معدن جهت جلوگیری از مشکالت

 لیف دهستان علی جمال که می بایست اداره کل اوقاف و امور خیریه نسبت به تعیین تک156مشکالت مربوط به پالک

.آن اقدام نماید

مرحله ای و موقت بودن تسهیالت اعطایی به سرمایه گذاران بخش های مختلف که عمال برنامه ریزی برای جذب

.اشدسرمایه گذار را با مشکل مواجه می کند ضمن اینکه دستورالعمل پرداخت تسهیالت در هر گروه متفاوت می ب



میراثماننداداراتازبرخیهنوزکهشهرستاناداری،اداراتچارتسطحبودنپایین
بصورت...واسالمیانقالبمسکنبنیادروستاییتجارت،عشایر،تعاونوفرهنگی،صنعت،معدن

.یابدارتقابایستیمیگردد،کهادارهنمایندگی

کمبودنیرودراداراتشهرستان

پایینبودنسطحچارتاداراتشهرستانباعثگردیدهکهحقوقومزایاکارکنانعلیرغم
.کارکردندرشرایطسختترنسبتبهشهرستانهایباشرایطبهترکمترباشند

اداریکمبودفضاوتجهیزات

مشکالت

مشکالت اداری


