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 -1معرفی اجمالی شهرستان

شهرستان اردكان با مساحتی حدود 23807كیلومترمربع (سهم%32درصد از مساحت كل استان) ،در قسمت شمالی
استان واقع شده است .این شهرستان بر اساس آخرین تقسیمات كشوری ،دارای3بخش 5 ،دهستان و 3شهر میباشد.
جمعیت شهرستان بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ،1390معادل  77758نفر ( 21225خانوار) میباشد
كه به لحاظ جمعیت در رتبهی سوم استان قرار دارد .همچنین بر اساس برآوردهای موجود ،جمعیت شهرستان در پایان
سال  ،94حدود 96778نفر بوده است .رشد جمعیت شهرستان در دوره های زمانی 1385-1390و  ،1394-1390به
ترتیب  6و  24درصد بوده است .این شهرستان در حال حاضر ،دارای  101آبادی دارای سکنه بوده كه یك درصد از كل
آبادیهای استان می باشد .ضریب شهرنشینی شهرستان86 ،درصد و ضریب روستا نشینی 14درصد میباشد .در مجموع
براساس تغییرات جمعیتی این شهرستان ،به لحاظ شاخص مهاجرت ،جزء شهرستانهای مهاجرپذیر دستهبندی میشود.
 -2شاخصهای توسعه شهرستان
ردیف
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عنوان شاخص

واحد

سال

سال

درصد

1391

1394

تغییرات

میزان تولیدات گلخانهای

تن

694

0

میزان تولیدات دامی

تن

29373

24425

میزان تولیدات زراعی

تن

32837

32195

تعداد مجتمعهای گلخانهای و دام وطیور

واحد

5

9

تعدادشاغلین بخش كشاورزی

نفر

7500

11200

میزان توسعهی روشهای نوین آبیاری

هکتار

350

1500

طول كانالهای آبیاری

كیلومتر

152

950

تعدادشهرک /ناحیهی صنعتی و یا صنفی

تعداد

2

2

تعداد واحدهای صنعتی فعال

واحد

215

195

تعدادشاغلین بخش صنعت

نفر

11000

14500

تعداد معادن فعال

عدد

28

33

واحد

45

80

تن

18000000

15000000

نفر

95

130

واحد

125

170

263800

370700

تعداد واحدهای صنعتی فعال مستقر در شركت ها و نواحی
صنعتی
 13میزان استخراج واقعی معادن
 14تعدادشاغلین بخش معدن

 15تعدادواحدهایتولیدی(كشاورزی و صنعتی) برخوردار از گاز
طبیعی
مگاوات ساعت
 16میزان برق مصرفی شهرستان

-100%
-17%
-2%
80%
49%
329%
525%
0%
-9%
32%
18%
78%
-%17
37%
36%
41%
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ردیف

عنوان شاخص

 17میزان برق تولیدی شهرستان
 18جمعیت روستایی بهرهمند از آب آشامیدنی سالم و پایدار
 19تعدادجایگاه عرضه بنزین ،نفت گاز
 20تعدادجایگاهCNG
 21درصد جمعیت شهری برخوردار از گاز طبیعی
 22درصد جمعیت روستایی برخوردار از گاز طبیعی
 23طول راه های روستایی آسفالته
 24طول راههای شهرستان (اعم از راه اصلی،فرعی)
 25تعدادمشتركین فعال تلفن همراه
 26تعدادمشتركین خطوط پرسرعت اینترنت ثابت
 27تعداد واحدهای مسکونی احداثی در مناطق روستایی
 28تعداد ازدواج ثبت شده
 29تعداد طالق ثبت شده
 30تعدادمددجویان زیرپوشش مراكز حمایتی
 31تعداد مراكزبهداشتی و درمانی
 32تعداد خانه های بهداشت فعال
 33تعدادمراكز اورژانس بین راهی
 34تعداد آمبوالنس
 35تعداد تخت فعال بیمارستانی
 36تعداد پزشك عمومی
 37تعداد پزشك متخصص
 38تعداد مرگ و میر اطفال زیر یك سال
 39تعداد مراكز توانبخشی
 40تعداد روستاهای دارای طرح هادی اجرا شده(تجمعی)
 41تعداد بیمهشدگان شهرستان(كل بیمهها)
 42تعداد معامالت قطعی اموال منقول و غیرمنقول(معامالت ثبتی)
 43میزان فضای ورزشی سرپوشیده
 44میزان فضای ورزشی روباز
 45تعداد ورزشکار
 46تعدادصندلی سالن های تئاتر ،سینما و فعالیت های نمایشی
 47تعدادمراكز اقامتی و هتلها
 48تعداد تخت تاسیسات اقامتی
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سال

سال

درصد

واحد

1391

1394

تغییرات

1151

1287

%12

نفر

11843

22864

93%

عدد

8

10

25%

عدد

4

5

25%

درصد

82

97

18%

درصد

25

93

272%

كیلومتر

261.4

323.9

24%

كیلومتر

673.8

1035.6

54%

مشترک

29684

66525

124%

مشترک

1815

5649

211%

واحد

182

184

1%

مورد

827

690

-17%

مورد

61

51

-16%

نفر

3757

3919

4%

مركز

11

12

9%

مركز

12

12

0%

مركز

5

5

0%

عدد

12

15

25%

تخت

148

184

24%

نفر

35

52

49%

نفر

22

40

82%

نفر

8

14

75%

مركز

6

9

50%

مورد

19

28

47%

نفر

37564

42898

14%

مورد

5657

5589

-1%

مترمربع

16000

18000

13%

مترمربع

30000

30000

0%

نفر

3390

3900

15%

مورد

550

550

0%

مورد

5

5

0%

مورد

180

180

0%

مگاوات ساعت
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عنوان شاخص

 49تعدادگردشگران داخلی و خارجی
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واحد

سال

سال

درصد

نفر

1391
80000
0
58

1394
100000
0
70

تغییرات

6723
4
6
7756
349
1980
145
2819
405
552
12
6
49/94
%
87
14
5404
14100
0
0

7032
6
3
9128
239
3067
142
2286
173
593
42
10
67/96

0

مورد

12

16

مورد

1

50

تعداد موسسات فرهنگی و هنری(كانونهای مجتمعهای فرهنگی،
كانون پرورش فکری و)...
تعداد دانشجویان

نفر

52
53
54

تعداد دانشگاه یا مراكز آموزش عالی
تعداد نشریات محلی شهرستان
تعداد دانشآموز مقطع ابتدایی

مركز
مورد
نفر

55

تعداد آموزگار مقطع ابتدایی

نفر

56
57
58
59
60

تعداد دانش آموز مقطع راهنمایی
تعداد آموزگار مقطع راهنمایی
تعداد دانش آموز مقطع دبیرستان
تعداد آموزگار مقطع دبیرستان
تعداد كالس دایر

نفر
نفر
نفر
نفر
كالس

61

تعدادكالسهای درس احداثی جدید

كالس

62

تعداد كالسهای بازسازی یا مقاومسازی شده

مورد

63

نرخ باسوادی

درصد

64

ضریب پوشش شبکه های صدا و سیما

درصد

65
66
67

تعداد روستاهای دارای دفاتر ICT
مساحت كل كتابخانههای عمومی
تعداد كتاب های موجود در كتابخانههای عمومی

مورد
مترمربع
مورد

68

میزان اعتبارات عمرانی جذب شده در شهرستان از محل ردیفهای
بودجه (به غیر از اعتبارات ابالغی استان و مصوب طرح های ملی)
تعداد مراكزكلینیکی و پاراكلینیکی(آزمایشگاه ،داروخانه ،رادیولوژی
و)...
تعداد قنات و چشمههای احیا شده

71
72
73
74
75
76

تعداد نقاط حادثه خیز ساماندهی شده (تجمعی)
تعداد كل تصادفات درون شهری
ظرفیت مخازن آب شهری
ظرفیت مخازن آب روستایی
طول شبکه فاضالب شهری
پارک و فضای سبز ایجادشده

مورد
مورد
لیتر
لیتر
كیلومتر
مترمربع

77

میزان كاهش هدررفت آب در شبکه آب شرب شهری

لیتردرثانیه

78

میزان كاهش هدررفت آب در شبکه آب شرب روستایی

51

69
70

مورد

میلیارد ریال

92
9
5630
156000

25%
21%
%4
50%
-50%
%17
-%40
55%
-2%
-19%
-57%
%7
%250
%66
36%
%5
-36%
4%
11%
0
33%

لیتردرثانیه

15
399
25500
6712
56050
11345
00
20%
25%

100مورد
جلوگیری از
خشك شدن

35
272
35500
9512
306030
193310
0
16%
18%

133%
-32%
39%
42%
446%
70%
-20%
-28%
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 -3اقدامات اساسی و تأثیرگذار انجامشده در شهرستان از ابتدای سال  92تاکنون در چارچوب سند
توسعهی شهرستان و محورهای توسعه استان

