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1. معرفی استان خراسان جنوبی
ــا برخــورداری از 768898 نفــر 0/97  ــا 150800کیلومتــر مربــع مســاحت، 9/3 درصــد مســاحت کشــور و ب اســتان خراســان جنوبــی ب

کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. موقعیــت مکانــی ایــن اســتان شــرایط قابــل توجهــی را از لحــاظ  درصــد از جمعیــت 

همجــواری بــا کشــور افغانســتان فراهــم ســاخته اســت. اســتان خراســان جنوبــی در خلــق ارزش افــزوده صنعتــی و معدنــی کشــور 

به ترتیــب ســهمی معــادل 0/35 و 0/2 درصــد را بــه خــود اختصــاص داده اســت. همچنیــن ســهم ایــن اســتان در تولیــد ناخالــص 

داخلــی کشــور بــا نفــت در حــدود 0/55 درصــد اســت کــه از ایــن حیــث در رتبــه 31 بیــن اســتان هــای کشــور قــرار دارد کــه باتوجــه بــه 

کاشــی  اســتعداد ایــن اســتان در معــادن، تولیــدات کشــاورزی بــا ارزش نظیــر زعفــران و تولیداتــی نظیــر ســیمان، الســتیک خــودرو و 

و ســرامیک می توانــد در اقتصــاد کشــور نقــش آفرینــی نمایــد. 
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جدول 1-1- مشخصات استان خراسان جنوبی

151٬193مساحت استان )کیلومترمربع(

3/9مساحت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

826733جمعّیت استان )نفر(

1جمعّیت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

موقعیت مکانی

از شمال: خراسان رضوی، سمنان

از شرق: کشورهای  افغانستان

از غرب: یزد، اصفهان 

از جنوب: کرمان و سیستان و بلوچستان

1200فاصله بیرجند تا تهران )کیلومتر(

فارسی )لهجه های رایج: لهجه بیرجندی، لهجه قاینی، لهجه نهبندانی، گویش محلی
لهجه سرایانی(

تقسیمات استانی

شهر: 28

شهرستان:  11

بخش:  25

دهستان:  61     

دارد فرودگاه، راه آهن، سد، نیروگاه 

نداردبندر و پاالیشگاه

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
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در جدول )1-2( شاخص های کالن استان خراسان جنوبی نشان داده شده است.

جدول1-2. شاخص های کالن استان

مقدار شاخص های کالن

1036994 ارزش افزوده صنعت استان سال 1399 )میلیارد ریال(

918827/1 ارزش افزوده صنعت کشورسال 1399 )میلیارد ریال(

1932 ارزش افزوده معدن استان سال 1399 )میلیارد ریال(

1062413 ارزش افزوده معدن کشورسال 1399 )میلیارد ریال(

0/4 سهم استان از ارزش افزوده صنعت کشورسال 1399)درصد(

0/2 سهم استان از ارزش افزوده معدن کشورسال 1398)درصد(

43 صادرات استان سال 1399)میلیون دالر(

34998 صادرات کشور سال 1399 )میلیون دالر(

0/1 سهم استان از صادرات کشور سال 1399)درصد(

2/6 سهم از اشتغال صنعت، معدن و تجارت )سال 1398( 

0/5 سهم از ارزش افزوده صنعت، معدن و تجارت )سال 1398( 

ماخذ: گزارش عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، سال 1398 
مرکز آمار ایران

آمار صادرات سازمان توسعه تجارت

در جدول )1-3( وضعیت طرح های در دست اجرای صنعتی و معدنی استان اصفهان ارایه شده است. 

ح های در دست اجرای صنعتی و معدنی استان خراسان جنوبی جدول 1-3. وضعیت طر

ح هاپیشرفت فیزیکی )درصد( (تعداد  طر حجم سرمایه گذاری )میلیارد اشتغال )نفر
ریال(

066515808138774 تا 20

20.12714765216 تا 40

40.1244611285 تا 60

60.1104328412082 تا 80

80.19237292 تا 100

82921266157649جمع کل

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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کــه اشــتغالی معــادل بــا 21266 نفــر و بــا ســرمایه مــورد نیــاز  مطابــق بــا جــدول فــوق تعــداد طرح هــای ایــن اســتان 829 طــرح اســت 

کــرد.  157649 میلیــارد ایجــاد خواهــد 

ح های در دست اجرای صنعتی و معدنی در شهرستان های استان خراسان جنوبی جدول 1-4. وضعیت طر

مجموع80-60100-4080-2060-040-20نام شهرستان
)تعداد(

سهم
)درصد(

341040395بشرویه

1716834222127بیرجند

381160466خوسف

250200273درمیان

111020142زیرکوه

5402110677سرایان

7063508410سربیشه

1233319114918طبس

415352567فردوس

652091779قائنات

3522111516نهبندان

66727241067831100جمع کل

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت. 

»برنامــه اولویت گــذاری تعریــف و تکمیــل طرح هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری اســتان اصفهــان« بــر اســاس اســناد ملــی و اســتانی 

آمایــش ســرزمین )مصوبــه شــماره 715031 مــورخ 1399/12/27 شــورای عالــی آمایــش( و جمع بنــدی نظــرات خبــرگان و ذی نفعــان 

کارشناســی اســتان بــا هــدف تحقــق اهــداف اشــتغال زایی و توســعه صنعتــی، معدنــی  بخــش خصوصــی و دولتــی در نشســت های 

و تجــاری استان-شهرســتان تدویــن شــده اســت. در ادامــه در هــر شهرســتان دو بخــش مربــوط بــه وضعیــت و ســاختار موجــود و 

ســاختار مطلــوب بــا توجــه بــه اطالعــات موجــود بررســی شــده اســت. در بخــش ســاختار موجــود، ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی 

کشــاورزی  و  معدنــی  صنعتــی،  محصــوالت  عمــده  شهرســتان،  تجــاری  و  معدنــی  صنعتــی،  واحدهــای  وضعیــت  شهرســتان، 

گرفتــه اســت. انســان، فضــا و فعالیــت، 3 عنصــر  شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی قــرار 

کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه 

کلیــدی مولــد و محــرک رشــد اقتصــادی  جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

بــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا 
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بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف بخــش ســاختار فعالیت هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان بــوده اســت. در بخــش ســاختار 

کیفیــت و کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد، مــورد  کــه  کلیــدی تولیــد  کار بــه عنــوان یکــی از عوامــل  جمعیــت، نیــروی 

کار از منظــر شــاخص هایی نظیــر نــرخ مشــارکت و بیــکاری و  گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس بــرای بررســی کمیــت نیــروی  بررســی قــرار 

همچنیــن رونــد تغییــرات آن در ســطح شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. آخریــن  کمــی و  کار و همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای  کیفیــت نیــروی  طــرح نیــاز اســت 

آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان هــا مربــوط بــه ســال 1395 اســت. 

کــه  همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران منتشــر شــده 

مبنــای تحلیــل بــوده اســت. 

در بخــش ســاختار مطلــوب هــر شهرســتان نیــز ابتــدا بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایــش ســرزمین و همچنیــن 

نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعــان بخــش هــای خصوصــی و دولتــی اســتانی، نقشــه مطلــوب توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت 

ــا بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش  شهرســتان بــه شــرح ذیــل تبییــن شــده اســت. در ادامــه نیــز ب

، بــا هــدف نــرخ بیــکاری 6.5 و نــرخ مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان، تعــداد شــغل مــورد نیــاز  ســرزمین در سراســر کشــور

بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. در نهایــت بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

ســرزمین طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان طبقــه بنــدی شــده اســت. 

1. شهرستان بشرویه
شهرســتان بشــرویه بــه مرکزیــت شــهر بشــرویه، از شهرســتان های اســتان خراســان جنوبــی می باشــد. ایــن شهرســتان تــا آبــان 1387، 

کــرد. جمعیــت ایــن شهرســتان بــر اســاس  کــه در ایــن ســال بــه شهرســتان ارتقــاء پیــدا  یکــی از بخش هــای شهرســتان فــردوس بــود 

کویــری اســت. براســاس اعــالم آمــار دانشــگاه  آمــار سرشــماری ســال 1395، 26064 نفــر مــی باشــد. آب و هــوای منطقــه خشــک و 

علــوم پزشــکی بیرجنــد، جمعیــت بشــرویه در ســال 28094 نفــر تعییــن شــده اســت.

1-1. ساختار موجود 
1-1-1. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان

انســان، فضــا و فعالیــت، 3 عنصــر کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

مولــد و محــرک رشــد اقتصــادی بــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و 

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. ســهم اشــتغال بخــش صنعــت حــدود 4 

درصــد و بخــش اصنــاف در حــدود 96 درصــد اســت. جــدول)5-1( و جــدول )1-6(.
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جدول 5-1: ساختار بخش صنعت شهرستان بشرویه

حکد آیسیک سهم از تعداد واحد تعداد اشتغالتعداد طر
)درصد(

سهم از تعداد اشتغال 
)درصد(

143451318

371743

17225910

2421997

26131215747

251642

15134413

23257100100مجموع

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 6-1: ساختار بخش اصناف شهرستان بشرویه

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

25864586/1986/19تولیدی

29072532/2232/22خدمات فنی

627156827/4826/48توزیعی

12431055/954/9خدماتی

12993248100100جمع کل

2-1-1. عمده محصوالت شهرستان بشرویه

ک،  پوشــا باســتثنای  تکمیــل شــده  نســاجی  کاالهــای  تولیــد  وگچــی،  بتونی-ســیمانی  کاالهــای  عمــده محصــوالت صنعتــی: 

ــون و  ــزی، صاب ــای غیرفل ــرده ه ــات وخ ــت ضایع ــتیکی، بازیاف ــوالت پالس ــواع محص ــیمیایی، ان ــزی، موادش ــی غیرفل کان ــوالت  محص

ــرش و  ، ب ــوز ــاختمانی غیرنس ــرامیکی س ــفالی و س ــوالت س ــت، محص ــده وپرداخ کنن ــز  ــای تمی ــراورده ه ــا ف ــا دترژانه ــده ه کنن ک  ــا پ

شــکل دادن وپرداخــت ســنگ و تولیدانــواع روغنهــای نباتــی و حیوانــی

کانیهای شیمیایی وکود، سرب و روی ک رس، استخراج  عمده محصوالت معدنی: استخراج سنگ -شن و ماسه و خا

، علوفــه، زعفــران و محصــوالت باغــی پســته،  محصــوالت کشــاورزی: دامپــروری، محصــوالت زراعــی شــامل جــو، گنــدم، پنبــه، جالیــز

گــردو   ، ، انگــور انــار
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3-1-1. زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستان بشرویه

جدول 7-1: زیرساخت های تولید و تجارت شهرستان

1تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

60وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

7 )پایان سال 1399(تعداد واحدهای بهره برداری شده در ناحیه صنعتی

4-1-1. ساختار جمعیت شهرستان بشرویه

همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران منتشــر شــده اســت؛ 

بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــرح جــدول )8-1( بــرآورد شــده اســت.

جدول 8-1: جمعیت شهرستان بشرویه

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

7%2604627860جمعیت )نفر(

11%69117660تعداد افراد شاغل )نفر(

-28%873508جمعیت بیکار )نفر(

-10%46.242نرخ مشارکت )درصد(

-45%11.26.2نرخ بیکاری

کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان بشــرویه 7 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )1-8( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کــه نشــان دهنــده بهبــود شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل 11 درصــد بیشــتر شــده اســت 

2-1. ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدن و تجارت شهرستان
1-2-1. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان بشرویه

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان خراســان جنوبــی، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان بشــرویه در جــدول)9-1( قابــل 

مشــاهده اســت.  
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جدول 9-1: نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان بشرویه

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ،فراوری و بسته 
بندی زرشک، عناب و زعفران، عرقیات، اسانس 
و عصاره گیاهی،تولید منسوجات،صنایع تولید 
مواد و محصوالت شیمیایی،تولید محصوالت 

الستیکی و پالستیکی،تولید سایر محصوالت کانی 
غیرفلزی،بازیافت

سرب و روی، منگنز، شن و ماسه دانه بندی شده، 
مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه بندی شده 
)شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(، سولفات سدیم 

)حاصل از فرآوری ماده معدنی(

-

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

2-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

ــدول )1-10(،  ــرح ج ــه ش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــاز بخ ــورد نی ــغل م ــداد ش ــتان و تع ــت شهرس ــد جمعی ــارکت 42 درص مش

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 545 نفــر )5.8 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان بشــرویه اســت. از ایــن میــان  اســتان خراســان جنوبــی 16074 نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 607 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 10-1: پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستان بشرویه

پیش بینی شغل13951400

) جمعیت جمعیت )نفر
فعال

جمعیت 
بیکار

تعداد افراد 
شاغل

جمعیت 
) )نفر

جمعیت فعال 
) )هزارنفر

جمعیت 
بیکار )هزار 

) نفر

تعدادافرادشاغل 
شهرستان 
)  )هزار نفر

تعدادشغل مورد نیاز 
شهرستان طی5 

سال
)1404-99( 

سهم بخش صنعت  
معدن و تجارت

خراسان 
7688985513902714519904800/83415/24420/1595/22816,0747,634جنوبی

2606418952873691127/2828/852/076/7545259بشرویه

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان بشرویه 3-2-1. طر

طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بشــرویه بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

بــه ســاخت  ایــن شهرســتان مربــوط  بــه  اولویــت دار مربــوط  بــه شــرح جــدول)11-1(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای  ســرزمین 

ــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر  ــا توجــه ب کانــی غیــر فلــزی )26( اســت. ب موادومحصــوالت شــیمیائی)24( و تولیــد محصــوالت 

ــد، می تواننــد در اولویــت  ــاز دارن کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نی ــا 59 درصــد  طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 ت