● پیگیری و تعطیلی دو واحد آالینده فوالد (فوالد هالل و تاراشمش)
● اختصاص زمینی به وسعت  ۱۰۰هکتار در جوار شهر به منظور اجرای بخشی از تعهدات ایجاد فضای سبز
کارخانجات و احداث پارک ویژه بانوان که عملیات طراحی و اجرای  ۱۷هکتار فضای سبز آن توسط
شهرداری انجام شده است.
● پروژه مهم گازرسانی به کورههای آجرپزی که بسیار از نظر زیستمحیطی حائز اهمیت است با اعتبار 6
میلیارد تومان انجام شده است.
● جانمایی ،تهیه نقشه و اعتبار اولیه مرکز تحقیقات زیستمحیطی شهرستان آماده شده و بهزودی عملیات
اجرایی آن آغاز میشود.
● دو ایستگاه سنجش آالیندگی هوا در شهرستان راهاندازی شده است (بیشترین پس از مرکز استان)
● در حوزه میراث طبیعی ،اولین مرکز تحقیقات یوزپلنگ آسیایی کشور با حضور معاون سازمان حفاظت
محیط زیست کشور در اردکان راهاندازی شده است .این مرکز در دوهزار و  5۰۰مترمربع و زیربنای 45۰
مترمربع با هدف امور تحقیقات و پژوهش و مشارکت بخش خصوصی در امر حفاظت و احیای گونههای در
خطر انقراض بخصوص یوزپلنگ آسیایی به بهره برداری رسید.
● تقاضای اجرای  ۱8متقاضی مجوز احداث کارخانه فوالدسازی و مشتقات فوالدی رد شده است.
● مذاکرات متعددی با سازمان سرمایهگذاری تأمین اجتماعی شستا و یک گروه سرمایهگذار آلمانی جهت
راهاندازی دو نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ده مگاوات صورت گرفته است که در حال حاضر جانمایی زمین
صورت گرفته و موافقت اصولی اولیه نیز صادر شده است.

● در دوسال اخیر متناسب با نیاز شهرستان رشتههایی اخذ یا در مهرماه سالجاری راهاندازی شدهاند از
جمله علوم و مهندسی آب ،مدیریت دولتی و در مقطع ارشد؛ مهندسی محیط زیست ،مهندسی برق،
مدیریت بازرگانی و ...که تقریباً مجموع رشتههای مختلف در مراکز آموزش عالی اردکان تدریس میشود.
● احداث و بهرهبرداری از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی با اعتبار  4۰میلیارد ریال انجام شده است.
● احداث هنرستان فنی و حرفهای فاطمهالزهرا با اعتبار  ۱5هزار میلیون ریال
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● بهرهبرداری از ساختمان آموزش و پرورش با اعتبار  ۳5هزار میلیون ریال
● افتتاح مدرسه مظفری ترکآباد با اعتبار  ۱۰هزار میلیون ریال
● صندوق حمایت از هنرمندان راهاندازی شده و اعتباری نزدیک به  ۱۰۰میلیون تومان دارد.
● نخستین آموزشگاه تمام هوشمند اردکان افتتاح گردیده است.

● درمانگاه تأمین اجتماعی اردکان به پلیکلینیک تخصصی ارتقا یافته است که در حال جذب پزشکان
متخصص و راهاندازی بخشهای تخصصی هستیم.
● دستگاه سیتیاسکن بیمارستان ضیایی با اعتبار  ۲۰هزار میلیون ریال به بهرهبرداری رسیده است.
● مجوز اولین بیمارستان خصوصی در شهرستان اخذ شده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
● تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ضیایی تأمین شده است.
● درمانگاه تخصصی بیمارستان ضیایی اردکان نیز با اعتبار  ۲۰هزار میلیون ریال به بهرهبرداری رسیده است.
● بهرهبرداری و افتتاح مسجد و واحدهای مهمانسرای بیمارستان ضیایی با اعتبار  ۱۲هزار میلیون ریال انجام
شده است.
● بلوک زایمان بیمارستان ضیایی اردکان با اعتبار  ۹6۰۰میلیون ریال به بهرهبرداری رسیده است.

● در دولت تدبیر و امید عملیات اجرایی بسیاری از پروژههایی که سالیان دراز راکد و معطل مانده بود آغاز
شد :از جمله
 oمجتمع فرهنگی ـ درمانی شهید صحرایی کوشکنو که بیش از یک دهه است معطل بود با پیشبینی اعتبار
 4میلیارد تومان و تخصیص اولیه  ۱میلیارد تومان شروع و در حال حاضر دارای پیشرفت فیزیکی  ۳۰درصد
است.
 oساماندهی ورودی شهر اردکان با پیشبینی اعتبار  5میلیارد تومان که  ۱/5میلیارد آن از طرف شهرستان
و مابقی از طرف شهرداری تخصیص یافته است که بعد از  ۱6سال آغاز شده است.
 oاستخر دانشآموزی پس از  ۲5سال با اعتبار  66۰میلیون تومان که عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
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ا اتصال روستای سروعلیا به خط انتقال آب کوثر پس از  6سال با اعتباری بالغ بر  5.۲میلیارد ریال و
بهرهمندی  564نفر از آب انتقالی
● خوشبختانه با مشارکت شرکت چادرملو پروژه انتقال آب خلیج فارس به اردکان کلید خورده که با انجام
این پروژه ،هم سفرههای آب زیرزمینی تغذیه میشود و هم بخشی از آب شرب و صنعت تأمین میشود و هم
آب شربی که در اختیار بخش صنعت است به شهرستان بازمیگردد.
● طرح فاضالب شهری با یک آیندهنگری در دست اجراست .این پروژه اوایل دههی هشتاد ( )8۰با انجام
مطالعات فنی ،زیستمحیطی و اجتماعی شروع شد که به دلیل عدم تخصیص اعتبارات مناسب و بعد از
گذشت  ۱۰سال ،کمتر از ( ۷هفت) درصد پیشرفت فیزیکی داشت .خوشبختانه با پیگیری مسئولین
شهرستان و طبق موازین قانونی ،بخش خصوصی به عنوان سرمایهگذار وارد عرصه شد که برای تکمیل این
پروژه حدود  ۱5۰میلیارد تومان هزینه میکند و یک مدول از سه مدول تصفیهخانه ظرف مدت  ۳5سال در
اختیار چادرملو قرار میگیرد.
● خوشبختانه در دو سال اخیر این پروژه با پیشرفت خیرهکننده نزدیک به  8۰درصد پیشرفت داشته و
امیدواریم تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
● برای تأمین آب سالم همانگونه که در استان ایستگاههایی تعبیه شده و در شهرستان  ۱۹ایستگاه تعبیه
گردیده است.
● مخزن هوایی آب با اعتبار  ۱4میلیارد ریال برای تنظیم فشار شبکه شهر در حال احداث است.
● اعتباری نیز برای بهسازی شبکه شرب شهرستان تخصیص یافته و در سال جاری جداسازی آب شرب و
بهداشت شهر آغاز میشود.
● مجتمع آبرسانی ترکآباد با اعتباری بالغ بر  ۱۲4۰۰میلیون ریال به بهرهبرداری رسیده است.

●پس از پیگیریهای مداوم ،گازرسانی به روستاهای باقیمانده بخش خرانق با برگزاری مناقصه مربوطه آغاز
میشود .برای گازرسانی خرانق اقدامات بسیار مؤثری صورت گرفته بهطوری که دستور وزیر نفت اخذ شده و
با شرکت چادرملو جهت مشارکت در پروژه هماهنگی صورت گرفته و انشاءاهلل با هماهنگی درون استانی
این پروژه که نقش بسیار مهمی در توسعه بخش محروم خرانق دارد؛ اجرایی میشود .اعتبار این پروژه ۱4۰
میلیارد تومان برآورد میشود.
● همچنین برای حل مشکل اشتغال بخش و ارزش افزودهی بیشتر ،مجوز یک واحد بزرگ صنعتی در بخش
معدنخیز خرانق اخذ شده است.
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س کلنگزنی و شروع گازرسانی به روستاهای باقیمانده بخش عقدا و مرکزی (فخرآباد ،زرجوع ،حسنآباد و
چاهافضل) انجام شده است.
● احداث هتل جامجم اردکان و نیز هتل پنجستاره کوشک در مساحتی بالغ بر  ۱۷هزار مترمربع و زیربنای
 ۷۰هزار مترمربع با سرمایهگذاری بخش خصوصی و با هزینهای بالغ بر  ۲5۰۰میلیارد ریال آغاز شده است.
● بازارچه صنایع دستی اردکان با هدف حمایت از این صنایع افتتاح گردیده است.
● فاز چهارم پارک آزادی با اعتبار  ۱۰هزار میلیون ریال ،پارکهای سقا و دیلم ،سالن ورزشی آیتاهلل خاتمی
با اعتبار  ۲۰هزار میلیون ریال ،خیابان سردار شهید شابلی با اعتبار  4۰هزار میلیون ریال ،تکمیل بلوار امام
خمینی (ره) و احداث ساختمان بسیج احمدآباد ،برقرسانی به مجتمع دامداریهای احمدآباد ،احداث سالن
فرهنگی مذهبی امیرالمؤمنین (ع) ترکآباد و کارخانهی شیر و فرآوردههای لبنی این روستا و نیز سومین
ایستگاه آتش نشانی اردکان در بخش مرکزی افتتاح شدهاند .همچنین در بخش خرانق پایگاه امداد جادهای
شهید احمدی روشن خرانق ،تأسیس پرورشگاه مرغ گوشتی ،تأسیس سایتهای  ۲و  BTS ۳هامانه و احداث
راه دسترسی به چاهمتک افتتاح و بهرهبرداری شدهاند .احداث سالن ورزشی روستای هفتادر ،احداث پارک
خواجهنصیر و بهرهبرداری از ساختمان دهیاری این روستا و نیز آغاز عملیات اجرایی مصالی عقدا از
پروژههای انجامشده بخش عقدای اردکان در دولت تدبیر و امید است.
● اتاق تعاون شهرستان اردکان ،به عنوان اولین اتاق تعاون شهرستانهای استان یزد و نهمین اتاق تعاون
شهرستانی در کشور راهاندازی گردیده است.
● کارخانه تولید آهک صنعتی با مشارکت دهیاریهای شهرستان و با اعتباری بالغ بر  ۹.5میلیارد تومان در
شرف راهاندازی است .همچنین شرکت تعاونیهای همیاران روستایی اردکان رتبه اول را در کشور کسب
کرده است.
ب آموزشگاه دخترانه عصمت وکیلی در احمدآباد ،بلوار بهشت در روستای ترکآباد ،خط انتقال آب روستای
ترکآباد ،احداث ورودی روستای هفتادر ،سالن ورزشی روستای مزرعهنو با اعتباری بالغ بر  ۱65میلیارد ریال
به بهرهبرداری رسیده است.
● فونداسیون و نصب سیستمهای جیاسام ( )GSMروستایی در چاهمتک انجام شده است .همچنین تبدیل
سیستم ارتباطی  USOبه  GSMدر روستای مزرعه میرها که با اجرای آن ،کیفیت و سرعت ارتباطات بهبود
خواهد یافت؛ انجام گردیده است.
●سکوی دوم مسافری و زیرگذر ایستگاه راهآهن اردکان با اعتباری بالغ بر ۱6میلیارد ریال در شهریور سال
جاری توسط وزیر راه افتتاح شد.
● فاز یکم مرکز تحقیقات سالمندی اردکان شامل سرای سالمندان از سال  ۱۳8۳آغاز و با صرف هزینهای
بالغ بر  ۲۳میلیاردریال کمکهای خیری و دولتی در سال  ۹۳به بهرهبرداری رسیده است .بهزودی مرکز
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تحقیقات سالمندی جنوب شرق کشور با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در شهرستان اردکان
آغاز به فعالیت خواهد کرد.
● چهار میلیارد ریال برای برقرسانی به روستای میل سفید از توابع بخش خرانق هزینه شده است.
● حفظ تیمهای لیگ برتری اردکان در سوپرلیگ
● بهرهبرداری از  65پروژه عمرانی با اعتبار  66۰میلیارد ریال در شهرستان اردکان همزمان با هفته دولت
( -۱افتتاح آموزشگاه  ۱۲کالسه دوره دوم سیدالشهدای اردکان در زمینی به مساحت  4۳۰۰مترمربع و
زیربنای  ۱8۰۰متر -۲ /بهسازی (بازآفرینی) پارک خلیج فارس اردکان به مساحت  ۳۰۰۰مترمربع و اعتبار
 4.5میلیارد ریال -۳ /افتتاح آژانس گردشگری و بومگردی و کارگاه گوهرتراشی اردکان که زمینه اشتغال
 ۱5نفر را فراهم نموده است -4 /افتتاح مجتمع آب آشامیدنی روستای ترکآباد با اعتبار  4۰میلیارد ریال که
آب آشامیدنی  6.5۰۰نفر را تأمین خواهد کرد -5 /افتتاح کافو نوری احمدآباد و  5طرح مخابراتی دیگر در
اردکان با اعتباری بیش از  ۱۰میلیارد ریال -6 /افتتاح جاده ارتباطی احمدآباد و کمربندی چوپانان به طول
 ۲5۰۰متر و عرض  ۱۰متر با اعتباری بالغ بر  ۷.5میلیارد ریال -۷ /افتتاح کاشی بهمن اردکان با
سرمایهگذاری بخش خصوصی -8 /کلنگزنی احداث واریانت خط ریل آهن اردکان  -اصفهان با اعتباری بالغ
بر  ۳۷5میلیارد ریال-۹ /کلنگزنی مجتمع آب آشامیدنی عقدا و تأسیس سه باب مخزن زمینی به حجم
 85۰مترمکعب که زمینه بهرهمندی  ۱۳روستا و  5۱۷۰نفر را فراهم خواهد نمود و بیش از  ۱۱میلیارد ریال
برای آن هزینه شده است-۱۰ /افتتاح و بهره برداری از بهسازی روکش آسفالت جاده اردکان – نایین به طول
 ۳5کیلومتر و با اعتبار  ۱۲۱4۰۰میلیون ریال)
● افتتاح نخستین کارگاه تولیدی و حمایتی معلوالن کوثر اردکان
● حل مشکل آب بهداشتی روستای خرانق با اعتباری بالغ بر  5میلیارد ریال
● رایزنی با سرمایهگذار بخش خصوصی برای آغاز مرمت پروژه گردشگری پردیسان
● احداث میدان امام علی با اعتبار  ۱4هزار میلیون ریال
● بهره برداری از مجموعه  5۰واحدی شهرک حمل و نقل در اردکان انجام شده است.
● بهره برداری از روکش آسفالت محور حاجی آباد زرین با اعتبار ۲۷هزار میلیون ریال
مجتمع تجاری سلطان العلما با پیش بینی اعتبار  5۰هزار میلیون ریال کلنگ زنی شده که در حال حاضر
اسکلت فلزی آن با پیشرفت  ۹۰درصد به اتمام رسیده است.
 -4میزان پیشرفت و اجرای مفاد سند توسعه راهبردی شهرستان (گزارشی از اجرای سند)
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 -5میزان پیشرفت طرح ،پروژه و فعالیتهای اقتصاد مقاومتی (مصوب ستاد فرماندهی استان) در
شهرستان
 -6میزان پیشرفت طرح های مصوب سفر ریاست محترم جمهور و کاروان تدبیر و امید در شهرستان

 -7عمده ترین قابلیتها و پتانسیلهای شهرستان

كشاورزی و دامداری

نقاط قوت
 سهم بهره برداران با زمین کشاورزی در شهرستان در مقایسه با متوسط استانی
 دانش بومی کشاورزان به خصوص کشت در اراضی شور
 ذخائر ژنتیکی منحصر به فرد کشاورزی به ویژه در زمینه باغات پسته
 کیفیت پسته و روناس تولیدی شهرستان
 باور و اعتقادات مردم در زمینه کشاورزی و تولید
 جایگاه شهرستان از نظر سطح زیر کشت و تولید محصوالت صنفی به ویزه روناس
 ایستگاه تحقیقات پسته و .....
 وضعیت شهرستان به لحاظ تولید محصوالتی چون پسته ،خرما و انار
 جایگاه شهرستان در خصوص برخورداری از گاوداری های شیری صنعتی و مرغداری های
پرورش دهنده مرغ گوشتی و مرغ تخمگذاری و تولیدات مربوطه
 دسترسی به شبکه حمل و نقل ریلی و جاده ای و موقعیت جغرافیایی شهرستان
 نیروی انسانی تحصیل کرده در حوزه کشاورزی
 امکان تولید محصوالت ارگانیک و سالم
 استفاده از انرژی خورشیدی با توجه به شرایط اقلیمی
 کیفیت پسته و روناس تولیدی در شهرستان
 امنیت سرمایه گذاری
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 هزینه های ایجاد فرصت های شغلی در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی
 باغات پسته شمال اردکان به عنوان کمربند سبز طبیعی و منحصر به فرد در مقابله با کویرزایی در
سطح استان و حتی کشور
 تاثیر سطح زیرکشت موجود بر ادامه حیات و تاثیر تخریب باغات بر کیفیت زندگی در سطح
شهرستان
 سطح و تنوع بعضاً منحصر به فرد