گیرنــد.  طرح هــای شهرســتان بشــرویه قــرار 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان بشرویه جدول 11-1: طر

نوع پروژهکد آیسیک 2 رقمیپیشرفتاشتغال مجوزنام واحد

ایجادی27-100زرمس کانسار کیمیا/ کنسانتره سرب و روی

نیمه تمام صفر70015سید عبدالرضا طاهری زنجانی

نیمه تمام باالی60 درصد آمایشی347624بیژن زاهد انارکی

نیمه تمام 1 تا 1322460احمدی

نیمه تمام صفر12025درب و پنجره صفارزاده

نیمه تمام 1 تا 1122660تعاونی تندیس فروزان بشرویه

نیمه تمام 1 تا 1122/132660شرکت تعاونی معدنی کانسار شرق بشرویه

نیمه تمام صفر9026آجر سفال سلیمانی

نیمه تمام 1 تا 912560مهدی حسین زاده ثانی

نیمه تمام صفر8015مجتبی آفاقی

نیمه تمام صفر8026بلوکه زنی و قطعات بتنی ارسک

نیمه تمام  باالی 60 درصد آمایشی895/6726تولیدی موزائیک زرین بشرویه

نیمه تمام صفر7024مجتبی جهانی

نیمه تمام صفر7026تولید قطعات سیمانی و بلوکه سیمانی

نیمه تمام 1 تا 725/42560فیلم پلی بروپیلن معمولی

نیمه تمام 1 تا 762660بلوک سیمانی تقی زادگان

نیمه تمام صفر6026کارگاه آجر پازلی

نیمه تمام صفر6026اکبر مور عابدی

نیمه تمام صفر6024ذغال مشفق

نیمه تمام صفر5026بخشی زاده

نیمه تمام 1 تا 522660کوره آهک پزی کریم آبادی

نیمه تمام باالی60 درصد آمایشی56226هادی نظری

نیمه تمام باالی60درصدغیرآمایشی552/6228تولید فنس سلیمانی

برق رسانی مجتمع معادن سرب و روی 
زیرساختی----بشرویه )طرح احیا و فعالسازی معادن(.
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2. شهرستان بیرجند
شهرســتان بیرجنــد از شــمال بــه شهرســتان قائنــات و از شــمال غــرب بــه شهرســتان ســرایان، از غــرب بــه اســتان یـــزد، از جنـــوب 

غــرب بــه اســتان کرمــان از جنــوب شــرق بــه شهرســتان نهبنــدان، از شــرق بــه شهرســتان سربیشـــه و از شـــمال شـــرق بـــه شهرســـتان 

کیلومتــر مربــع معــادل 21 درصــد بعــد از شهرســتان  ــا وســعت حــدود 20033  درمیــان محــدود شــده اســت. شهرســتان بیرجنــد ب

نهبنــدان بیشــترین مســـاحت اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــر اســاس سرشــماری ســال 1395 ،جمعیــت شهرســتان 

ارائــه شــده توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد در ســال 1398جمعیــت ایــن  آمــار  کــه براســاس  بیرجنــد 261،324 نفــر 

شهرســتان 285،821نفراســت. 

1-2 ساختار موجود 
1-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان

، در شــهرک صـــنعتی شــماره  عمــده واحدهــای صنعتــی اســتان در شهرســتان بیرجنــد مســتقر میباشــند و تمرکــز ایــن واحدهــا نیــز

1 بیرجنــد، شــماره 2 بیرجنــد و ناحیــه صنعتــی خوســف مســتقر میباشــند. در شهرســتان بیرجنــد . ســهم بنــگاه هــای دارای پروانــه 

بهــره بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 9 درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال 91 درصــد اســت. جــدول)12-1( و جــدول )1-13(.

جدول 12-1: ساختار بخش صنعت شهرستان بیرجند

سهم از تعداد واحد اشتغال مجوزتعداد واحدکد آیسیک
)درصد(

سهم از تعداد اشتغال 
)درصد(

3351075/22/2

1421713/0

1311245/05/2

2223617/0

3723617/0

181325/06/0

204491/21

273645/13/1

21812244/2

2921713/0

1735221

2411947/52
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سهم از تعداد واحد اشتغال مجوزتعداد واحدکد آیسیک
)درصد(

سهم از تعداد اشتغال 
)درصد(

45101281/56/2

353725/15/1

744181/24/0

265815763032

72145/01/0

234551/22/1

30155/01/0

314271/25/0

364261/25/0

252616781334

1521365114/7

28122162/64/4

3421713/0

1944937100100مجموع

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 13-1: ساختار اصناف شهرستان بیرجند

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت 

2995748813/1913/19تولیدی

3233808365/2065/20خدمات فنی

67961699041/4340/43توزیعی

2633658382/1682/16خدماتی

1565739143100100جمع کل
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2-1-2. عمده محصوالت شهرستان بیرجند

کائــو شــکالت و انــواع نقــل و ابنبــات، تولیــد نوشــابه های  کا عمــده محصــوالت صنعتــی: منســوجات، ســیمان-اهک -گــچ، تولیــد 

کاالهــای  غیرالکلــی تولیــد اب معدنــی،  اهــن و فــوالد اساســی، بدنــه و اجــزای بدنــه وســائل نقلیــه موتــوری، ســاخت جواهــر االت و 

ــات  ــات و ملحق ، قطع ــدار ــل روکش کاب ــیم و  ــتیکی، س ــوالت الس ــرق، محص ــروی ب ــرل نی کنت ــع و  ــایل توزی ــتگاه ها و وس ــته، دس وابس

کــود و ترکیبــات ازت ، مــواد شــیمیایی اساســی بــه جزانــواع  وســائل نقلیــه موتــوری وموتــور انهــا، محصــوالت از مــواد ســرامیکی نســوز

کانیهــای  کانــه هــای فلــزی آهنــی، اســتخراج  ک رس، اســتخراج  عمــده محصــوالت معدنــی: اســتخراج ســنگ -شــن و ماســه و خــا

گلومراســیون ذغال ســنگ کــود، اســتخراج و آ شــیمیایی و 

گنــدم، جــو، پنبــه، زعفــران، زرشــک، محصــوالت جالیــزی و  کشــاورزی: عمده تریــن محصــوالت زراعــی شهرســتان  محصــوالت 

، انگــور و ســنجد نباتــات علوفــه ای و عمــده تریــن محصــوالت باغــی عنــاب، پســته، ســیب، انــار

3-1-2. زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستان بیرجند

جدول 14-1: زیرساخت های تولید و تجارت شهرستان

3تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

978/4وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

173 )پایان سال 1399(تعداد واحدهای بهره برداری شده در ناحیه صنعتی

1گمرک

4-1-2. ساختار جمعیت شهرستان بیرجند

آخرین وضعیت جمعیت و  اشتغال شهرستان  به شرح جدول )15-1( برآورد شده است.

جدول 15-1: جمعیت شهرستان بیرجند

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

7%261324279372جمعیت )نفر(

13.3%6777876790تعداد افراد شاغل )نفر(

-42%87285100جمعیت بیکار )نفر(

-10%46.242نرخ مشارکت )درصد(

-45%11.26.2نرخ بیکاری
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کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان بیرجنــد 7 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )1-15( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کــه نشــان دهنده بهبــود شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل 13.3 درصــد بیشــتر شــده اســت 

2-2. ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدن و تجارت شهرستان
1-2-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان بیرجند

ــل  ــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان خراســان جنوبــی، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان بیرجنــد در جــدول )16-1( قاب ب

مشــاهده اســت.  

جدول 16-1: نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان بیرجند

خدمات و بازرگانیمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات، تولید پوشاک تولید چوب 
و محصوالت چوبی، تولید کاغذ و محصوالت کاغذی، صنایع تولید مواد و 
محصوالت شیمیایی، تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی، تولید سایر 

محصوالت کانی غیرفلزی، تولید فلزات اساسی، تولید محصوالت فلزی فابریکی 
بجز ماشین آالت و تجهیزات، تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، تولید 

مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر

کالکوپیریت،مصالح سنگی 
ساختمانی دانه بندی شده 
)شن،ماسه،ریگ،سنگ و 

باالست(، سنگ آهک دانه 
بندی شده، شن و ماسه دانه 

بندی شده

فعالیت های بسته بندی،  
تاسیسات بنا، پردازش داده

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

2-2-2. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

ــه شــرح جــدول )1-17(،  ــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ب مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نی

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 5463 نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان بیرجنــد اســت. از ایــن میــان تعــداد  بــرای اســتان خراســان جنوبــی 16074 نفــر خواهــد بــود 

اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 2594 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدول 17-1: پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان بیرجند

پیش بینی شغل13951400

جمعیت 
) )نفر

جمعیت 
فعال

جمعیت 
بیکار

تعدادافراد 
شاغل

جمعیت 
) )نفر

جمعیت 
فعال )هزار 

) نفر

جمعیت 
بیکار 

) )هزار نفر

تعدادافرادشاغل 
شهرستان  

) )هزار نفر

تعدادشغل موردنیاز 
شهرستان طی5سال 

)1404-99(

سهم بخش صنعت 
، معدن و تجارت

خراسان 
7688985513902714519904800/83415/24420/1595/22816,0747,634جنوبی

26132418964587286777845/28398/8216/581/775,4632,594بیرجند

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان بیرجند 3-2-2. طر

طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بیرجنــد بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)18-1(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه ســاخت تولیــد 

کانــی غیــر فلــزی )26( و تولیــد محصــوالت فلــزی فابریکــی بجــز ماشــین  محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی )25(، تولیــد محصــوالت 

کــه  آالت و تجهیــزات )28( اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد 

گیرنــد.  اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان بیرجنــد قــرار 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان بیرجند جدول 18-1:طر

کد آیسیک 2 رقمی ح تعداد طر مجموع مجوز اشتغال نوع پروژه

15 3 43

نیمه تمام 1 تا 60

20 1 6

21 1 300

24 2 82

25 4 481

26 15 160

27 3 160

28 5 60

29 2 32
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کد آیسیک 2 رقمی ح تعداد طر مجموع مجوز اشتغال نوع پروژه

15 5 118

نیمه تمام باالی 60

20 1 6

21 1 10

22 1 20

24 1 7

25 6 244

26 12 632

27 1 4

28 4 42

31 1 6

37 1 20

74 2 24

37 1 100 ایجادی

3. شهرستان خوسف
شهرســتان خوســف یکــی از شهرســتان های اســتان خراســان جنوبــی اســت. مرکــز ایــن شهرســتان شــهر خوســف اســت. شــهر 

خوســف در 36 کیلومتــری غــرب بیرجنــد ودر حاشــیه کویــر قرارگرفتــه خوســف از شــمال بــه شهرســتان ســرایان از مشــرق بــه بخــش 

مرکــزی بیرجنــد، از جنــوب بــه نهبنــدان و از مغــرب بــه شهرســتان طبــس محــدود مــی شــود. مرکــز شهرســتان بــه طــول جغرافیایــی 

ــر  ــف ب ــتان خوس ــت شهرس ــد..مجموع جمعی ــی باش ــا م ــطح دری ــر از س ــاع 1290 مت ــه ارتف ــی 46-32 و ب ــرض جفرافیای 38-53 و ع

اســاس آمارگیــری ســال 1395، 27600 نفــر مــی باشــد.

1-3. ساختار موجود 
1-1-3. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان

انســان، فضــا و فعالیــت، 3 عنصــر کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

مولــد و محــرک رشــد اقتصــادی بــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان 

و چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. ســهم بنــگاه هــای دارای پروانــه 

ــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 32 درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال 68 درصــد اســت. جــدول)19-1( و جــدول )1-20(. بهره ب
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جدول 19-1: ساختار بخش صنعت شهرستان خوسف

سهم از تعداد واحد اشتغال مجوزتعداد واحدکد آیسیک
)درصد(

سهم از تعداد اشتغال 
)درصد(

143291539/4

131346534/52

26142617049/39

23120503/3

1515576/0

20661100100جمع کل

جدول 20-1: ساختار اصناف شهرستان خوسف

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت 

18546392/3292/32تولیدی

8822066/1566/15خدمات فنی

23358346/4146/41توزیعی

5614096/996/9خدماتی

5621405100100جمع کل

2-1-3. عمده محصوالت شهرستان خوسف

کانی غیرفلزی، کک و فراورده های حاصل ازنفت،  عمده محصوالت صنعتی: محصوالت غذائی و آشامیدنیها، محصوالت 

گــچ دانه بنــدی  گلومــره(، طــال، پلــی متــال، ســنگ  کلوخــه ســنگ آهــن )آ کســیدی،  کنســانتره مــس ا عمــده محصــوالت معدنــی: 

شــده، ســنگ آهــک دانه بنــدی شــده، دولومیــت دانــه بنــدی شــده،  مصالــح ســنگی ســاختمانی دانــه بنــدی شــده )شن،ماســه، 

ریــگ، ســنگ و باالســت(، شــن و ماســه دانــه بنــدی شــده

کشیر محصوالت کشاورزی: زرشک، عناب، خا
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3-1-3. زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستان خوسف

جدول 21-1: زیرساخت های تولید و تجارت شهرستان

1تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

48وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی)هکتار(

15 )پایان سال 1399(تعداد واحدهای بهره برداری شده در ناحیه صنعتی

4-1-3. ساختار جمعیت شهرستان خوسف

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان خوســف مربــوط بــه 

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــرح جــدول )22-1( بــرآورد شــده اســت.