آموزش

نقاط قوت
 وضعیت شاخص نسبت دانش آموز به کالس
 تحصیالت کادر آموزشی شهرستان
 درصد قبولی دانش آموزان شهرستان در کنکور سراسری
 نرخ پوشش تحصیلی در مقاطع سه¬گانه
 دسترسی به فرصتهای آموزشی برابر
 مراکز متعدد و فضاهای آموزش عالی
 حضور خیرین در احداث فضاهای آموزشی و تأمین امکانات
 کانون های آموزشی و پرورشی موجود
 پژوهش سرای جوان و انجمن های فعال در آن
 دبیرستان استعداد درخشان
 کانون امام خمینی به عنوان یکی از کانون های منحصر به فرد جهت ارائه خدمات جانبی به دانش
آموزان در منطقه
 الگوهای انسانی شهرستان (علما  ،مدیران و معلمان شاغل و باز نشسته)
 پژوهش محور و کاربردی بودن آموزش
 مشخص بودن رسالت و اهداف مقاطع مختلف آموزشی (مهد کودک و پیش دبستانی)
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 حفظ نشان و جایگاه مقام معلم و استاد
 وجود خیرین مدرسه ساز و فرهنگ ساخت مدارس
 ظرفیت های قانونی سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور در حوزه آموزش و پرورش
 وجود فارغ التحصیالن و دانش آموختگان اردکانی مستعد و متعدد در رشته های مختلف در داخل
کشور و خارج از کشور
 استعداد و آمادگی بخش آموزش عالی شهرستان جهت ارائه خدمات آموزشی تخصصی و تکمیلی
در سطح منطقه ای ،ملی و ذی نفوذ
 وجود شخصیت های فرهنگی ،علمی ،دانشگاهی و حوزوی اردکانی تأثیرگذار در عرصه های
مختلف در سطح ملی و فراملی متعصب و عالقمند به توسعه شهرستان
 نگرش خیرین به بخش آموزش

بهداشت و درمان

نقاط قوت
 برنامه های غربالگری در سطح شهرستان (شنوایی سنجی و بینایی سنجی نوزادان)
 کالس های آموزشی برای مادران باردار در راستای ترویج زایمان فیزیولوژیک
 سیستم نظارتی بهداشت محیط و اصناف
 اجرای برنامه های مربوط به بیمارستانهای دوستدار مادر و کودک و ایمنی بیمار
 پوشش مناطق شهرستان توسط اورژانس 115
 دانشکده طب سنتی شهرستان
 امکان گسترش و آموزش طب سنتی در سطوح مختلف خدمات بهداشتی درمانی
 برنامه حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی در بیمارستان
 بیمارستانی با موقعیت جغرافیایی ،امکانات و تجهیزات
 مدیریت پسماندهای عفونی و امحاء زباله در بیمارستان و مراکز بهداشتی،درمانی
 نگرش خیرین به سرمایه گزاری در بخش بهداشت و درمان
 تعامل مناسب مسئولین شهرستان با مسئولین شبکه بهداشت و درمان
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 گرایش جامعه به طب سنتی و کار آمدی آن
 توریسم درمانی
 طرح پزشک خانواده
 جایگاه بخش بهداشت و درمان از منظر قوانین و مقررات و مدیریت کشور ،استان و شهرستان
 موقعیت خاص شهرستان ژنواستراتژیک شهرستان به لحاظ توسعه بخش بهداشت و درمان
 میزان هزینه های درمانی طب سنتی
 پتانسیل تولید دارو های گیاهی
 وجود پزشکان حاذق اردکانی در سطح ملی و فراملی بعضاً صاحب کرسی
 درصد قبولی دانش آموزان اردکانی در رشته های پزشکی و مرتبط با آن

میراث فرهنگی

نقاط قوت
 آثار ابنیه منحصر به فرد تاریخی ،مذهبی و فرهنگی
 تنوع جاذبه¬های تاریخی و باستانی بین المللی(پیرسبز چک چک ،پیر هریش و )...
 بافت تاریخی ،ویژگی¬های معماری کویری و الگوی مسکن منطقه
 مناطق نمونه گردشگری
 همکاری شهرداری با میراث فرهنگی
 مراکز دانشگاهی و رشته های تخصصی (از جمله دانشکده فرش و معماری)
 بهسازی و تغییر کاربری کاروانسراها و ابنیه های قدیمی
 هویت غنی فرهنگی و هنجارهای ارزشمند بومی
 تشکل های محلی در عرصه میراث فرهنگی و گردشگری
 صنایع دستی و سوغات منحصر به فرد(مثل حلوا ارده)
 همزیستی مسالمت آمیز اقلیت زرتشتی با مسلمانان
 سنت حسنه وقف و فراوانی آن
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 آسمان کویر و استفاده در رصد
 دسترسی شبکه های حمل و نقل مناسب
 نگاه مثبت و حمایتی مسئولین کشوری ،دانشگاهیان و عالقمندان به میراث فرهنگی به شهرستان
 جاذبه های طبیعی منحصر به فرد
 تنوع گونه های گیاهی و حیات وحش (اکوتوریسم)
 قرار گرفتن شهرستان در محورهای مواصالتی اصلی و کویرهای گردشگری
 رقابت شهرستان با سایر شهرستان ها به ویژه همجوار
 مصوبات سفر استانی هیات محترم وزیران در بخش گردشگری شهرستان
 دانشگاه اردکان و سایر مراکز آموزش عالی (جذب دانشجویان غیربومی)
 مراکز نظامی مثل پادگان ولیعصر (عج)
 امامزاده ها و اماکن متبرکه

صنعت و معدن

نقاط قوت
 شهرک و نواحی صنعتی برخوردار از زیرساخت¬های مناسب جهت استقرار واحدهای صنعتی
 نیروی انسانی بومی سخت کوش و فعال و متخصص در بخش صنعت
 زیر ساخت های توسعه صتعتی از جمله ناوگان حمل و نقل ریلی و جاده ها و شبکه های انرژی
 خوشه صنعتی محصوالت کنجدی
 ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به سایر بخش ها
 واحدهای بزرگ صنعتی ،معدنی
 سهم واحدهای صنعتی بدون پروانه در مقایسه با استان
 توزیع واحدهای صنفی در سطح شهر (پراکندگی مناسب)
 شهرت یزدیها به بازرگانی و تجارت
 امکان فرآوری کانی¬های موجود در شهرستان و ایجاد صنایع وابسته به آن
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 قابلیت توسعه صنعتی خصوصاً صنایع پایین دستی فوالد
 گستردگی شهرستان و شرایط منعطف برای استقرار صنایع بدون تداخل با حوزه¬های
زیست¬محیطی
 امکان ایجاد گمرک و بار انداز با توجه به موقعیت جغرافیایی و مواصالتی شهرستان
 اشتغال زایی بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش ها
 جایگاه بخش صنعت در اقتصاد استان یزد
 موقعیت جغرافیایی و برخورداری از امکانات حمل و نقل ریلی و جاده ای
 نیروی متخصص بومی و یزدی در خارج از شهرستان
 قوانین و مقررات مرتبط با بخش صنعت و معدن از جمله قانون دو درصد ارزش افزوده،پسماندها،
آلودگیها و ..
 قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی و بهره گیری واحدهای صنفی از این مزیت
 برند معتبر و معروف اردکان برای برخی محصوالت تولیدی واحدهای صنعتی بویژه ارده و حلوا
ارده ،فرش ،پسته و..
 قوانین حمایت کننده از بخش تعاونی در کشور
 تصویب خوشه صنعتی ارده و حلوا ارده به عنوان فرصتی جهت پویایی و رونق بیشتر این صنف در
شهرستان
 دسترسی سهل و آسان به بازار های هدف با عنایت به قرارگیری در مسیرهای مواصالتی اصلی
کشور

محیط زیست

نقاط قوت
 پارک ملی سیاهکوه و تنوع زیستی در آن
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 گونه یوز پلنگ آسیایی در مناطق تحت مدیریت این شهرستان
 مناطق حفاظت شده زیست محیطی از جمله منطقه دره انجیر
 پسته زارهای شمال اردکان به عنوان کمربند زیست محیطی در مقابل بیابان زایی
 عرصه های دست کاشت منابع طبیعی از جمله طاق و گز
 پارک ملی استان در این شهرستان
 شن های روان(غنی سازی بافت خاک کشاورزی)
 استفاده از لیست گیاهی مناطق مشابه جهت احیاءاراضی
 بسته نبودن و در انحصار نبودن محیط شهرستان و امکان جابجایی
 آلودگی پایین منابع آبی شربت به دلیل بهره مندی از آب زاینده رود

فرهنگ و اجتماع

نقاط قوت
 پتانسیل ها و استعدادهای ورزشی(بویژه والیبال و کشتی)
 تعدد هیئت های مذهبی و جذب فعالیت داوطلبانه در هیئت های مذهبی شهرستان
 حضور در مراسمات مذهبی و پایداری مراسمات مذهبی خانواده ای و محله ای
 افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره )
 تعصب و عرق شهرستانی مردم و مسئولین شهرستان
 امنیت نسبی در شهرستان و حضور مؤثر پلیس اطالعات و امنیت توانمند
 حوزه علمیه (خواهران و برادران) فعال و پویا
 پاسگاه های کویری شهرستان در حوزه مبارزه با قاچاق
 پلیس تخصصی در امر مبارزه با مواد مخدر
 روحیه ایثارگری و جهاد در بین مردم ( نسبت شهدا ،ایثارگران و آزادگان به جمعیت)
 فعالیت سازمان های مردم نهاد( NGOها)
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 مشارکت باالی مردم در توسعه شهرستان
 مناطق متعدد تفریحی کویر نوردی در شهرستان
 رعایت اصول شهروندی و سرمایه اجتماعی در شهرستان
 کمرنگ بودن تعصبات محله ای و محله گرایی
 تعدد اساتید و طلبه های اردکانی حاضر در حوزه های علمیه قم
 حضور خیرین اردکانی غیر مقیم در فعالیت های مذهبی،فرهنگی و اجتماعی
 حضور اساتید اردکانی در دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی
 حضور دانشجویان اردکانی در دانشگاه های معتبر کشور
 شهرت اردکان به شهر علم و ادب و اخالق
 حضور شخصیت های برجسته فرهنگی مذهبی ،علمی و اخالقی اردکانی در اعصار مختلف
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 -8عمده ترین مشکالت و چالشهای پیش روی شهرستان به همراه راهکارهای
پیشنهادی

كشاورزی و دامداری

نقاط ضعف
 سطح مکانیزاسیون در بخش کشاورزی شهرستان
 کوچک مقیاس بودن اراضی کشاورزی شهرستان
 صنایع فرآوری محصوالت کشاورزی و دامی
 بازارچه های عرضه محصوالت کشاورزی و دامی
 تحقیقات آکادمیک و کاربردی در حوزه کشاورزی مناطق کویری و شور
 کارشناس فنی در بخش کشاورزی و دامپروری
 غالب بودن نظام بهره برداری دهقانی (خانوادگی) در واحدهای بهره برداری شهرستان
 راندمان آبیاری
 شیوه های سنتی آبیاری بصورت کرتی و غرقابی
 تجهیزات و تاسیسات عمومی شامل سردخانه و انبارها
 تسهیالت بانکی مناسب و سهل الوصول
 حفر چاه در مناطق باال دست شهرستان بویژه منطقه چرخاب
 شرایط خاص اقلیمی (شوری آب و خاک -دما – خشکسالی )
 تاثیر آالیندگی بخش صنعت در کشاورزی و محیط زیست
 قیمت نهاده ها و انرژی و تاثیر آن بر هزینه تولید
 تغییر کاربری اراضی کشاورزی
 مدیریت تولید و پشتوانه حمایتی از کشاورزان شهرستان
 هزینه های تولید بخش کشاورزی
 تعامل آموزش عالی و ترویجی با مراکز تولید این بخش
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 پراکندگی اراضی زراعی و امکان بهره گیری از منابع تولید
 تأمین لوازم و نهاده های کشاورزی و تامین مالی
 آفت کرم گلوه انار و خسارت ناشی از آن
 تقسیم اراضی کشاورزی متاثر از قانون ارث

راهکارها
 ایجادو توسعه واحدهای تبدیلی و تکمیلی محصوالت از جمله پسته ،روناس و انار
 برندسازی پسته و روناس تولیدی شهرستان
 تشکیل تعاونی های تخصصی و محصولی بویژه در خصوص پسته و روناس
 مطالعه و بررسی در خصوص احصاء شیوه های حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهی شهرستان از جمله
پسته و انار
 تداوم و تکمیل طرح انتقال آب از غرب اردکان به پسته زارهای شمال
 اجرای عملیات آبخیزداری ،آبخوان داری و تحویل حجمی آب به بهره برداران
 پیاده سازی طرح بهینه سازی مصرف آب بخش کشاورزی از روش های سنتی به مدرن
 ایجاد باغستان های بزرگ انار با اولویت منظقه عقدا با شیوه باغداری مدرن (انارستان دوم استان)
 پیگیری در راستای ابالغ پست های سازمانی و تقویت ایستگاه تحقیقات پسته اردکان
 احیاء ،بازسازی و حفظ ابنیه آبی (قناتها ،چشمهها ،استخرها ،گورابها ،بندهای خاکی ،آبخوانها
و کانالهای انتقال آب)
 بازنگری در فرایندهای تولید در بخش زراعت و باغبانی با توجه به یافتههای نوین علمی
 توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی و صنعتی
 ارائه مشوق های الزم بویژه از محل کارگروه توسعه بخش کشاورزی به باغداران در راستای بهره
برداری و توسعه محصوالت مزیت دار
 سخت گیری در اعطای مجوزهای تغییر کاربری در خصوص اراضی کشاورزی بویژه عرصه های
باغی
 اجرای طرح معاوضه و تهاتر اراضی باغی با عرصه های مسکونی توسط مراجع ذیربط بویژه
شهرداری
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 ارتقای واحدهای دامداری سنتی به نیمهصنعتی و نیمهصنعتی به صنعتی
 اصالح ساختار مدیریتی و تولیدی مرغداریها
 بازسازی ،نوسازی و توسعه کشتارگاه بزرگ و صنعتی طیور شهرستان
 توسعه واحدهای دام و طیور و صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط از طریق اعطای تسهیالت مناسب و
سهل الوصول
 توسعه واحدهای تولید و پرورش اسب های اصیل
 راه اندازی مرکز قرنطینه اسب کشور
 احیاء و توسعه پرورش شتر (شترداری) در مناطق مستعد و بیابانی شهرستان و مدرن سازی آن
 نوسازی و بهسازی ماشینآالت و تجهیزات بخش دام و طیور
 جایگزینی نیروهای جوان و متخصص با بهره گیری از ظرفیت های شرکت و واحدهای خدمات
فنی مشاورهای ،تعاونی و ...
 توسعه پوشش بیمه محصوالت ،سرمایه و حوادث بخش کشاورزی
 شناسایی و معرفی منابع ژنتیکی ،ارقام و گونههای مناسب محیط شکننده شهرستان
 توسعه زیرساختها و تجهیزات الزم به منظور کاهش خسارت ناشی از حوادث و سوانح
(زیرساختها شامل آبخیـزداری ،آبخوانداری ،استخرها ،بادشکنها و غیره)
 ساماندهی ساختار مدیریت (مدیریت پشتیبانی  -مدیریت اطالعرسانی  -مدیریت بهرهبرداری)
مقابله با حوادث و سوانح
 توسعه روشهای بهینه استحصال ،توزیع و مصرف آب به منظور مقابله با خشکسالی و کاهش
خسارت ناشی از آن
 کاهش سوانح انسانی و ضایعات بدنی ناشی از کار شاغالن بخش
 توسعه پژوهشهای کاربردی مرتبط با حوادث و سوانح
 توسعه سیستم های نوین مقابله با سوانح و حوادث طبیعی بویژه در ارتباط سرمازدگی و خشکسالی
 افزایش کمی و کیفی دوره های آموزشی و ترویجی مورد نیاز بهره برداران بخش ،بخصوص در
حوزه محصوالت مزیت دار شهرستان در زمینه های شیوه های تولید ،بازاریابی ،مبارزه با آفات و
امراض ،تغذیه ،مقابله با سرمازدگی و گرمازدگی و ...
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آموزش

نقاط ضعف
 آشنایی معلمان با روشهای نوین آموزش و پرورش دانش آموز
 خدمات رسانی آموزشی به روستاها
 فضاها ,تجهیزات و امکانات ورزشی دانش آموزی
 امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی
 اعتبارات بخش های آموزش و پرورش
 کانون امام خمینی به عنوان یکی از کانون های منحصر به فرد جهت ارائه خدمات جانبی به دانش
آموزان در منطقه
 تناسب پراکندگی واحد های آموزش با مراکز جمعیتی در مراکز شهری
 تبدیل شدن کانون امام خمینی (ره) به سالن مراسمات
 قدمت و مقاوم بودن ساختمان های مدارس شهرستان
 ارتباط هنرستان¬های فنی و حرفه ای و مراکز کار و دانش با بخش صنعت و معدن شهرستان
 هزینه ارائه خدمات آموزشی به روستائیان
 نگرش دانش آموزان و والدین به رشته علوم انسانی و فنی و حرفه ای
 پرورش انسان مطلوب و توانمند در سیستم موجود آموزش و پرورش
 نگاه سود جویانه به راه اندازی مدارس غیر انتفاعی
 کارآمدی نظام گزینش و تربیت معلم و دوره های آموزش معلمان
 انطباق برنامههای آموزشی با مقتضیات منطقهای و محیطی
 آسیب های فرهنگی ناشی از ورود دانشجویان غیر بومی
 دانشجویان غیر بومی استان های دیگر
 عدم وجود رشته های مرتبط با صنعت شهرستان در آموزشکده های فنی یا دانشگاه های شهرستان
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 عدم سنجش مهارت های دانش آموزان در ورود به مراکز آموزش عالی کشور و سنجش فقط دانش
آنها
 مسئولیت پذیری سیستم آموزشی در قبال توسعه جامعه