جدول 22-1:جمعیت شهرستان خوسف

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

5%2760029506جمعیت )نفر(

-20%101248110تعداد افراد شاغل )نفر(

-11.6%577510جمعیت بیکار )نفر(

-10%46.242نرخ مشارکت )درصد(

-45%11.26.2نرخ بیکاری

کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان خوســف 5 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )1-22( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کــه نشــان دهنــده نــزول شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل 20 درصــد کمتــر شــده اســت 

2-3. ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدن و تجارت شهرستان
در این بخش با بررســی اســناد ملی و اســتانی مصوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبرگان و ذی نفعان بخش های 

خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــرح ذیل تبیین شــده اســت.
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1-2-3. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان خوسف

ــل  ــدول)23-1( قاب ــف درج ــتان خوس ــعه شهرس ــوب توس ــه مطل ــی، نقش ــان جنوب ــتان خراس ــش اس ــوب آمای ــند مص ــاس س ــر اس ب

ــت.   ــاهده اس مش

جدول 23-1: نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان خوسف

خدمات و بازرگانیمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید 
زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت 

های هسته ای، تولید سایر محصوالت کانی 
غیرفلزی، تولید فلزات اساسی، بازیافت

کنسانتره مس اکسیدی، کلوخه سنگ آهن 
)آگلومره(، طال، پلی متال، سنگ گچ دانه بندی 
شده، سنگ آهک دانه بندی شده، دولومیت 

دانه بندی شده،  مصالح سنگی ساختمانی 
دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و 

باالست(، شن و ماسه دانه بندی شده

-

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

2-2-3. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول )1-24(، 

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

بــرای اســتان خراســان جنوبــی 16074 نفــر خواهــد بــود کــه 5463 نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان خوســف اســت. از ایــن میــان تعــداد 

اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 2594 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 24-1: پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان خوسف

پیش بینی شغل13951400

جمعیت 
) )نفر

جمعیت 
فعال

جمعیت 
بیکار

تعدادافراد 
شاغل

جمعیت 
) )نفر

جمعیت 
فعال 

) )هزارنفر

جمعیت 
بیکار 

) )هزارنفر

تعدادافرادشاغل 
شهرستان
)   )هزار نفر

تعدادشغل مورد 
نیاز 

شهرستان طی5 
سال

)1404-99( 

سهم بخش صنعت، 
معدن و تجارت

خراسان 
جنوبی

7688985513902714519904800/83415/24420/1595/22816,0747,634

27600214235771012494/2976/855/022/8577274خوسف

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان خوسف 3-2-3. طر

ــش  ــات آمای ــرار دادن مالحظ ــر ق ــا مدنظ ــف ب ــتان خوس ــارت شهرس ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــعه بخ ــای توس ــدی طرح ه طبقه بن

ســرزمین بــه شــرح جــدول)25-1(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 

گیرنــد.  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان خوســف قــرار  درصــد 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان خوسف جدول 25-1: طر

نوع پروژهکد آیسیک 2 رقمیپیشرفتاشتغال مجوزنام واحد

7483/1913معادن و صنایع معدنی کارند صدرجهان

نیمه تمام 1 تا 60

13114زهرا طوفانی نژاد

28126محمدعلی ملکی

15226سیمان شاسکوه

7226احمد فرهمند راد

10314بهاره دباغی

27426کارگاه تولید آجر

55/3115تولید یخ

755/6023چدن کویر خاوران

نیمه تمام باالی 60 درصد آمایشی

75/6037کیان آرک رادمان

1557/6023تولید قیر وکیوم وایزوگام

326137گشتاور خودرو

765/6123شرکت صنایع شیمیایی روان سوخت نوین

55/7226تولید قطعات سیمانی

4. شهرستان درمیان
ــر  کیلومتــر مربــع 6/08 درصــد مســاحت کل اســتان را در ب ــا وســعت معــادل5797  ــه مرکزیــت شــهر اســدیه ب شهرســتان درمیــان ب

گرفتــه اســت. درمیــان از شــمال بــه شهرســتان قائنــات جنــوب بــه شهرســتان سربیشــه غــرب بــه شهرســتان بیرجنــد و شــرق آن بــا 

گــرم و خشــک  کلــی از نــوع  کیلومتــر بــه اســتان شــیندند افغانســتان متصــل اســت. آب و هــوای منطقــه بطــور  مــرزی بــه طــول70 

اســت. شهرســتان دارای نواحــی کوهســتانی بــا آب و هــوای ســرد و ناحیــه جلگــه ای بــا آب و هــوای نیمــه صحرایــی مــی باشــد. هــر 

چــه از غــرب بــه شــرق مــی رویــم بــه درجــه حــرارت افــزوده می شــود.
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1-4. ساختار موجود 
1-1-4. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان

ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهره بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 11 درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال 89درصــد اســت. 

جــدول)25-1( و جــدول )1-26(.

جدول 25-1: ساختار بخش صنعت شهرستان درمیان

حکد آیسیک سهم از تعداد واحد اشتغال مجوزتعداد طر
)درصد(

سهم از تعداد اشتغال 
)درصد(

141911/1167/1

26717578/7753/32

15135411/1180/65

9538100100مجموع

جدول 26-1: ساختار اصناف شهرستان درمیان

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت 

36190392/2092/20تولیدی

33082512/1912/19خدمات فنی

892223068/5168/51توزیعی

14335829/829/8خدماتی

17264315100100جمع کل

2-1-4. عمده محصوالت شهرستان درمیان

وســرامیکی  ســفالی  محصــوالت  غیرفلــزی،  کانــی  محصــوالت  وگچــی،  بتونی-ســیمانی  کاالهــای  صنعتــی:  محصــوالت  عمــده 

قندوشــکر   ، غیرنســوز ســاختمانی 

عمــده محصــوالت معدنــی: مصالــح ســنگی ســاختمانی شستشــو و دانــه بنــدی شــده )شــن، ماســه، ریــگ، ســنگ و باالســت(، شــن 

و ماســه شستشــو و دانه بنــدی شــده

محصــوالت کشــاورزی: محصــوالت شــاخص ایــن شهرســتان نیــز شــامل زرشــک و عنــاب بــا رتبــه ســوم تولیــد در کشــور می باشــد.

غ( نیــز شهرســتان درمیــان در رتبــه دوم)مشــترک بــا قایــن( در اســتان قــراردارد. در تولیــد گوشــت ســفید)مر
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3-1-4. زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستان درمیان

جدول 27-1: زیرساخت های تولید و تجارت شهرستان

1تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

30وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی    )هکتار(

1 )پایان سال 1399(تعداد واحدهای بهره برداری شده در ناحیه صنعتی

1پایانه صادراتی

4-1-4. ساختار جمعیت شهرستان درمیان

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان درمیــان مربــوط بــه 

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــرح جــدول )28-1( بــرآورد شــده اســت.

جدول 28-1: جمعیت شهرستان درمیان

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

7%5371457424جمعیت )نفر(

20%1317915783تعداد افراد شاغل )نفر(

-47%19921047جمعیت بیکار )نفر(

-10%46.242نرخ مشارکت )درصد(

-45%11.26.2نرخ بیکاری

کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان درمیــان 7 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )1-28( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کــه نشــان دهنــده بهبــود شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل 47 درصــد بیشــتر شــده اســت 

2-4. ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدن و تجارت شهرستان
در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــرح ذیل تبیین شــده اســت.
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1-2-4. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان درمیان

ــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان خراســان جنوبــی، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان درمیــان در جــدول )29-1( قابــل  ب

مشــاهده اســت.  

جدول 29-1: نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان درمیان

خدمات و بازرگانیمعدنصنعتشهرستان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و تولید سایر درمیان
محصوالت کانی غیرفلزی

مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه بندی شده 
)شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(، شن و ماسه 

شستشو و دانه بندی شده
-

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

2-2-4. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان خراســان جنوبــی 16074 نفــر  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 1123 نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان درمیــان اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت،  خواهــد بــود 

معــدن و تجــارت 533 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 30-1: پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستان درمیان

پیش بینی شغل13951400

) جمعیت جمعیت )نفر
فعال

جمعیت 
بیکار

تعدادافراد 
شاغل

جمعیت 
) )نفر

جمعیت 
فعال 

) )هزارنفر

جمعیت 
بیکار 

) )هزارنفر

تعدادافرادشاغل 
شهرستان
)   )هزار نفر

تعدادشغل مورد 
نیاز شهرستان طی 

5سال 
)1404-99(   

سهم بخش 
صنعت، معدن و 

تجارت

خراسان 
7688985513902714519904800/83415/24420/1595/22816,0747,634جنوبی

537143654819921317926/5806/1706/199/151,123533درمیان

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان درمیان 3-2-4. طر

ــش  ــات آمای ــرار دادن مالحظ ــر ق ــا مدنظ ــان ب ــتان درمی ــارت شهرس ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــعه بخ ــای توس ــدی طرح ه طبقه بن

ســرزمین بــه شــرح جــدول)31-1(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 

گیرنــد.  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان درمیــان قــرار  درصــد 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان درمیان جدول 31-1: طر

نوع پروژهکد آیسیک 2 رقمیپیشرفتاشتغال مجوزنام واحد

9114اجر فشاری اکبری محمد آباد

نیمه تمام 1 تا 60

12126محصوالت بتنی

5226تیرچه بلوک موسوی

6226تولید قطعات بتنی

9226نوید گستر زهان

7220صنایع چوب

5326تولید قطعات بتنی

1643/526اویس خسروی

305/717سمیه قاسمی راد

65325عبداله روحی

نیمه تمام باالی 60 درصد 66026عبدالحکیم حمیدی طبس

5. شهرستان زیرکوه
کیلومتــر مربــع از شــمال بــه بخــش هــای قاســم آبــاد و ســنگان شهرســتان خــواف، از  شهرســتان زیرکــوه بــا وســعتی حــدود 6427 

کیلومتــر بــا کشــور  جنــوب بــه بخــش قهســتان شهرســتان زیرکــوه، از غــرب بــه شهرســتان قاینــات و از شــرق بــه طــول حــدودد 116 

افغانســتان هــم مــرز مــی باشــد.

1-5. ساختار موجود 
1-1-5. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان

ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهــره بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 0.8 درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال 99.2 درصــد اســت. 

جــدول)32-1( و جــدول )1-33(.

جدول 32-1:ساختار بخش صنعت شهرستان زیرکوه

حکد آیسیک تعداد اشتغالتعداد طر

26321
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جدول 33-1: ساختار اصناف شهرستان زیرکوه

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت 

17543818.6218.62تولیدی

17543818.6218.62خدمات فنی

497124352.7852.78توزیعی

932339.899.89خدماتی

9402350100100جمع کل

2-1-5. عمده محصوالت شهرستان زیرکوه

کانی غیرفلزی کاالهای بتونی-سیمانی وگچی، محصوالت  عمده محصوالت صنعتی: 

عمــده محصــوالت معدنــی: مصالــح ســنگی ســاختمانی شستشــو و دانــه بنــدی شــده )شن،ماســه، ریــگ، ســنگ و باالســت(، شــن 

و ماســه شستشــو و دانــه بنــدی شــده

محصــوالت کشــاورزی: محصــوالت مهــم کشــاورزی شهرســتان شــامل: زرشــک )شهرســتان زیرکــوه بــه عنــوان بزرگتریــن تولیــد 

کــه بیشــترین زرشــک تولیــدی ایــن شهرســتان نیــز در بخــش زهــان و در روســتاهای  کننــده زرشــک در دنیــا شــناخته میشــود 

ــو – عنــاب –  افین–کبــودان– و روســتاهای دیگــر ایــن بخــش تولیــد میشــود ( ازدیگــر محصــوالت مهــم تولیــد شــده زعفــران – آل

پســته- انگــور و محصــوالت جالیــزی از قبیــل هندوانــه و.... می باشــد.یکی از پتانســیل هــای شهرســتان زیرکوه:محصــوالت یــا 

گیاهــان دارویــی  کلکســیونی از  ــا ایــن شهرســتان بــه عنــوان  گیاهــان دارویــی اســت .وجــود رشــته کوههــای وســیع باعــث شــده ت

کوتــی- بومــادران– بنــه –کســورگو .  کا –کلپوره–  شــناخته بشــود . گیاهــان دارویــی زیــادی از جملــه: زیــره کوهــی - آویشــن –مســتار

در ایــن شهرســتان بــه وفــور یافــت مــی شــود .

3-1-5. زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستان زیرکوه

جدول 34-1: زیرساخت های تولید و تجارت شهرستان

1تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

49وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی)هکتار(

2 )پایان سال 1399(تعداد واحدهای بهره برداری شده در ناحیه صنعتی

1پایانه صادراتی
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4-1-5. ساختار جمعیت شهرستان زیرکوه

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان زیرکــوه مربــوط بــه ســال 

1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــرح جــدول )35-1( بــرآورد شــده اســت.

جدول 35-1: جمعیت شهرستان زیرکوه

نرخ رشد)درصد(13951399ردیف

8.5%4015543555جمعیت )نفر(

22.6%975211960تعداد افراد شاغل )نفر(

-40%1343793جمعیت بیکار )نفر(

-10%46.242نرخ مشارکت )درصد(

-45%11.26.2نرخ بیکاری

کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

ــته،  ــد داش ــد رش ــوه 8.5 درص ــتان زیرک ــت شهرس ، جمعی ــر ــاله اخی ــی دوره 5 س ــه ط ــود اینک ــا وج ــت ب ــهود اس ــدول )1-35( مش ج

ــت.  ــتان اس ــتغال شهرس ــرایط اش ــود ش ــده بهب ــان دهن ــه نش ک ــت  ــده اس ــتر ش ــد بیش ــاغل 22.6 درص ــراد ش ــداد اف تع

2-5. ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدن و تجارت شهرستان
در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــرح ذیل تبیین شــده اســت.

1-2-5.نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان زیرکوه

ــل  ــدول )36-1( قاب ــوه در ج ــتان زیرک ــعه شهرس ــوب توس ــه مطل ــی، نقش ــان جنوب ــتان خراس ــش اس ــوب آمای ــند مص ــاس س ــر اس ب

ــت.   ــاهده اس مش

جدول 36-1: نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان زیرکوه

خدمات و بازرگانیمعدنصنعتشهرستان

تولید زیرکوه صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و 
محصوالت کانی غیرفلزی

مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه بندی شده 
)شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(، شن و ماسه 

شستشو و دانه بندی شده
-

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.
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2-2-5. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول )1-27(، 

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 839 نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان زیرکــوه اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال  اســتان خراســان جنوبــی 16074 نفــر خواهــد بــود 

مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 399 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 27-1: پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان زیرکوه

پیش بینی شغل13951400

) جمعیت جمعیت )نفر
فعال

جمعیت 
بیکار

تعدادافراد 
شاغل

جمعیت 
) )نفر

جمعیت 
فعال 

) )هزارنفر

جمعیت 
بیکار 

) )هزارنفر

تعدادافرادشاغل 
شهرستان
)   )هزار نفر

تعدادشغل مورد 
نیاز 

شهرستان طی5 
سال

)1404-99(  

سهم بخش 
صنعت، معدن و 

تجارت

خراسان 
7688985513902714519904800/83415/24420/1595/22816,0747,634جنوبی

40155277331343975255/4375/1279/096/11839399زیرکوه

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان زیرکوه 3-2-5. طر

طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان زیرکــوه بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)28-1(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 

گیرنــد.  ــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان زیرکــوه قــرار  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نی درصــد 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان زیرکوه جدول 28-1: طر

نوع پروژهکد آیسیک 2 رقمیپیشرفتاشتغال مجوزنام واحد

7125حمیدرضا مهوری

نیمه تمام 1 تا 60 8114مجتبی رستمی اسفدن

109/3614شهرداری حاجی آباد

558/6126حمید نظری
نیمه تمام باالی 60 درصد

3565/6426چند آشیان
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6. شهرستان سرایان
کیلومتــر مربــع مســاحت دارد. شهرســتان  کــه حــدود هفــت هــزار  ســرایان یکــی از شهرســتان های اســتان خراســان جنوبــی  اســت 

ســرایان در شــمال غربــی اســتان خراســان جنوبــی واقــع اســت. شهرســتان ســرایان از غــرب بــه شهرســتان فــردوس، از شــمال بــه 

گنابــاد، از شــرق بــه بخــش ســده شهرســتان قائنــات، از جنــوب و جنــوب شــرق بــه بخــش خوســف  کاخــک شهرســتان  بخــش 

شهرســتان بیرجنــد و از جنــوب غربــی بــه بخــش دیهــوک شهرســتان طبــس محــدود می شــود. جمعیــت شهرســتان ســرایان طبــق 

سرشــماری ســال 1395، برابــر بــا 33312  نفــر می باشــد. آب و هــوای ایــن شهرســتان نســبتًا معتــدل و دارای زمســتان های ســرد و 

تابســتان های خشــک می باشــد.

1-6. ساختار موجود 
1-1-6. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان

ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهــره بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 6.5 درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال 93.5 درصــد اســت. 

جــدول)29-1( و جــدول )1-30(.

جدول 29-1:ساختار بخش صنعت شهرستان سرایان

سهم از تعداد واحد اشتغال مجوزتعداد واحدکد آیسیک
)درصد(

سهم از تعداد اشتغال 
)درصد(

141723/352/2

1725545/678/19

241623/316/2

262117074/6715/61

361623/316/2

2542290/1291/7

1511223/332/4

31278100100جمع کل
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جدول 30-1: ساختار بخش اصناف شهرستان سرایان

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت 

31578854/1954/19تولیدی

35889521/2221/22خدمات فنی

789197395/4895/48توزیعی

15037531/931/9خدماتی

16124030100100جمع کل

2-1-6. عمده محصوالت شهرستان سرایان

گچــی، مبلمــان،  کاالهــای بتونی-ســیمانی و  عمــده محصــوالت صنعتــی: انــواع محصــوالت پالســتیکی، ســیمان-اهک -گــچ، 

ک کننــده  وپا بــرش وشــکل دادن وپرداخــت ســنگ، صابــون   ، نشــده درجــای دیگــر کانــی غیرفلــزی طبقه بنــدی  محصــوالت 

وســرامیکی  ســفالی  محصــوالت  معدنــی،  تولیــداب  غیرالکلــی  نوشــابه های  وپرداخــت،  کننــده  تمیــز  هــای  هادترژانهافــراورده 

، امــاده ســازی وریســندگی الیــاف نســاجی بافندگــی منســوجات ســاختمانی غیرنســوز

عمــده محصــوالت معدنــی: ســنگ آهــک دانــه بنــدی شــده، مصالــح ســنگی ســاختمانی شستشــو و دانه بندی شــده )شن،ماســه، 

ریــگ، ســنگ و باالســت(، شــن و ماســه شستشــو و دانــه بنــدی شــده، بنتوییــت

گردو،  هلو، توت خشک ، عناب، سنجد، بادام کوهی،  محصوالت کشاورزی: زعفران، زرشک، آلو بخارا،انار

3-1-6.  زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستان سرایان

جدول 31-1: زیرساخت های تولید و تجارت شهرستان

4تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

213.56وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی)هکتار(

25 )پایان سال 1399(تعداد واحدهای بهره برداری شده در ناحیه صنعتی

4-1-6. ساختار جمعیت شهرستان سرایان

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان ســرایان مربــوط بــه ســال 

1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــرح جــدول )32-1( بــرآورد شــده اســت.
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جدول 32-1: جمعیت شهرستان سرایان

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

7%3331235612جمعیت )نفر(

5.4%92919788تعداد افراد شاغل )نفر(

-65%1854650جمعیت بیکار )نفر(

-10%46.242نرخ مشارکت )درصد(

-45%11.26.2نرخ بیکاری

کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان ســرایان 7 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )1-32( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کــه نشــان دهنــده بدتــر شــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل 5.4 درصــد بیشــتر شــده اســت 

2-6. ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدن و تجارت شهرستان
1-2-6. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان سرایان

ــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان خراســان جنوبــی، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان ســرایان در جــدول )33-1( قابــل  ب

مشــاهده اســت.  

جدول 33-1: نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان سرایان

خدمات و بازرگانیمعدنصنعتشهرستان

سرایان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، 
تولید منسوجات، تولید چوب و 
محصوالت چوبی، تولید کاغذ و 
محصوالت کاغذی، تولید سایر 

محصوالت کانی غیرفلزی، تولید 
مبلمان و مصنوعات طبقه بندی 

نشده در جای دیگر

مصالح سنگی ساختمانی شستشو 
و دانه بندی شده )شن،ماسه، 
ریگ، سنگ و باالست(، شن و 

ماسه شستشو و دانه بندی شده

فعالیت های بسته بندی

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

2-2-6. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان خراســان جنوبــی 16074 نفــر  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 696 نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان ســرایان اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت،  خواهــد بــود 

معــدن و تجــارت 331 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدول 34-1: پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستان سرایان

پیش بینی شغل13951400

جمعیت 
) )نفر

جمعیت 
فعال

جمعیت 
بیکار

تعدادافراد 
شاغل

جمعیت 
) )نفر

جمعیت 
فعال 

) )هزارنفر

جمعیت 
بیکار 

) )هزارنفر

تعدادافرادشاغل 
شهرستان
)   )هزار نفر

تعدادشغل مورد 
نیاز 

شهرستان طی 
5سال )1404-99(

سهم بخش صنعت، 
معدن و تجارت

خراسان 
7688985513902714519904800/83415/24420/1595/22816,0747,634جنوبی

33312243131854929113/3658/1066/092/9696331سرایان

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان سرایان 3-2-6. طر

طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان ســرایان بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)35-1(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 

گیرنــد.  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان ســرایان قــرار  درصــد 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان سرایان جدول 35-1: طر

نوع پروژهکد آیسیک 2 رقمیپیشرفتاشتغال مجوزنام واحد

15126بین المللی کانسار خلیج فارس

نیمه تمام 1 تا 60

6214رضا دوست آبادی

5326تولید موزاییک

11426صنعت پودر خاور گستر

mdf 71020واحد تولیدی

391126جالل الدین کوهستانی

121126شهرداری سه قلعه

71324صنعت پودر خاور گستر

51626ابراهیم دوست ابادی

562/1626شهسوار طاهری دوست آباد

51726شهسوار طاهری دوست آباد

685/1826منسوجات بتنی

52015آب معدنی آسمان سرایان
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نوع پروژهکد آیسیک 2 رقمیپیشرفتاشتغال مجوزنام واحد

888/5526حجت خرمی
نیمه تمام 1 تا 60

85626حجت خرمی

703/6015زهرا عجم

نیمه تمام باالی 60 
درصد

68/6126بلوکه زنی

73/6225محسن کدخدا معروف

159/6226شرکت کیمیاگران زابر سرایان

106/6420غالمرضا مالکی

675/6626رادپرلیت

upvc 86825تولید درب و پنجره دوجداره

1025/6924ابوالفضل جوان خواه گل ختمی

68/7174حسین رجائی

شرکت تعاونی تولیدی سپید شانه شرق 
87821سرایان

2903/7821تعاونی تولیدی سپید شانه شرق سرایان

7. شهرستان سربیشه
» شهرســتان سربیشــه « بــه مرکزیــت شــهر سربیشــه بــا مســاحتی معــادل 8251 کیلومتــر مربــع در شــرق ایــران ، حاشــیه شــمال شــرقی 

کــه از شــمال  گردیــده اســت  دشــت لــوت و در جنــوب شــرقی شهرســتان بیرجنــد و در محــور بیــن المللــی بیرجنــد- زاهــدان واقــع 

و غــرب بــه شهرســتان بیرجنــد و از جنــوب بــه شهرســتان نهبنــدان و از شــرق بــه کشــور افغانســتان محــدود بــوده و طــول مــرز 

کیلومتــر می باشــد. ایــن شهرســتان بــه خاطــر داشــتن آب و هــوای مســاعد و ییالقــی  مشــترک آن بــا کشــور افغانســتان حــدود 110 

بــرای کشــاورزی مناســب اســت. جمعیــت ایــن شهرســتان بــر طبــق سرشــماری ســال 1395، برابــر بــا 40959 نفــر بوده اســت.

1-7. ساختار موجود 
1-1-7. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان

ــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 20 درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال 80 درصــد اســت.  ســهم بنــگاه هــای دارای پروانــه بهــره ب

جــدول)35-1( و جــدول )1-36(.
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جدول 35-1:ساختار بخش صنعت شهرستان سربیشه

حکد آیسیک سهم از تعداد واحد اشتغال مجوزتعداد طر
)درصد(

سهم از تعداد اشتغال 
)درصد(

331313/345/0

1421325/696/1

2011913/386/2

2911113/366/1

24218525/686/27

261734713/5326/52

721413/360/0

2311513/326/2

3611413/311/2

2532238/931/3

1512213/331/3

341913/336/1

3266400/100100جمع کل

جدول 36-1: ساختار اصناف شهرستان سربیشه

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

17543862/1662/16تولیدی

19649061/1861/18خدمات فنی

551137833/5232/52توزیعی

13132844/1244/12خدماتی

10532633100100جمع کل

2-1-7. عمده محصوالت شهرستان سربیشه

عمــده محصــوالت صنعتــی: کاالهــای بتونی-ســیمانی وگچــی، انــواع محصــوالت پالســتیکی، موادشــیمیایی اساســی بــه جزانــواع 

کانــی غیرفلــزی، بــرش وشــکل دادن وپرداخــت ســنگ، قطعــات وملحقــات وســائل نقلیــه موتــوری  کودوترکیبــات ازت، محصــوالت 

وموتورانهــا، ســاخت جواهــراالت وکاالهــای وابســته، ســاخت  فــراورده هــای نفتــی تصفیــه شــده، ســاخت ورقهــای روکــش -تختــه 
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کارونی رشــته فرنگــی محصوالت  ، ما مطبــق -نئوپــان وســایرانواع پانــل وتختــه، محصــوالت ســفالی وســرامیکی ســاختمانی غیرنســوز

اردی مشــابه، محصــوالت ازمــواد ســرامیکی نســوز

کســیدی، روی، کنســانتره کرومیــت، منیزیــت دانــه بنــدی شــده، مصالــح  عمــده محصــوالت معدنــی: کنســانتره مــس ســولفیدی و ا

ســنگی ســاختمانی شستشــو و دانــه بنــدی شــده )شن،ماســه، ریــگ، ســنگ و باالســت(، پرلیــت دانــه بنــدی شــده، شــن و ماســه 

شستشــو و دانــه بنــدی شــده، دولومیــت

گنــدم  محصــوالت کشــاورزی: ایــن شهرســتان بــه خاطــر داشــتن آب و هــوای مســاعد و ییالقــی، مناســِب کشــاورزی اقالمــی چــون 

، آلــو ، عنــاب ، زرشــک ، زعفــران ، جــو ، پســته اســت.

3-1-7. زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستان سربیشه

جدول 38-1: زیرساخت های تولید و تجارت شهرستان

2تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

57.46وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

17 )پایان سال 1399(تعداد واحدهای بهره برداری شده در ناحیه صنعتی

1گمرک

4-1-7. ساختار جمعیت شهرستان سربیشه

ــه  ــوط ب ــه مرب ــتان سربیش ــکاری شهرس ــرخ بی ــکاران و ن ــداد بی ــال، تع ــت فع ــت، جمعی ــده از جمعی ــر ش ــمی منتش ــار رس ــن آم آخری

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــرح جــدول )39-1( بــرآورد شــده اســت.