راهکارها
 تعریف و ارائه مشوق های الزم در جهت تقویت و جذب اعضای هیئت علمی بویژه اساتید بومی
شهرستان
 پیگیری در راستای ایجاد پردیس دوم دانشگاه صنعتی شریف در شهرستان
 گسترش و تجهیز مراکز آزمایشگاهی و کارگاهی و تجهییرات کمک آموزشی دانشگاه اردکان
 پیگیری و اجرای طرح جامع دانشگاه شهرستان
 ایجاد دوره های کارشناسی جدید مطابق با شرایط منطقه ای و نیازهای کشور
 ایجاد دوره های تحصیالت تکمیلی( کارشناسی ارشد و دکتری) جهت رفع نیازهای علمی و
صنعتی کشور ،ارتقاء علم و حرکت در مرزهای دانش
 راه اندازی و تقویت اتاق فکر در راستای راهبردی آموزش عالی شهرستان
 تکمیل و راه اندازی پردیس رفاهی-فرهنگی آموزش عالی شهرستان
 تجهیز و گسترش مرکز رشد و فناوری شهرستان
 فعال سازی مراکز تحقیقات سرامیک ،مواد و انرژی و ایجاد مرکز تحقیقات فرش دستباف
 راه اندازی پژوهشکده هایفوالد و قطعه سازی در شهرستان
 راه اندازی نمایندگی دفتر نخبگان
 گسترش دوره های آموزش های فنی و حرفه ای با رویکرد مهارت های کسب و کار
 گسترش مراکز و واحدهای آموزش فنی و حرفه ای
 راه اندازی و تجهیز مرکز مهارت های کسب و کار با تأکید بر مشاغل فنی و تعمیرگاهی
 ارتقاء سطح مهارت مربیان واحدهای فنی و حرفه ای بصورت دوره ای
 ایجاد و گسترش مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در سطح مدارس و آموزشگاه ها
 ایجاد پارک فیزیک و نجوم کودک
 تجهیز و راه اندازی مرکز رشد دانش آموزی اردکان
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 برگزاری دوره های تخصصی جهت ارتقاء دانش تخصصی معلمان در راستای آموزش پژوهش
محور
 گسترش مدارس هوشمند
 ایجاد زیرساخت های فناوری(سخت افزاری و نرم افزاری) درکلیه مدارس و مقاطع
 ارتقای توانمندی فنی معلمان به منظور ترغیب آنها به استفاده از نرم افزارهای آموزشی تولید شده
در فرایند تدریس و بکارگیری ابزارهای نوین در آموزش
 تالش و پیگیری در راستای ایجاد پست کارشناسی  ITدر کلیه مدارس
 گسترش و ساماندهی پژوهشسرای دانش آموزی ،خانه های  ITو انجمن های تخصصی مثل خانه
ریاضی جهت ترغیب و تشویق دانش آموزان و معلمین به تحقیق و پژوهش
 ارتقاء جایگاه انجمن اولیاء و مربیان در تصمیم گیری مدارس
 مأموریت گرا نمودن مقاطع تحصیلی بویژه مهدکودک ،پیش دبستانی و مدارس ابتدایی در راستای
تربیت نیروی انسانی توانمند و ارزشی متناسب با نیازهای توسعه
 برنامه ریزی و اولیوت بندی تخریب و بازسلزی مدارس فرسوده و قدیمی
 ساخت مجتمع های اموزشی استاندارد و متناسب با مراکز جمعیتی
 توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی دانش آموزی بویژه استخر کانون امام (ره) اردکان
 برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت کانون امام (ره) مطابق مأموریت فرهنگی و تربیتی آن در
راستای توانمندسازی دانش آموزان
 ترویج فعالیت های تیمی و گروهی در بین دانش آموزان
 حفظ و ارتقای مستمر سطح مشارکت خیرین مدرسه ساز و طراحی ساز و کار استفاده از معافیت یا
تخفیف مالیاتی ،وقف ،زکات ،خمس و سایر وجوهات شرعی در تشویق مدرسه سازی
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بهداشت و درمان

نقاط ضعف
 نظارت کافی بر فعالیت مراکز بهداشتی درمانی
 نگرش بهداشتی در مراکز بهداشتی درمانی
 ثبت اطالعات در پرونده های بهداشتی و درمانی
 امکانات کافی برای ورزش به ویژه در مورد بانوان (پارک بانوان)
 تعلق سازمانی کارکنان
 امکانات آموزشی مرتبط با بیماری های مزمن غیر واگیر (دیابت ،فشارخون ،اختالل چربی های
خون) در شهرستان
 آشنایی خانواده ها به ویژه زوجین جوان با مسائل زناشویی
 نظارت بر عملکرد پژشکان (نوع برخورد ،تشخیص ،تجویز و)...
 توانایی ایجاد زمینه های پژوهشی و ایده های درمانی جدید
 نیروی انسانی ارائه دهنده خدمات طب سنتی (متخصصین ،پزشکان ،پرستار طب سنتی ،تغذیه در
طب سنتی ،ماساژور)
 امنیت روانی ناشی از آلودگی های صوتی ،هوا و خدمات ناشی از تصادفات موتور سیکلت و...
 درمان نگر بودن پزشکان به جای دیدگاه سالمت محور
 هزینه ارائه خدمات بهداشتی درمانی در روستاهای شهرستان
 مدیریت بحران در شهرستان
 تعداد تخت های بیمارستانی با توجه به فراوانی مراجعین از سایر شهرستان ها
 تناسب چارت سازمانی با نیازهای جدید در سیستم بهداشت و درمان
 تناسب استقرار مراکز بهداشتی ـ درمانی موجود با مراکز جمعیت شهرستان
 کارآرایی سیستم های آموزشی کارکنان
 دسترسی به داروهای گیاهی مورد نیاز و فرآوری های الزم در مورد داروهای طب سنتی
 سیستم ثبت رضایت مندی مراجعین و بیماران
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 ماندگاری پزشکان متخصص غیر بومی و بومی در شهرستان
 جذب پزشکان متخصص بومی در شهرستان
 شناخت توانایی ها و تعامالت طب سنتی در همراهی با طب رایج
 قرار گرفتن شهرستان در منطقه کویری (غبار– وجود بیماری های تنفسی و آلرژی) و امکان شیوع
بیماری های پوستی و آسیب های چشمی ناشی از آفتاب شدید منطقه
 توانایی سیستم های حمایتی در کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی خانوارها بویژه خانوار های
کم درآمد
 پوشش بیمه ای داروهای گیاهی و طب سنتی
 شیوع بیماری سالک در شهرستان
 تناسب درآمد و هزینه در سیستم بهداشتی درمانی
 آگاهی دانش عمومی در مورد پیشگیری ،کنترل و درمان بیماری غیر واگیر و مزمن (دیابت ،قلب و
عروق ،سرطان ها و)...
 حضور غیر متخصصین در امور درمان به ویژه درمان های سنتی
 دسترسی به انواع مواد مخدر
 تغییر فرهنگ غذایی و گرایش مردم به مصرف فست فودها
 گرایش مردم به گردش و تفریح
 پژوهش و تحقیق و بکارگیری ایده های نو و مدرن در درمان
 فرهنگ ورزش و فعالیت بدنی در بین مردم شهرستان
 وجود اتباع بیگانه (به دلیل احتمال شیوع بیماری های واگیردار)
 مقبولیت فرهنگی جهت مراجعه به روانپزشک و روانشناس
 صنعتی شدن شهرستان و استقرار برخی صنایع