جدول 39-1:جمعیت شهرستان سربیشه

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

8.5%4095944427جمعیت )نفر(

3.4%1179612196تعداد افراد شاغل )نفر(

0.7%804810جمعیت بیکار )نفر(

-10%46.242نرخ مشارکت )درصد(

-45%11.26.2نرخ بیکاری
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کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان سربیشــه 8.5 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )1-39( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کــه نشــان دهنــده بدتــر شــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  تعــداد افــراد شــاغل 3.4 درصــد بیشــتر شــده اســت 

2-7. ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدن و تجارت شهرستان
1-2-7. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان سربیشه

ــل  ــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان خراســان جنوبــی، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان سربیشــه در جــدول)40-1( قاب ب

مشــاهده اســت.  

جدول 40-1: نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان سربیشه

خدمات و بازرگانیمعدنصنعتشهرستان

سربیشه

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید چوب و 
محصوالت چوبی، انتشارات و چاپ، صنایع تولید مواد 

و محصوالت شیمیایی، تولید محصوالت الستیکی 
و پالستیکی، تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی، 
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات، تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر، تولید ابزار پزشکی و اپتیکی، تولید 
وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، تولید مبلمان و 

مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر

کنسانتره مس سولفیدی و اکسیدی، 
روی، کنسانتره کرومیت، منیزیت دانه 

بندی شده، مصالح سنگی ساختمانی 
شستشو و دانه بندی شده )شن،ماسه، 

ریگ، سنگ و باالست(، پرلیت دانه بندی 
شده، شن و ماسه شستشو و دانه بندی 

شده، دولومیت

کامپیوتر و فعالیت های 
وابسته

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

2-2-7. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن وتجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

ــه شــرح جــدول )1-41(،  ــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ب مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نی

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 856 نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان سربیشــه اســت. از ایــن میــان تعــداد  بــرای اســتان خراســان جنوبــی 16074 نفــر خواهــد بــود 

اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 407 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدول 41-1: پیش بینی جمعیت و هدف گذاری اشتغال شهرستان سربیشه

پیش بینی شغل13951400

جمعیت 
) )نفر

جمعیت 
فعال

جمعیت 
بیکار

تعدادافراد 
شاغل

جمعیت 
) )نفر

جمعیت 
فعال 

) )هزارنفر

جمعیت 
بیکار 

) )هزارنفر

تعدادافرادشاغل 
شهرستان  

) )هزار نفر

تعدادشغل مورد 
نیاز 

شهرستان طی 
5سال  )99-

)1404

سهم بخش صنعت، 
معدن و تجارت

خراسان 
7688985513902714519904800/83415/24420/1595/22816,0747,634جنوبی

40959286008041179643/4401/1381/020/12856407سربیشه

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان سربیشه 3-2-7. طر

ــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان سربیشــه ب

ســرزمین بــه شــرح جــدول)42-1(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 

گیرنــد.  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان سربیشــه قــرار  درصــد 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان سربیشه جدول 42-1: طر

نوع پروژهکد آیسیک 2 رقمیپیشرفتاشتغال مجوزنام واحد

10113حجت سپهری

نیمه تمام 1 تا 60

5126قطعات بتنی رضایی

14214شهرداری سربیشه

3992/224پرشیا پایا معدن

5526تیرچه بلوک

17615بازرگانی و پخش الست پارس

907/824فرآورده های نسوز آتش پا

3663/1726تهیه و تولید مواد نسوز کشور

2235/2226محمدعلی محمودی

52325امیر

تعاونی تولید قطعات پالستیکی گل نگار 
142725سربیشه

142/3015حسین شیخ زاده
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نوع پروژهکد آیسیک 2 رقمیپیشرفتاشتغال مجوزنام واحد

203415فرآوری وبسته بندی برنج

نیمه تمام 1 تا 60

195/3526شهرداری سربیشه

2121/4124تهیه و تولید مواد نسوز کشور

55826علیرضا چهارتنگی

2556/5914تهیه و تولید مواد نسوز کشور

1568/6014شرکت آریا کاواک کانسار

نیمه تمام باالی 60 
درصد

52/6272رمز ارز دیجیتال بهنام

46520درب و پنجره وشیشه دوجداره مهدی

6552/8029آلیاژ برجسته خاوران

1705/8714تهیه و تولید مواد نسوز کشور

8. شهرستان طبس
ــع  ــر مرب کیلومت ــا 55،412  شهرســتان طبــس یکــی از شهرســتان های اســتان خراســان جنوبــی و پهناورتریــن شهرســتان کشــور )ب

مســاحت( در مرکــز ایــران اســت. ایــن شهرســتان، از شــرق بــا شهرســتان های بشــرویه، فــردوس، ســرایان و خوســف، از شــمال بــا 

شهرســتان بردســکن در اســتان خراســان رضــوی و شهرســتان شــاهرود در اســتان ســمنان، از غــرب بــا اســتان اصفهــان و اســتان 

کــه تابســتان  های آن بســیار  گــرم وخشــک اســت  کرمــان همســایه اســت. شهرســتان طبــس از مناطــق  یــزد و از جنــوب بــا اســتان 

گــرم و دارای زمســتان های نســبتًا ســرد می باشــد. جمعیــت ایــن شهرســتان بــر طبــق سرشــماری ســال 1395، برابــر بــا 72617 نفــر 

بوده اســت.

1-8. ساختار موجود 
تجــاری  و  معدنــی  صنعتــی،  واحدهــای  وضعیــت  بخــش،   2 در  شهرســتان  اجتماعــی  و  اقتصــادی  ســاختار  قســمت  ایــن  در 

شهرســتان، عمــده محصــوالت صنعتــی، معدنــی و کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد 

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

1-1-8. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان

ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهــره بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 20 درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال 80 درصــد اســت. 

جــدول)43-1( و جــدول )1-44(.
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جدول 43-1: ساختار بخش صنعت شهرستان طبس

حکد آیسیک سهم از تعداد واحد تعداد اشتغالتعداد طر
)درصد(

سهم از تعداد اشتغال 
)درصد(

3311023/154/0

101142458/1383/22

1445794/407/3

1313623/194/1

3732070/308/1

1846794/461/3

201323/116/0

2111023/154/0

2911423/175/0

2446894/466/3

741323/116/0

263173227/3842/39

632747/238/0

23130323/132/16

3611023/154/0

251823/143/0

1576064/823/3

2841594/481/0

3421047/254/0

811857100100مجموع

جدول 44-1: ساختار بخش اصناف شهرستان طبس

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

576144000/1900/19تولیدی

603150889/1989/19خدمات فنی
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سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

1518379507/5007/50توزیعی

33583805/1105/11خدماتی

30327580100100جمع کل

2-1-8. عمده محصوالت شهرستان طبس

عمــده محصــوالت صنعتــی: محصــوالت غذائــی وآشــامیدنیها، محصــوالت فلــزی فابریکــی، محصــوالت کانــی غیرفلــزی، فعالیتهــای 

پشــتیبانی و کمکــی حمــل و نقــل؛ فعالیتهــای آژانســهای مســافرتی، فعالیتهــای خدمــات مهندســی، چوب و محصــوالت چوبی بجز 

، محصــوالت ازالســتیک  ک وعمــل آوردن پوســت خــز مبــل، بازیافــت، مــواد و محصــوالت شــیمیائی، وســایل نقلیــه موتــوری، پوشــا

کاغــذی، مبلمــان ســایرمصنوعات، ســاخت ماشــین آالت وتجهیــزات، کک وفراورده هــای حاصــل  کاغذومحصــوالت  و پالســتیک، 

ازنفت.

ــح  کنســتانتره آهــن، مصال ــه بنــدی شــده،  ــه بنــدی شــده، ســنگ آهــن دان عمــده محصــوالت معدنــی: زغــال ســنگ ســخت دان

کائولــن دانــه بنــدی شــده،  ســنگی ســاختمانی دانــه بنــدی شــده )شن،ماســه، ریــگ، ســنگ و باالســت(، باریــت دانــه بنــدی شــده، 

کنســانتره فلوریــن کرومیتــی،  گــری  ســیلیس دانــه بنــدی شــده، شــن و ماســه دانــه بنــدی شــده، ماســه ریختــه 

برنــج( ارزن،  جــو،  گنــدم،  ( غــالت   : از عبارتنــد  شهرســتان  ایــن  باغــی  و  زراعــی  محصــوالت  مهم تریــن  کشــاورزی:  محصــوالت 

، خرمــا، پســته، زعفــران و مرکبــات. ، ســیر ســبزیجات، جالیــز

3-1-8: زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستان طبس

جدول 45-1: زیرساخت های تولید و تجارت شهرستان

2تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

60.37وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی)هکتار(

29 )پایان سال 1399(تعداد واحدهای بهره برداری شده در ناحیه صنعتی

4-1-8. ساختار جمعیت شهرستان طبس

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان طبــس مربــوط بــه ســال 

1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــرح جــدول )46-1( بــرآورد شــده اســت.
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جدول 46-1: جمعیت شهرستان طبس

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

7%7261777632جمعیت )نفر(

15%1855821339تعداد افراد شاغل )نفر(

-34%21551416جمعیت بیکار )نفر(

-10%46.242نرخ مشارکت )درصد(

-45%11.26.2نرخ بیکاری

کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان طبــس 7 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )1-46( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کــه نشــان دهنــده بهتــر شــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل 15 درصــد بیشــتر شــده اســت 

2-8. ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدن و تجارت شهرستان
1-2-8. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان طبس

ــل  ــدول )47-1( قاب ــس در ج ــتان طب ــعه شهرس ــوب توس ــه مطل ــی، نقش ــان جنوب ــتان خراس ــش اس ــوب آمای ــند مص ــاس س ــر اس ب

ــت.   ــاهده اس مش

جدول 47-1: نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان طبس

خدمات و بازرگانیمعدنصنعتشهرستان

طبس

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات، تولید 
پوشاک، تولید چوب و محصوالت چوبی، تولید کاغذ و 

محصوالت کاغذی، تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت 
و سوخت های هسته ای، صنایع تولید مواد و محصوالت 
شیمیایی، تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی، تولید 

سایر محصوالت کانی غیرفلزی، تولید محصوالت فلزی 
فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات، تولید ماشین آالت 
و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید ابزار 
پزشکی و اپتیکی، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و 

نیم تریلر، تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده 
در جای دیگر، بازیافت

زغال سنگ سخت دانه بندی شده، 
سنگ آهن دانه بندی شده، کنستانتره 

آهن، مصالح سنگی ساختمانی دانه 
بندی شده)شن،ماسه، ریگ، سنگ و 

باالست(، باریت دانه بندی شده، کائولن 
دانه بندی شده، سیلیس دانه بندی 
شده، شن و ماسه دانه بندی شده، 
ماسه ریخته گری کرومیتی، کنسانتره 

فلورین

فعالیت های پشتیبان و 
کمکی حمل و نقل، سایر 
فعالیت های کسب و کار

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.
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2-2-8. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان خراســان جنوبــی 16074 نفــر  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 1518 نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان طبــس اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت،  خواهــد بــود 

معــدن و تجــارت 721 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 48-1: پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان طبس

پیش بینی شغل13951400

جمعیت 
) )نفر

جمعیت 
فعال

جمعیت 
بیکار

تعدادافراد 
شاغل

جمعیت 
) )نفر

جمعیت 
فعال 

)هزارنفر(

جمعیت 
بیکار 
)هزار 
نفر(

تعدادافرادشاغل 
شهرستان
  )هزار نفر(

تعدادشغل موردنیاز 
شهرستان طی 

5سال  
)1404-99(

سهم بخش 
صنعت، معدن 

و تجارت

خراسان 
7688985513902714519904800/83415/24420/1595/22816,0747,634جنوبی

726175232321551855877/7806/2344/162/211,518721طبس

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان طبس 3-2-8. طر

طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان طبــس بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)49-1( اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 

ــد.  گیرن ــرار  ــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان طبــس ق ــاز دارن ــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نی ک درصــد 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان طبس جدول 49-1: طر

نام واحد اشتغال مجوز پیشرفت کد آیسیک 2 رقمی نوع پروژه

کارخانجات نساجی ترنج نرگس طبس 123 7/60 17

نیمه تمام باالی 60 
درصد

سامان صنعت طبس 57 98/60 23

گروه صنعتی پاپک پارسیان 40 57/61 13

نوین سرام کویر 34 23/66 26

کاظم ظریف شاهسون نژاد 32 5/62 26

سهندگلشن شرق 30 74 21
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نام واحد اشتغال مجوز پیشرفت کد آیسیک 2 رقمی نوع پروژه

احمد برهانی 24 66 24

نیمه تمام باالی 60 
درصد

تعاونی دهیاران بخش دستگردان 19 75 26

صنعتی معدنی کاوش صنعت کویر 18 15/65 26

گیتی گستر خاوران 17 5/73 26

ماسه ریخته گری جیروک طبس 14 09/81 14

محمد ملک زاده 12 73 25

طبس پودر آران                       11 85/62 26

مصطفی فرخ 10 75/65 15

عباس برقی 7 9/66 74

تهیه و تولید فرآورده های رطب امید نو طبس 7 88/69 74

مجید مکاریان 7 7/73 26

رایان فن مهدی 6 88/61 37

مهدی قربانی 6 68 18

محمود یعقوبی 5 5/64 26

پرشین قطعه کویر 250 23 34

نیمه تمام 1 تا 60

زغالسنگ پروده طبس 130 7 10

آجر محکم دژ 130 16 26

آجر محکم دژ 130 3/16 26

سامان کاوش طبس 105 93/18 10

محمدرضا ابراهیمی صدرآیادی 100 4 26

سامان صنعت طبس 74 35-Jun 17

پارس اکسید 60 1 24

گروه معدنی پردیس صدر پاژ 56 72/59 10

سامان صنعت طبس 55 2 21

زغالسنگ طبس احیا سپاهان سهامی خاص 53 4 10

سامان صنعت طبس 52 53-Aug 23

ماسه ریخته گری نگین چیروک 48 32 26
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نام واحد اشتغال مجوز پیشرفت کد آیسیک 2 رقمی نوع پروژه

سرمایه گذاری معدنی الله سبالن 41 12 23

نیمه تمام 1 تا 60

سامان صنعت طبس 34 62-Jul 37

توسعه معادن و صنایع معدنی بلور کویر 32 7 10

کوه پنج رستگار سیرجان 24 10 13

کوه پنج رستگار سیرجان 24 10 13

تعاونی معدنی فجر مزینوی 20 9/41 10

کوه پیما بیرجند 17 2 26

کوه پنج رستگار سیرجان 17 10 26

تولیدی معدنی نیزار کانسار 11 7 26

ناصر حسینی 10 1 23

محمدحسین شاکری راد 10 4 26

سعید آشوری مقدم 10 7 25

گروه صنعتی پاپک پارسیان 10 43 13

حسین عابدی 10 14 26

پرویز نیک بخت 8 4 26

احمد رفیعی 8 9 15

بمانعلی اله یاری 7 2 37

آذر مهر گلشن 7 17 28

تعاونی دهیاران بخش دستگردان 6 Jan-1 26

مجید مالک 6 26 34

سلمان هژبری 5 6 20

هادی رفیعی 5 9 26

بافندگی انواع پارچه / 20 میلیون مترمربع پارچه 205  17

طرح های راکد
شرکت کانسرام 100  26

شرکت کک طبس 50  23

صفائیه گلشن 20  24

شهرک صنعتی طبس، ایجاد معابر و جدول گذاری زیرساختی   
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نام واحد اشتغال مجوز پیشرفت کد آیسیک 2 رقمی نوع پروژه

شهرک صنعتی طبس، تامین زیرساخت های آب، 
زیرسازی و احداث ساختمان آتش نشانی    

زیرساختی

خاک نسوز رباط خوان به سمت جاده شکر )37 معدن(. 
احداث راه معادن    

تهیه و تامین برج ،یراق آالت و مقره سیلیکون رابر 
وعملیات اجرایی کامل احداث خط 132کیلوولت دو مداره 

)طول مسیر75 کیلومتر(
   

تامین 75 کیلومتر سیم برق    

9. شهرستان فردوس
شهرســتان فــردوس یکــی از شهرســتان های اســتان خراســان جنوبــی اســت. مرکــز ایــن شهرســتان، شــهر فــردوس اســت. شهرســتان 

گنابــاد، از شــرق و جنــوب بــه شهرســتان ســرایان، از  فــردوس، از شــمال بــه شهرســتان بجســتان، از شــمال شــرقی بــه شهرســتان 

کیلومتــر مربــع  جنــوب غربــی بــه شهرســتان طبــس و از غــرب بــه شهرســتان بشــرویه محــدود می شــود. مســاحت شهرســتان 5٬100 

اســت. یــن شهرســتان بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و عــدم وجــود توده هــای مرطــوب و کوهســتان های مناســب و بــه علــت 

کنونــی ایــن  کم بــاران می باشــد. جمعیــت محــدوده  کویــر مرکــزی و نمــک دارای آب و هــوای صحرایــی، خشــک و  مجــاورت بــا دو 

شهرســتان در سرشــماری ســال 13٩5 ، 45٬523 نفــر بوده اســت.

1-9.ساختار موجود 
1-1-9.ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان

ســهم بنــگاه هــای دارای پروانــه بهــره بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 12.2 درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال 87.8 درصــد اســت. 

جــدول)50-1( و جدول )1-51(.

جدول 50-1: ساختار بخش صنعت شهرستان فردوس

حکد آیسیک سهم از تعداد واحد تعداد اشتغالتعداد طر
)درصد(

سهم از تعداد اشتغال 
)درصد(

1457006/861/6

1811561/142/1

201661/157/0

2715461/110/5
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حکد آیسیک سهم از تعداد واحد تعداد اشتغالتعداد طر
)درصد(

سهم از تعداد اشتغال 
)درصد(

2111261/113/1

2955606/829/5

17518906/885/17

2469368/978/8

7411661/151/1

262227348/3578/25

2312561/136/2

3015761/138/5

362923/385/0

2569768/916/9

1548745/622/8

621059100100مجموع

جدول 51-1: ساختار بخش اصناف شهرستان فردوس

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

605151380/1980/19تولیدی

669167389/2189/21خدمات فنی

1378344509/4509/45توزیعی

404101022/1322/13خدماتی

30567640100100جمع کل

2-1-9. عمده محصوالت شهرستان فردوس

عمــده محصــوالت صنعتــی: منســوجات، مبلمــان، موادومحصــوالت شــیمیائی، محصــوالت ازالســتیک وپالســتیک، محصــوالت 

ک وعمــل آوردن  کاغــذی، پوشــا کاغذومحصــوالت  کانــی غیرفلــزی، چــوب ومحصــوالت چوبــی بجزمبــل، ماشــین آالت وتجهیــزات، 

؛ محصــوالت غذائــی وآشــامیدنیها؛ کک وفــراورده هــای حاصــل ازنفــت، ســاخت فلــزات اساســی. پوســت خــز

عمــده محصــوالت معدنــی: کنســانتره مــس ســولفیدی، مصالــح ســنگی ســاختمانی دانــه بنــدی شــده )شن،ماســه، ریــگ، ســنگ و 

باالســت(، ســنگ آهــک دانــه بنــدی شــده، شستشــوی کائولــن، شــن و ماســه شستشــو و دانــه بنــدی شــده، پــودر بنتونیــت
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کشــاورزی: مهم تریــن محصــول زراعــی ایــن شهرســتان، زعفــران و مهم تریــن محصــوالت باغــی آن، انــار و پســته  محصــوالت 

هســتند. 

3-1-9. زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستان فردوس

جدول 52-1: زیرساخت های تولید و تجارت شهرستان

3تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

287.22وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی)هکتار(

37 )پایان سال 1399(تعداد واحدهای بهره برداری شده در ناحیه صنعتی

4-1-9 ساختار جمعیت شهرستان فردوس

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان فــردوس مربــوط بــه 

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــرح جــدول )53-1( بــرآورد شــده اســت.

جدول 53-1: جمعیت شهرستان فردوس

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

7%4552348667جمعیت )نفر(

15%1163513377تعداد افراد شاغل )نفر(

-38%1421888جمعیت بیکار )نفر(

-10%46.242نرخ مشارکت )درصد(

-45%11.26.2نرخ بیکاری

کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان فــردوس 7 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )1-53( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کــه نشــان دهنــده بهتــر شــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل 15 درصــد بیشــتر شــده اســت 

2-9. ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدن و تجارت شهرستان
1-2-9. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان فردوس

ــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان خراســان جنوبــی، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان فــردوس در جــدول)54-1( قابــل  ب

مشــاهده اســت.  
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جدول 54-1: نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان فردوس

خدمات و بازرگانیمعدنصنعتشهرستان

فردوس

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات، تولید پوشاک، 
تولید چوب و محصوالت چوبی، تولید کاغذ و محصوالت کاغذی، 

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های 
هسته ای، صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی، تولید 

محصوالت الستیکی و پالستیکی، تولید سایر محصوالت کانی 
غیرفلزی، تولید فلزات اساسی، تولید ماشین آالت و تجهیزات 
طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید ماشین آالت اداری و 

حسابگر و محاسباتی، تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر

کنسانتره مس سولفیدی، مصالح 
سنگی ساختمانی دانه بندی 

شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و 
باالست(، سنگ آهک دانه بندی 

شده، شستشوی کائولن، شن 
و ماسه شستشو و دانه بندی 

شده، پودر بنتونیت

فعالیت های پشتیبان و 
کمکی حمل و نقل، سایر 
فعالیت های کسب و کار

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

2-2-9. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان خراســان جنوبــی 16074 نفــر  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 952 نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان فــردوس اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت،  خواهــد بــود 

معــدن و تجــارت 452 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 55-1:پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستان فردوس

پیش بینی شغل13951400

جمعیت 
) )نفر

جمعیت 
فعال

جمعیت 
بیکار

تعدادافراد 
شاغل

جمعیت 
) )نفر

جمعیت 
فعال 

) )هزارنفر

جمعیت 
بیکار )هزار 

) نفر

تعدادافرادشاغل 
شهرستان  )هزار 

) نفر

تعدادشغل مورد 
نیاز 

شهرستان طی5 
سال )1404-99(

سهم بخش صنعت، 
معدن و تجارت

خراسان 
جنوبی

7688985513902714519904800/83415/24420/1595/22816,0747,634

455233395314211163538/4945/1490/056/13952452فردوس

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان فردوس 3-2-9. طر

ــش  ــات آمای ــرار دادن مالحظ ــر ق ــا مدنظ ــردوس ب ــتان ف ــارت شهرس ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــعه بخ ــای توس ــدی طرح ه طبقه بن

ســرزمین بــه شــرح جــدول)56-1(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 

گیرنــد.  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان فــردوس قــرار  درصــد 

جدول 56-1: طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان فردوس
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نام واحد اشتغال مجوز پیشرفت کد آیسیک 2 رقمی نوع پروژه

پارت ایمن پرداز متین 70 67/61 27

نیمه تمام باالی 60 درصد

گلشن سرامیک شرق 57 89 26

درین کاشان 30 48/92 26

شهرداری فردوس 10 60 26

کاوشگران معادن فردوس 9 61/61 26

فردوس خاک سردشت 8 60 14

تریکوبافی البرز 8 2/63 17

تیرچه وبلوک سیدحسنی 5 15/61 26

تعاونی تولیدی ابتکار سازه فردوس 5 80 26

توربینهای بادی گسترش آترین 610 15/23 29

نیمه تمام 1 تا 60

شرکت سیمان سفید فردوس 250 20 26

احیاء صنایع خراسان 65 5 13

آرین تجارت نیک اندیش 30 5 26

بازرگانی زیتون ارم 30 23 26

تولید پودر انارک 17 52 26

علی قهرمانی 14 9 37

درین فیدار پودر 10 7/17 26

سید جواد پورتقی 8 18/23 14

تریکو بافی بینالود 8 26 17

غالمرضا میرزائی 6 18 26

فوالدکار فردوس 4 2 29

احیاصنایع خراسان/ استخراج و کنسانتره مس 65 14
طرح های راکد

شمش فلز رویال 30 27

10. شهرستان قائنات
شهرســتان قائنــات، بــه مرکزیــت شــهر قائــن، در شــرق ایــران و شــمال اســتان خراســان جنوبــی قــرار دارد. ایــن شهرســتان بــه نــام 

گنابــاد از اســتان خراســان رضــوی،  پایتخــت زعفــران جهــان معــروف اســت. ایــن شهرســتان از شــمال بــه شهرســتان های خــواف و 

از غــرب بــه شهرســتان ســرایان، از جنــوب بــه شهرســتان بیرجنــد و از شــرق بــه شهرســتان زیرکــوه محــدود شده اســت و مســاحت 

کیلومتــر مربــع می باشــد. جمعیــت ایــن شهرســتان بــر اســاس سرشــماری ســال 1395، 116181 نفــر مــی باشــد.  آن بالــغ بــر 7٬502 
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1-10. ساختار موجود 
1-1-10. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان

ســهم بنــگاه هــای دارای پروانــه بهــره بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 12.3 درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال 87.7 درصــد اســت. 

جــدول)57-1( و جدول )1-58(.

جدول 57-1: ساختار بخش صنعت شهرستان قائنات

حکد آیسیک سهم از اشتغال کل سهم از تعداد کل )درصد(تعداد اشتغالتعداد طر
)درصد(

331622/131/0

1485076/958/2

1313222/165/1

371722/136/0

2715222/168/2

291522/126/0

1722044/203/1

2428444/233/4

451322/115/0

7427444/281/3

2642113722/5161/58

25922398/1049/11

15920598/1057/10

2813222/165/1

3411022/152/0

821940100100جمع کل
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جدول 58-1 ساختار اصناف  شهرستان قائنات

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

1078269542/1942/19تولیدی

1173293314/2114/21خدمات فنی

2603650890/4690/46توزیعی

696174054/1254/12خدماتی

555013875100100جمع کل

2-1-10. عمده محصوالت شهرستان قائنات

عمــده محصــوالت صنعتی:ســاختمان، مــواد و محصــوالت شــیمیائی، محصــوالت غذائــی و آشــامیدنیها، منســوجات، محصــوالت 

کانــی غیرفلــزی، ســاخت ماشــین آالت و تجهیــزات، محصــوالت ازالســتیک و پالســتیک، محصــوالت غذائــی و آشــامیدنیها، بازیافت، 

وســایل نقلیــه موتــوری، محصــوالت فلــزی فابریکــی، فلــزات اساســی. 

ــه بنــدی  ــح ســنگی ســاختمانی دان ــه بنــدی شــده، مصال گــچ دان کســیدی، ســنگ  عمــده محصــوالت معدنــی: کنســانتره مــس ا

ــه بنــدی شــده شــده )شن،ماســه، ریــگ، ســنگ و باالســت(، شــن و ماســه شستشــو و دان

محصوالت کشاورزی: مهم ترین محصوالت زراعی این شهرستان، زعفران و زرشک است.  