راهکارها
 تقویت دانشکده طب سنتی شهرستان
 راه اندازی دانشکده داروسازی طب سنتی
 ایجاد شبکه دانش بنیان در زمینه کاشت و فرآوری گیاهان دارویی
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 ارتقاء دانشکده طب سنتی به دانشگاه علوم پزشکی با گرایش طب سنتی
 پیگیری در راستای احداث طرح جامع دانشگاه علوم پزشکی طب سنتی
 راه اندازی مرکز ملی پژوهشی و درمانگاهی طب سنتی شهرستان با اولویت طب اسالمی-ایرانی،
طب سوزنی و ...
 ایجاد مجتمع تخصصی دارو در منطقه خرانق با اولویت گیاهان دارویی و ژالتین دارویی
 تهیه بانک اطالعاتی از پزشکان ،متخصصان و مدیران بومی بخش بهداشت و درمان
 راه اندازی سامانه نسخه الکترونیک به صورت پایلوت کشوری در شهرستان
 برگزاری دوره های آموزشی و سمینارهای تخصصی داخلی و خارجی جهت آشنایی کادر بهداشت
و درمان شهرستان با روشهای نوین حوزه سالمت
 توسعه و تجهیز مجتمع بیمارستان ضیایی اردکان بویژه راه اندازی بخش سیتیاسکن ،ارتوپدی،
چشم پزشکی و ...
 پیگیری در جهت تجهیز درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان و ارتقاء آن به درمانگاه تخصصی و
فوق تخصصی
 جلب نظر سرمایه گذاران شهرستان اردکان و میبد ،به منظور سرمایه گذاری مشترک در مجاورت
بیمارستان ضیایی ،جهت ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی در سطح ملی و منطقه ای
 راه اندازی مرکز ارائه خدمات فوق تخصصی ارتوپدی و ماساژ درمانی شهرستان
 جذب پزشکان متخصص با اولویت متخصصان بومی با استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی
شهرستان
 راه اندازی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی با اولویت درمان دیابت و سرطان با استفاده از ظرفیتهای
همکاری با موسسه تحقیقاتی رویان و ابن سینا
 توسعه امکانات و زیرساخت های ورزش صبحگاهی ،بانوان و خانوادگی
 تکمیل و تجهیز پیست های سوارکاری ،دوچرخه سواری و موتورسواری
 هدایت و راهبری مجموعه های ورزشی خود جوش محله ای در سطح شهرستان و توزیع هدفمند
و رایگان امکانات ورزشی در بین آنان
 تشکیل و تقویت شوراهای فرهنگی -ورزشی محالت
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 احداث ،تکمیل و تجهیز زمین های ورزشی روباز روستائی( روستاهای کم جمعیت) و سالن های
ورزشی به ویژه جهت بانوان
 بهره گیری از پتانسیل صنایع شهرستان جهت سازماندهی و ساماندهی باشگاه ورزش صنعت
شهرستان با اولویت رشته های والیبال ،بدمینتون ،سوارکاری ،دوچرخه سواری ،کشتی و ورزش
های رزمی و ایجاد مدارس ورزشی با
 تجهیز مراکز درمانی -بهداشتی در سطح شهرها و روستاهای شهرستان بویژه احمدآباد ،عقدا و
خرانق
 همکاری و رایزنی جهت دریافت مجوز راه اندازی شعبه ای از موسسه تحقیقاتی پاستور در
شهرستان
 ترویج برنامه های توانمندسازی بخش سالمت با اولویت برنامه های محله محور (جامعه سالم)
 انجام برنامه های مداخله گر و چک آپ جهت پیشگیری و یا تشخیص زودهنگام بیماری های
خاص (دیابت ،سرطان ،قلب و عروق ،ستون فقرات و )...در سطح شهرستان با استفاده از
ظرفیتهای بیمه ای و ...
 ترویج و آموزش شیوه های تغذیه سالم و استفاده کمتر از فست فودها با استفاده از ظرفیت های
موجود بویژه خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی-درمانی
 استقرار سیستمهای پویا جهت نظارت مستمر بر واحدهای تولیدی و توزیعی مواد غذایی اعم از
صنفی و صنعتی

میراث فرهنگی

نقاط ضعف
 امکانات و تأسیسات اقامتی گسترده
 دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
 زیرساخت های مورد نیاز گردشگری
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 تور های منسجم گردشگری داخلی و خارجی
 محورهای تعریف شده گردشگری در شهرستان
 تبدیل شدن بافت های تاریخی و فرسوده به سکونتگاه های غیر رسمی و مراکز شیوع آفت های
اجتماعی
 قرار داشتن بافت های تاریخی کشوری اردکان در لیست برنامه های تورهای گردشگری داخلی و
خارجی
 تعامل مردم در مواجهه با گردشگران
 شناخت آحاد جامعه از ظرفیت های میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان
 تبلیغات و اطالع رسانی پیرامون میراث فرهنگی و گردشگری بخصوص در فضای مجازی
 همکاری مشترک بین سازمان های دخیل دراین حوزه
 سرمایه گزاری در بخش میراث فرهنگی و گردشگری
 مرمت بافت های تاریخی در شهرستان
 بودجه و مدیریت در برنامه های احیاء بافت واگزاری ها و گردشگری
 مشارکت اوقاف در احیاء و بهره برداری از داشته ها
 اشاعه و معرفی ا لگوهای موفق احیاء بافت
 استفاده از قابلیت ها و ظرفیت های مفاخر در معرفی شهرستان
 جهت دهی و جذب موضوع اعانات مردمی و موقوفات در مباحث میراث فرهنگی و گردشگری
 احیاء بافت تاریخی روستاها در مقایسه با شهرها
 متخصصان و کادر مجرب در بخش میراث فرهنگی و گردشگری

راهکارها
 احداث مراکز اقامتی -پذیرایی شامل هتل چهار ستاره ،خانه های قدیمی و کاروانسراهای بازسازی
شده
 احداث مجتمع های بین راهی و کمپینگ ( مسیرهای اردکان -نایین،اردکان – چوپانان ،اردکان –
یزد از کمربندی ،اردکان – هامانه )
 تکمیل و راه اندازی مجموعه پردیسان واقع در بافت قدیم اردکان
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 ایجاد تأسیسات و امکانات در مسیرهای گردشگری از جمله باف تاریخی
 راه اندازی و تقویت تورهای گردشگری و دفاتر خدماتی مرتبط
 طراحی و معرفی مسیرهای گردشگری شهرستان (مسیرهای یک روزه ،دو روزه و سه روزه)
 حمایت و تقویت نهادها و تشکل های غیردولتی فعال در این بخش
 اجرای مستمر دوره های آموزشی تخصصی و ارتقای دانش فنی شاغلین این بخش
 تعریف کاربری های جدید جهت بناهای موجود در بافت تاریخی اعم از آموزشی ،پژوهشی ،مراکز
پذیرایی و اقامتی ،مراکز فرهنگی و هنری و ...
 حمایت از مالکین بناهای تاریخی شهرستان برای حفظ ،مرمت و نگهداری این بناها
 مستندسازی ،ترویج ،آموزش و معرفی هنرهای سنتی و صنایع دستی
 شناسایی و ثبت میراث فرهنگی و تاریخی شهرستان در فهرست آثار ملی
 احیاء بازار بزرگ مرکزی اردکان در محدوده بلوار آیت اهلل خامنه ای و شهید قانعی(سینا)
 ساماندهی روستاها و مناطق تفرجگاهی ،زیارتی و گردشگری (چک چک ،پیرهریشت ،درند،
زرجوع ،داربند ،مغستان و )...
 ساماندهی منطقه حفاظت شده درهانجیر و پارک ملی سیاه کوه با هدف ترویج طبیعت گردی و
رونق صنعت اکوتوریسم و حفظ گونه های منحصربه فرد جانوری وگیاهی
 ساماندهی مجموعه های زیارتی امامزاده های سید محمد ،سید نورالدین ،میرشمس الحق ،سیدقاسم
ساغند ،سید هاشم شریف آباد و حسینیه توت
 احیاء و گسترش صنایع دستی تاریخی اردکان (زنجیرسازی ،کرباس بافی ،فرش دستباف)
 حمایت از قالیبافان و ایجادکارگاه های قالی بافی به شیوه علمی و نوین
 تهیه بانک تجربه و پیاده سازی مدیریت دانش از پیشکسوتان صنایع دستی شهرستان

صنعت و معدن
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نقاط ضعف
 توان فنی و مالی بخش خصوصی به¬منظور شناسایی و اکتشاف و بهره برداری ذخایر معدنی
 توسعه صنایع معدنی متناسب با پتانسیلهای معدنی
 طوالنی بودن مراحل اکتشاف ،آماده سازی و بهرهبرداری از معادن
 مرکز رشد فناوری فوالد و صنایع نوین
 تنوع و رونق صنایع دستی شهرستان به ویژه فرش
 منابع مالی و اعتباری جهت تکمیل زیر ساخت های توسعه صنعتی در شهرستان
 آمایش صنعتی در سطح شهرستان
 فضای سبز کافی و مناسب در حریم کارخانه ها
 توانایی صادرات محصوالت صنعتی به خارج از کشور
 حمایت از صنایع دستی به ویژه فرش
 نمایشگاه دائمی تخصصی محصوالت صنعتی شهرستان
 زنجیره تأمین (صنایع پسین و پیشین صنایع مادر)
 مسئولیت پذیری و نقش صاحبان صنایع در جهت توسعه پایدار شهرستان
 سطح مدیریت بومی صنایع در شهرستان
 سطح تحصیالت فنی نیروی کار متخصص شهرستان
 توجه به امور رفاهی ،فرهنگی و تفریحی شاغلین بخش صنعت
 بهره وری انرژی در بخش صنعت
 چشم انداز و استراتژی توسعه صنعتی شهرستان
 صادرات مواد اولیه معدنی
 فراوری مواد معدنی
 امکانات ورزشی ،تفریحی و فرهنگی در صنایع شهرستان
 سرانه سرمایه شرکت های تعاونی و تعاونی های روستایی در شهرستان
 پویایی و فعالیت شرکت های تعاونی و تعاونیهای روستایی در شهرستان
 دسترسی به آمار دقیق واحدهای صنفی به تفکیک نوع در شهرستان (بانک جامع اطالعات صنفی )
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 سهم واحدهای عمده فروشی به ازای واحدهای خرده فروشی موجود
 آشنایی و آگاهی متصدیان واحدهای صنفی بویژه واحدهای جدید با قوانین و مقررات کسب و کار
(احکام شرعی وحقوقی ،قوانین بهداشتی ،قوانین مالیاتی و )....
 تعداد مشاغل فنی مانند نجاری ،آهنگری ،تراشکاری ،تعمیراتی و  ...در سطح شهرستان
 آالیندگی صنایع مختلف
 برنامه ریزی و مدیریت در نحوه واگذاری اراضی جهت صنایع مختلف
 آلودگی های زیست محیطی ناشی از بهره برداری غیر اصولی از معادن
 کمیت و کیفیت منابع موجود آب در شهرستان متناسب با توسعه صنعتی
 حضور مصنوعات صنایع دستی در سبد مصرفی خانوار
 تغییر مسیر جاده ترانزیت به نقطهای دور از دسترسی صنوف شهری (ایجاد کمربندی جدید)
 آگاهی صنوف بویژه صنوف خدماتی با الزامات تجارت الکترونیک
 گرایش جوانان به مشاغل خدمات فنی و رونق روز افزون صنوف توزیعی