3-1-10 زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستان قائنات

جدول 59-1: زیرساخت های تولید و تجارت شهرستان

3تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

234.5وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی)هکتار(

40 )پایان سال 1399(تعداد واحدهای بهره برداری شده در ناحیه صنعتی

4-1-10. ساختار جمعیت شهرستان قائنات

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان قائنــات مربــوط بــه ســال 

1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــرح جــدول )60-1( بــرآورد شــده اســت.
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جدول 60-1: جمعیت شهرستان قائنات

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

7%116181124205جمعیت )نفر(

20%2837434140تعداد افراد شاغل )نفر(

-56%51782266جمعیت بیکار )نفر(

-10%46.242نرخ مشارکت )درصد(

-45%11.26.2نرخ بیکاری

کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان قائنــات 7 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )1-60( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کــه نشــان دهنــده بهتــر شــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل 20 درصــد بیشــتر شــده اســت 

2-10. ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدن و تجارت شهرستان
1-2-10. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان قائنات

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان خراســان جنوبــی، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان قائنــات درجــدول)61-1( قابــل 

مشــاهده اســت.  

جدول 61-1: نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان قائنات

خدمات و بازرگانیمعدنصنعتشهرستان

قائنات

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات، صنایع 
تولید مواد و محصوالت شیمیایی، تولید محصوالت الستیکی 

و پالستیکی، تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی، تولید فلزات 
اساسی، تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات، تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده 
در جای دیگر، تولید ابزار پزشکی و اپتیکی، تولید وسایل نقلیه 

موتوری و تریلر و نیم تریلر، بازیافت

کنسانتره مس اکسیدی، سنگ گچ دانه 
بندی شده، مصالح سنگی ساختمانی 

دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، 
سنگ و باالست(، شن و ماسه شستشو 

و دانه بندی شده

ساختمان، 
سایرفعالیت های کسب 

و کار

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

2-2-10. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان خراســان جنوبــی 16074 نفــر  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 2429 نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان قائنــات اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت،  خواهــد بــود 

معــدن و تجــارت 1153 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدول 62-1: پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان قائنات

پیش بینی شغل13951400

جمعیت 
) )نفر

جمعیت 
فعال

جمعیت 
بیکار

تعدادافراد 
شاغل

جمعیت 
) )نفر

جمعیت 
فعال 

) )هزارنفر

جمعیت 
بیکار 

) )هزارنفر

تعدادافرادشاغل 
شهرستان  )هزار 

) نفر

تعدادشغل مورد 
نیاز شهرستان طی 
5سال )1404-99(

سهم بخش 
صنعت، معدن و 

تجارت

خراسان 
جنوبی

7688985513902714519904800/83415/24420/1595/22816,0747,634

1161818260851782837402/12689/3630/259/342,4291,153قائنات

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان قائنات 3-2-10. طر

طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان قائنــات بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)10-7(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 

گیرنــد.  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان قائنــات قــرار  درصــد 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان قائنات جدول 63-1: طر

نام واحد اشتغال مجوز پیشرفت کد آیسیک 2 رقمی نوع پروژه

شرکت سازمان و توسعه نوسازی معادن وصنایع معدنی ایرانسهامی 
خاص فوالد قائنات 800 75 27

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

آجر سفال ابنیه شرق 80 61 26

تولید آجر هوفمان 14 75/72 26

امیر فوالد قهستان 13 62 28

تولید گاز اکسیژن 10 75/62 24

بنگاه تعاون وحرفه آموزی و صنایع زندانیان واحد استان خراسان 10 97 26

علیرضا زبده 9 63 26

معصومه یوسفی 8 25/70 26

آجر سفال مروارید 7 12/60 26

طرح تولید گرانول الستیک 6 85/78 37

شرکت تعاونی خاوران سوالر گستر 45 4 26

نیمه تمام 1 
تولید البسهتا 60 40 5 17

تولید قند ونبات وآبنبات 20 7 15
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نام واحد اشتغال مجوز پیشرفت کد آیسیک 2 رقمی نوع پروژه

تیزپاک خراسان 14 56/31 25

نیمه تمام 1 
تا 60

علی اصغر یتیم بان 10 2 26

تولید ورق کرکره ونبشی 10 2 28

تعاونی تولیدبتن آماده و قطعات بتنی سازه گستران کیمیا زیرکوه 9 2 26

کارگاه ریسندگی و تولید نخ خامه قالی 9 Jun-5 17

محسن فهامی 7 6 26

زرین دشت قاینات 6 4/0 74

نوین لوله قاینات 6 10 25

سید محسن نوربخش 5 27 26

پوریالطیفی/یخچال وآبسردکن خودرو/10 هزاردستگاه 60 29 طرح های 
نورد فوالد قایناتراکد 15 27

تامین برق معادن مس منطقه دزوکی زیرساختی

11. شهرستان نهبندان
کیلومتــر مربــع وســعت، جنوبی تریــن شــهر اســتان خراســان جنوبــی اســت. شهرســتان نهبنــدان بــه  شهرســتان نهبنــدان بــا 41102 

اقتضــای موقعیــت طبیعــی آن و مجــاورت بــا کویــر بــا همچنیــن کوهســتان هــای مرتفــع، در دشــتی نســبتًا وســیع واقــع شده اســت. 

کویــری اختــالف دمــای زیــادی بیــن زمســتان و تابســتان آن دیــده  گــرم و خشــک بــوده و تحــت تأثیــر آب و هــوای  هــوای نهبنــدان 

می شــود. جمعیــت ایــن شهرســتان بــر اســاس آخریــن سرشــماری نفــوس و مســکن در ســال 1395، 51449 نفــر بــوده اســت. 

1-11. ساختار موجود 

1-1-11. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان

ســهم بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت از اشــتغال حــدود 5.2 درصــد و ســهم اصنــاف 94.8 درصــد اســت. جــدول)64-1( و جــدول 

.)1-65(
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جدول 64-1: ساختار بخش صنعت شهرستان نهبندان

حکد آیسیک سهم از اشتغال کل )درصد(سهم از تعداد کل )درصد(تعداد اشتغالتعداد طر

143291572/12

2414575/1

26161958053/85

20228100100جمع کل

جدول 65-1: ساختار اصناف شهرستان نهبندان

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

27468547/1647/16تولیدی

39197850/2350/23خدمات فنی

843210866/5066/50توزیعی

15639038/938/9خدماتی

16644160100100جمع کل

2-1-11. عمده محصوالت شهرستان نهبندان

کانی غیرفلزی،  عمده محصوالت صنعتی: مواد و محصوالت شیمیائی، محصوالت 

کنســانتره آهــن، طــال، مصالــح ســنگی ســاختمانی  کســیدی،  کنســانتره مــس ا کرومیــت،  کنســانتره  عمــده محصــوالت معدنــی: 

دانــه بنــدی شــده )شن،ماســه، ریــگ، ســنگ و باالســت(، منیزیــت دانــه بنــدی شــده، ریــگ و ســنگ شستشــو و دانــه بنــدی شــده، 

ســیلیس دانــه بنــدی شــده

گنــدم، جــو، پنبــه، چغندرقنــد، ذرت و ســورگوم اســت و عمــده  محصــوالت کشــاورزی: مهم تریــن محصــوالت زراعــی نهبنــدان 

، عنــاب و زیتــون اســت.   ــار ــز نخیــالت، پســته، ان محصــوالت باغــی ایــن شهرســتان نی

3-1-11. زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستان نهبندان

جدول 66-1: زیرساخت های تولید و تجارت شهرستان

1تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

225وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی)هکتار(

13 )پایان سال 1399(تعداد واحدهای بهره برداری شده در ناحیه صنعتی

1پایانه صادراتی
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4-1-11. ساختار جمعیت شهرستان نهبندان

ــه  ــوط ب ــرخ بیــکاری شهرســتان نهبنــدان مرب آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و ن

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــرح جــدول )67-1( بــرآورد شــده اســت.

جدول 67-1: جمعیت شهرستان نهبندان

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

7%5144955002جمعیت )نفر(

30%1165015118تعداد افراد شاغل )نفر(

-55%22201004جمعیت بیکار )نفر(

-10%46.242نرخ مشارکت )درصد(

-45%11.26.2نرخ بیکاری

کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

ــته،  ــد داش ــد رش ــدان 7 درص ــتان نهبن ــت شهرس ، جمعی ــر ــاله اخی ــی دوره 5 س ــه ط ــود اینک ــا وج ــت ب ــهود اس ــدول )1-67( مش ج

ــر شــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  ــه نشــان دهنــده بهت ک تعــداد افــراد شــاغل 30 درصــد بیشــتر شــده اســت 

2-11. ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدن و تجارت شهرستان
1-2-11 نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان نهبندان

ــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان خراســان جنوبــی، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان نهبنــدان درجــدول)68-1( قابــل  ب

مشــاهده اســت.  

جدول 68-1: نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان نهبندان

خدمات و معدنصنعتشهرستان
بازرگانی

نهبندان
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع 

تولید مواد و محصوالت شیمیایی، تولید سایر 
محصوالت کانی غیرفلزی، تولید فلزات اساسی 

کنسانتره کرومیت، کنسانتره مس اکسیدی، کنسانتره آهن، 
طال، مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، 

ریگ، سنگ و باالست(، منیزیت دانه بندی شده، ریگ و 
سنگ شستشو و دانه بندی شده، سیلیس دانه بندی شده

-

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.
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2-2-11. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان خراســان جنوبــی 16074 نفــر  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 1076 نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان نهبنــدان اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت،  خواهــد بــود 

معــدن و تجــارت 511 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 69-1 : پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستان نهبندان

پیش بینی شغل13951400

) جمعیت جمعیت فعالجمعیت )نفر
بیکار

تعدادافراد 
شاغل

جمعیت 
) )نفر

جمعیت 
فعال 

) )هزارنفر

جمعیت 
بیکار )هزار 

) نفر

تعدادافرادشاغل 
شهرستان 
)  )هزار نفر

تعدادشغل موردنیاز 
شهرستان طی5 

سال 
)1404-99(

سهم بخش 
صنعت، معدن و 

تجارت

خراسان 
جنوبی

7688985513902714519904800/83415/24420/1595/22816,0747,634

514493529222201165081/5534/1602/132/151,076511نهبندان

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهبندان 3-2-11. طر

ــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان نهبنــدان ب

ســرزمین بــه شــرح جــدول)70-1(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 

گیرنــد.  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان نهبنــدان قــرار  درصــد 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهبندان جدول 70-1: طر

نام واحد اشتغال 
مجوز پیشرفت کد آیسیک 2 

رقمی نوع پروژه

کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی نیک امیدواران پیراکان 74 35/62 13

نیمه تمام باالی 60 درصد 

سدید سرام نوین معدن کاو 50 1/60 24

ماهور مس 36 6/67 27

شرکت توسعه صنعت و معدن مهر خراسان جنوبی 32 69 26

توسعه صنعت و معدن مهر خراسان جنوبی 32 05/69 14

گیتی گستر خاوران 20 5/84 26

گیتی گستر خاوران 17 6/72 26

معدنی مواد نسوز بیرجند 14 75/61 14
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نام واحد اشتغال 
مجوز پیشرفت کد آیسیک 2 

رقمی نوع پروژه

شهرداری نهبندان 14 65 26

نیمه تمام باالی 60 درصد
شستشو ودانه بندی سنگ گرانیت 10 39/60 14

تعاونی تولیدی چشمه سار پاگدار 10 72 15

تولیدی تیرچه بلوک و قطعات بتونی شهابی 8 25/67 26

گروه بین المللی آباد راهان پارس 150 5/37 27

نیمه تمام 1 تا 60

تهیه و تولید مواد معدنی ایران 43 22/19 27

کلوت مس کویر سبز نهبندان 35 1/13 13

احرار سپاهان 25 3 26

هموار ره آذر 20 75/44 26

ایثارگران تعاون تجارت فرتاک پارسیان یزد 18 2 26

بسته بندی آب آشامیدنی 15 2 15

سنگهای تزئینی و گرانیتی نخل کویر نهبندان 14 12 26

تعاونی تولیدی سامان عمران کویر 12 56 26

جواد سربندی 10 30 15

تولید محصوالت بتنی 8 82-Jul 26

تولیدقطعات بتونی شوسف 8 45/13 26

بتن آماده خیرخواه 5 1 26

اسماعیل گلی 5 5 26

طرح تولید مواد اولیه دارویی)از محل کشفیات استان( 100 24
طرح های راکد

شرکت یاقوت سبز پایدار 35 26

شهرک صنعتی نهبندان.ایجاد زیرساخت های فاز 2 شهرک

زیرساختی

منطقه معدنی شاهکوه .احداث پست تبدیل برق 132 و 
خط انتقال برق جهت برق رسانی به طول 90 کیلومتر

طالی نهبندان)در راستای طرح احیا وفعالسازی معادن(.
تامین زیرساخت

فعال نمودن و بازگشایی بازارچه های مرز
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12. ساختار تکنولوژی واحدهای فعال صنعتی در استان

جدول 1-71: ساختار ینگاه های موجود در استان خراسان جنوبی به لحاظ سطح فناوری- تعداد

جمع کلHTLTMHTMLTنام استان 

137650283422خراسان جنوبی

ماخذ: دفتر اطالعات و آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت

نمودار 1-1. ساختار بنگاه های موجود در استان خراسان جنوبی به لحاظ سطح فناوری- درصد 

ماخذ: دفتر اطالعات و آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت

جدول 1-72: بنگاه های موجود ب لحاظ مصرف انرژی

کثر مقدار مصرف<1100000001-100000001>1خراسان جنوبی حدا

042000000330000000330000000گاز طبیعی)مترمکعب(

3104000-03104000آب )مترمکعب(

105076523برق مصرفی)کیلووات(

ماخذ: دفتر اطالعات و آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت

 
 

3%

18%

12%67%

یخراسان جنوب

HT LT MHT MLT
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13. جمع بندی

1-13. بررسی وضعیت موجود در استان 
اســتان خراســان جنوبــی در شــرق ایــران واقــع شــده و مرکــز آن، شــهر بیرجنــد اســت. اســتان خراســان جنوبــی، تــا ســال 1383 

ــا مصوبــه مجلــس شــورای  بــه همــراه خراســان شــمالی و خراســان رضــوی، اســتان خراســان را تشــکیل می دادنــد و در آن ســال ب

اســالمی و پــس از تقســیم اســتان خراســان بــه ســه اســتان، در ســال 1383 ایجــاد شــد. مســاحت ایــن اســتان151٬193 کیلومتــر مربــع 

کرمــان و اســتان سیســتان و بلوچســتان ســومین اســتان پهنــاور ایــران اســت. مســاحت ایــن اســتان 3.9  کــه پــس از اســتان  اســت 

درصــد کل مســاحت کشــور و جمعیــت آن معــادل یــک درصــد جمعیــت کشــور اســت. 

ســهم ایــن اســتان از ارزش افــزوده کشــوری در بخــش صنعــت حــدود 0.4 درصــد و در بخــش معــدن 0.2 درصــد بوده اســت )مجموعا 

0.6 درصــد(. از مهم تریــن زیرســاخت های کلیــدی در حــوزه تولیــد )صنعتــی و معدنــی( و تجــارت اســتان خراســان جنوبــی می تــوان 

بــه مــوارد زیر اشــاره داشــت:

22  ناحیه و شهرک صنعتی ؛ 	 

2 گمرک، 4 بازارچه مرزی، 1 منطقه آزاد تجاری؛	 

دسترسی به حمل ونقل ریلی؛ 	 

43 سد و 2 نیروگاه؛	 

دسترسی به 2 فرودگاه. 	 

از منظر تعداد واحدهای صنعتی، 75 درصد صنایع استان تنها در شش رشته فعالیت صنعتی  به شرح زیر قرار دارند. 

کانی غیرفلزی)26( )43.81 درصد(	  سایرمحصوالت 

محصوالت ازالستیک و پالستیک)25( )8.98 درصد(	 

محصوالت غذائی و آشامیدنیها)15( )8.26 درصد(	 

استخراج سایر معادن)14( )5.75 درصد(	 

ساخت مواد و محصوالت شیمیائی)24( )5.21 درصد(	 

محصوالت فلزی فابریکی)28( )3.05 درصد(.	 

، توســعه صنایــع و معــادن در ایــن اســتان نیازمنــد  بــا توجــه بــه محدودیت هــای پیشــروی اســتان در خصــوص تامیــن آب مــورد نیــاز

توجــه جــدی و ویــژه بــه ایــن مســئله بســیار کلیــدی می باشــد.

2-13. مزیت های استان خراسان جنوبی با مالحظات آمایش سرزمین
ــی و تجــاری اســتان خراســان جنوبــی براســاس مالحظــات آمایــش ســرزمین در جــدول )73-1(  اهــم مزیت هــای صنعتــی، معدن

طبقه بنــدی شــده اســت:
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جدول )1-73(: اهم مزیت های صنعتی، معدنی و تجاری استان خراسان جنوبی

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان خراسان جنوبی به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

بشرویه

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید منسوجات )17(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

بازیافت )37(

استخراج سایر سنگ 
های معدنی )14(

بیرجند

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید منسوجات )17(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(
تولید پوشاک )18(

تولید فلزات اساسی )27(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته 

ای )23(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای 

دیگر )31(
تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(

استخراج سنگ های 
فلزی )13(

استخراج سایر سنگ 
های معدنی )14(

کامپیوتر و فعالیت های 
وابسته )72(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )74(

خوسف

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای 
 )23(

 تولید فلزات اساسی )27(

استخراج سنگ های 
فلزی )13(

استخراج سایر 
سنگ های معدنی )14(

درمیان
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
ساخت انواع محصوالت پالستیکی)25(

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر 
سنگ های معدنی )14(
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پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان خراسان جنوبی به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(زیرکوه

سرایان

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

ساخت انواع محصوالت پالستیکی)25(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )74(

نهبندان

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

ساخت فلزات اساسی )27(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سنگ های 
فلزی )13(

استخراج سایر سنگ 
های معدنی )14(

سربیشه

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
ساخت انواع محصوالت پالستیکی)25(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته 

ای )23(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(

استخراج سایر سنگ 
های معدنی )14(

طبس

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
ساخت انواع محصوالت پالستیکی)25(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

تولید پوشاک )18(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته 

ای )23(
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

استخراج سنگ های 
فلزی )13(

استخراج سایر 
سنگ های معدنی )14(

فعالیت های پشتیبان و 
کمکی حمل و نقل )63(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )74(
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پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان خراسان جنوبی به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

فردوس

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

تولید منسوجات )17(
تولید پوشاک )18(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته 
ای )23(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
ساخت فلزات اساسی )27(

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(

استخراج سایر 
سنگ های معدنی )14(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )74(

قائنات

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید منسوجات )17(
ساخت فلزات اساسی )27(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(
ساخت انواع محصوالت پالستیکی)25(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

استخراج سنگ های 
فلزی )13(

استخراج سایر سنگ 
های معدنی )14(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )74(

ماخذ: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، طرح اولویت بندی فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری استانی-شهرستانی منطبق بر مالحظات آمایش سرزمین 

3-13. سطح فن آوری صنایع استان خراسان جنوبی
بررســی وضعیــت ســطح فــن آوری صنایــع موجــود اســتان خراســان جنوبــی نیــز نشــان می دهــد 66.28 درصــد صنایــع )بیشــترین( 

در ســطح پاییــن و 3.04 درصــد صنایــع )کمتریــن( در ســطح فنــاوری بــاال قــرار دارنــد )جــدول 74-1(.

جدول )1-74(: سطح تکنولوژی صنایع استان خراسان جنوبی

سهمتعدادعنوان

133.04فناوری باال

7617.80فناوری متوسط باال

5011.71فناوری متوسط پایین
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سهمتعدادعنوان

28366.28فناوری پایین

20548.01نامشخص

427100جمع کل

ماخذ: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، طرح اولویت بندی فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری استانی-شهرستانی منطبق بر مالحظات آمایش سرزمین 

4-13. منطقه بندی و اعطای مشوق های سرمایه گذاری
ــر  ــا درنظ ــور و ب ــه در کش ــعه یافت ــر توس ــروم و کمت ــق مح ــه مناط ــرمایه گذاری ب ــوق های س ــش مش ــد و اثربخ ــه هدفمن ــدف ارائ ــا ه ب

گرفتــن شــاخص های چندگانــه نظیــر اشــتغال و تعــداد بنــگاه فعــال بخــش صمــت در شهرســتان؛ ســهم از اشــتغال صنعتــی و ســهم 

کــد شهرســتان؛ تعــداد طرح هــای نیمه تمــام صنعتــی، معدنــی و تجــاری؛  از تعــداد بنــگاه صنعتــی شهرســتان؛ تعــداد بنگاه هــای را

تطبیــق بــا تصویب نامــه شناســایی مناطــق محــروم )1401(؛ هــدف اشــتغال بخــش صمــت شهرســتان طــی دوره 4 ســاله، طرح هــای 

نیمه تمــام بیــش از 50 درصــد پیشــرفت فیزیکــی شهرســتان، اشــتغال طــرح نیمه تمــام و شــاخص نظــرات خبــرگان بومــی و محلــی، 

کشــور بــه چهــار منطقــه توســعه نیافتــه )منطقــه 1: ســطح پاییــن توســعه صنعتــی، معدنــی و تجــاری، فاقــد زیرســاخت های الزم 

ــی،  ــعه صنعت ــن توس ــطح پایی ــه 2: س ــوردار )منطق ــوب(، کم برخ ــتغال مطل ــاد اش ــرای ایج ــام ب ــه تم ــای نیم ــت طرح ه کفای ــدم  و ع

معدنــی و تجــاری، زیرســاخت هــای ضعیــف(، عادی/نرمــال )منطقــه 3: مناســب بــه لحــاظ اشــتغال صنعتــی( و برخــوردار )منطقــه 

ــرای توســعه اشــتغالزایی در  ــاز ب 4: اشــتغال صنعتــی بیــش از ظرفیــت منطقــه( تقســیم شــده اســت. اهــم سیاســت های مــورد نی

: مناطــق مختلــف به اختصــار عبارتنــد از

سیاست اشتغال در منطقه 1: تعریف طرح های ایجادی و زیرساختی؛

کــد و درصــورت نیــاز تعریــف طــرح  توســعه ای  سیاســت اشــتغال در منطقــه 2: تکمیــل طرح هــای نیمه تمــام، احیــای واحدهــای را

و ایجادی؛

سیاســت اشــتغال در منطقــه 3: حفــظ و بهبــود وضعیــت اشــتغال موجــود بــا افزایــش ظرفیــت واحدهــای فعــال و احیــای 

کــد؛  را واحدهــای 

( با توسعه خدمات پشتیبان تولید و تجارت. کار )ایجاد اشتغال پایدار سیاست اشتغال در منطقه 4: افزایش عمق بازار 

بــا توجــه بــه شــکل گیری ســتاد ســرمایه گذاری در وزارت صنعــت، معــدن  و تجــارت، خروجــی طرح هــای اولویــت دار اســتان خراســان 

اولویت بنــدی فعالیت هــای  بازرگانــی درخصــوص  و پژوهش هــای  براســاس خروجی هــای »طــرح موسســه مطالعــات  جنوبــی 

صنعتــی، معدنــی و تجــاری استانی-شهرســتانی منطبق بــر مالحظــات آمایــش« و پــس از صحه گــذاری میدانــی هیــات ارزیابــی 

به عنــوان ورودی هــای ایــن ســتاد جهــت اعطــای مشــوق بــه طرح هــای ســرمایه گذاری اســتان در مناطــق چهارگانــه فــوق در 

کار قــرار دارد.  دســتور 
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ح های اولویت دار استان 5-13. طر
کــه از مجمــوع بیــش از 829 طــرح نیمــه تمــام در دســت اجــرا در اســتان خراســان جنوبــی )9 طرح-بــا  بررســی ها نشــان می دهــد 

کمتــر از 20 درصــد( رشــته فعالیت هــای   ســهم یــک درصــد و پیشــرفت بــاالی 80 درصــد و 665  طــرح- باســهم 80 درصــد پیشــرفت 

ســایرمحصوالت کانــی غیرفلــزی)26(، اســتخراج ســایرمعادن)14(، محصــوالت غذائــی وآشــامیدنیها)15(، ســاخت موادومحصوالت 

کاغــذی  کاغــذ و محصــوالت  ــزی فابریکــی)28( و ســاخت  شــیمیائی)24(، محصــوالت ازالســتیک و پالســتیک)25(، محصــوالت فل

)21( در اولویــت قــرار دارد. 

کــه چنانچــه تمامــی  کــه طرح هــای نیمه تمــام اســتان بــا شــاخص های مختلفــی طبقه بنــدی شــده اســت  خاطــر نشــان می ســازد 

ایــن طرح هــا بــه بهره بــرداری برســد بالــغ بــر 21 هــزار شــغل ایجــاد خواهــد شــد:

طرح های نیمه تمام باالی 60 درصد پیشرفت شامل 113 طرح )با سهم 13.6 درصد( در کل استان؛	 

716 طرح نیمه تمام اولویت دار بین صفر تا 59 درصد پیشرفت منطبق بر مالحظات آمایشی؛	 

پیشنهاد طرح ایجادی منطبق بر مالحظات آمایشی )ساخت فلزات اساسی)27( و بازیافت )37((؛ 	 

کد صنعتی و معدنی؛	  کامل 14 طرح را بررسی وضعیت احیاء یا تعطیلی 

گــذاری 	  گاز ناحیــه صنعتــی درمیــان، ایجــاد معابــر و جــدول  توســعه 20 طــرح زیرســاختی شــامل تامیــن زیــر ســاخت های 

شــهرک صنعتــی طبــس، تامیــن زیرســاخت های آب، زیرســازی و احــداث ســاختمان آتش نشــانی شــهرک صنعتــی طبــس، 

گاز و آســفالت ناحیــه صنعتــی زیرکــوه، ایجــاد زیرســاخت هــای فــاز 2 شــهرک صنعتــی  تامیــن زیرســاخت های آب، بــرق، 

نهبنــدان، احــداث پســت تبدیــل بــرق 132 و خــط انتقــال بــرق جهــت بــرق رســانی بــه طــول 90 کیلومتــر در منطقــه معدنــی  

ک نســوز  شــاهکوه، آســفالت جــاده و بــرق رســانی منطقــه معدنــی ســنگ تزئینــی) منطقــه درح(، احــداث راه معــادن خــا

ربــاط خــوان بــه ســمت جــاده شــکر )37 معــدن(، بــرق رســانی مجتمع معادن ســرب و روی بشــرویه )طرح احیا و فعالســازی 

معــادن(، تامیــن زیرســاخت طــالی خوســف ) در راســتای طــرح احیــا و فعال ســازی معــادن(، تامیــن زیرســاخت طــالی 

نهبنــدان ) در راســتای طــرح احیــا و فعالســازی معــادن(، احــداث راه معــادن بنتونیــت ســرایان ) در راســتای طــرح احیــا و 

کامــل طبــس، تامیــن 75  فعالســازی معــادن(،  تهیــه و تامیــن بــرج ، یــراق آالت و مقــره ســیلیکون رابــر و عملیــات اجرایــی 

کیلومتــر ســیم بــرق در طبــس، تامیــن بــرق معــادن مــس منطقــه دزوکــی قائنــات، توســعه زیرســاخت های شــهرک صنعتــی 

آیســک، فعــال شــدن زیرســاخت های بازارچه هــای مــرزی بیرجنــد، تکمیــل طــرح برق رســانی شــهرک صنعتــی دیهــوک، 

تکمیــل طــرح برق رســانی شــهرک صنعتــی شــهید رحمانــی و تکمیــل طــرح بــرق رســانی شــهرک صنعتــی بیرجنــد.
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