راهکارها
 ایجاد نمایشگاه دائمی و تخصصی محصوالت صنعتی شهرستان (نمونه تمامی محصوالت تولیدی
شهرستان به صورت یکجا جهت دسترسی آسان مشتریان عرضه شود).
 استفاده از واژه مشترک " نگین کویر" در معرفی محصوالت در جهت برندسازی تولیدات صنعتی
و معدنی شهرستان
 حمایت ویژه از راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع تولیدی شهرستان
 هدفمند نمودن صدور مجوز های صنعتی
 حمایت از تشکیل و توسعه خوشه صنایع کنجدی و صنایع رنگرزی (روناس)
 حمایت از شکل گیری و توسعه صنایع فوالد ،فوالد آلیاژی ،قطعه سازی و خودرو ،قطعه سازی
هواپیما ،شیشه ،صنایع چوبی (مبلمان) و صنایع مرتبط با انرژی های نو به ویژه خورشیدی
 تکمیل و راه اندازی واحدهای صنعتی و معدنی نیمه تمام (الکترود گرافیتی ،اکسید اورانیوم ،چادر
مشکی و )...
 شناسایی و تهیه بانک اطالعات مدیران و کارآفرینان صنعتی اردکانیتبار در سطح کشور
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 پیگیری مدیریت ارشد شهرستان ،در جذب و بکارگیری مدیران متخصص و بومی به بخش صنعت
و معدن
 تشکیل خانه«مدیران کارآمد» در شهرستان به منظور شناسایی ،جذب و پرورش مدیران
 برگزاری دوره های آموزشی پودمانی مدیریت صنایع و کارآفرینی
 حمایت از تشکیل و توسعه شرکت های مشاورهای در بخش صنعت و معدن
 تشکیل انجمن صنفی شاغلین صنعتی و معدنی شهرستان
 توسعه آموزش های علمی -کاربردی ،فنی – حرفه ای و کار و دانش در جهت تربیت تکنسین
های مجرب مورد نیاز توسعه صنعتی و معدنی شهرستان
 ایجاد دوره های آموزشی در جهت افزایش سطح مهارت کارگران
 استفاده کامل از ظرفیت اختصاص داده شده خط اول انتقال آب
 اهتمام در جهت اجرای خط دوم انتقال آب به شهرستان
 استفاده بهینه از منابع آب شور شهرستان جهت تغذیه صنایع با بکارگیری سیستم های آب
شیرینکن
 ایجاد شهرک مسکونی با امکانات مدرن ویژه شاغلین معادن بخش خرانق و صنایع بزرگ بخش
مرکزی و عقدا
 تکمیل گاز رسانی به شهرک و نواحی صنعتی
 توسعه و تکمیل شبکه فاضالب صنعتی مورد نیاز شهرک ،نواحی صنعتی و مجتمعهای بزرگ
صنعتی
 اتصال شهرک و نواحی صنعتی و مجتمعهای به شبکه ریلی سراسری
 تاسیس کلنیک تخصصی صنعت و معدن شهرستان
 احداث مجوعه های فرهنگی -تفریحی ویژه بخش صنع و معدن (باشگاه صنعت و معدن)
 ایجاد ناحیه صنعتی خرانق
 ایجاد شهرک تخصصی دارو با تأکید بر داروهای گیاهی در منطقه خرانق
 ارتقاء سطح تکنولوژی واحدهای تولیدی
 تقویت امر تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی
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 تقویت و توسعه مراکز رشد تخصصی و پارک های علمی و تکنولوژی
 پیگیری اصالح ضوابط زیست محیطی ناظر بر استقرار صنایع
 توسعه اکتشافات معدنی و افزایش معادن فعال
 احداث واحدهای فرآوری مواد معدنی در مجاورت معادن موجود
 فعال سازی معادن غیرفعال
 تقویت تشکلهای معدنی
 پیگیری تدوین و اجرای استانداردهای تولیدی در حوزه معدن
 رفع مغایرت های موجود در مقررات و ایجاد هماهنگی بیشتر در دستگاه های اجرایی به منظور
حمایت از سرمایه گذاران بخش
 بازنگری در ضوابط بهره برداری از معادن و تقویت امر نظارت بر عملیات بهره برداری
 استفاده از ظرفیت های تخصصی سازمان نظام مهندسی معدن

محیط زیست

راهکارها
 گسترش فعالیت های بیابان زدایی و تثبیت شن های روان در کانون های بحرانی
 احداث کمربند سبز شهرهای اردکان ،احمدآباد و عقدا
 نگهداری ،حفظ و احیاء باغات پسته شمال اردکان به عنوان عظیم ترین موانع طبیعی گسترش کویر
و بیابان
 الزام صنایع موجود به رعایت استانداردهای زیست محیطی و اجباری نمودن رعایت استانداردهای
زیست محیطی ویژه واحدهای جدید صنعتی و معدنی
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 انجام مطالعات دقیق و جامع در خصوص مکان یابی و نحوه دفع زباله های شهری ،صنعتی و
بیمارستانی با توجه به روند توسعه و نیازهای آینده شهرستان
 بازنگری و نظارت بر حسن اجرای برنامه جامع مدیریت پسماند در محیط
 سیستم پایش منابع آالینده در محیط زیست از جمله نصب تابلوهای هشداردهنده و ...
 شناسایی و هدایت صنایع و مشاغل مزاحم و آالینده شهری
 راه اندازی مرکز تحقیقات زیست محیطی شهرستان
 اهتمام در اجرایی شدن طرح کاهش آالیندگی زیست محیطی دشت یزد-اردکان
 حفظ کابری باغات بخصوص در محدوده شهری و اطراف آن
 شکل دهی و توانمندسازی سازمان های مردم نهاد (سمن) به منظور کاهش ضایعات و ارتقای
کیفیت محیط زیست.
 تقویت زیرساخت های پارک ملی محیط زیست شهرستان
 حفظ و گسترش گونه ها و ذخایر گیاهی و جانوری منطقه

فرهنگ و اجتماع

نقاط ضعف
 آسیب های اجتماعی بویژه سرقت اعتیاد ،طالق ،بدحجابی و ...
 حضور دائمی اتباع بیگانه در بافت قدیمی و پراکندگی جمعیتی اتباع بیگانه در سطح شهرستان
 تعداد مراکز ترک اعتیاد در شهرستان
 مهارت های زندگی اجتماعی و فردی در بین خانواده ها
 روحیه کار گروهی وتیمی
 کیفیت و کمیت برنامه های تفریحی و رفاهی و وجود مراکز تفریحی ،رفاهی اقامتی در شهرستان
 امکانات ورزشی متناسب با نیازها و استعدادهای شهرستان
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 حضور مؤثر پلیس در مسیر های مواصالتی بویژه جاده چوپانان
 عدم وجود مجتمع های خدمات بین راهی در محدوده شهرستان
 عدم وجود سینما
 عدم وجود دفاتر مشاوره اجتماعی ،مشاوران و گروه های همیار سالمت روان
 تعدد موتور سواران در شهرستان
 کمیت و پراکندگی مراکز فرهنگی در سطح شهرستان متناسب با جمعیت
 تأثیر پذیری جوانان از فرهنگ و روش و منش مهاجرین به شهرستان
 نقش حوزه علمیه و مراکز دانشگاهی در حد مسائل اجتماعی ( با توجه به سابقه حوزه علمیه
شهرستان در حل مسائل اجتماعی به ویزه در زمان مرحوم آیت اهلل خاتمی)
 تعامالت فی ما بین علمای مذهبی و دینی و اساتید دانشگاهی جهت توسعه بیشتر و همه جانبه
 قرار گرفتن شهرستان در مسیر ترانزیت قاچاق
 پایه های اعتمادی نسل جوان در اردکان
 سهل الوصول بودن وهزینه های پایین دستیابی به مواد مخدر و روان گردان
 تاثیرگذاری مهاجرین بر روی فرهنگ  ،روش و منش شهرستان
 نوع معماری جدید و تاثیر آن بر روابط فرهنگی و اجتماعی
 فرقه های نو ظهور مذهبی
 فقر مهاجرین به خصوص اتباع بیگانه
 مهاجرت باالی روستاییان به شهرستان یزد
 تناسب رشد اجتماعی درمواجه با رشد اقتصادی شهرستان

راهکارها
 ایجاد ارتباط مستمر و اثربخش بین حوزه و دانشگاه و نهادهای متولی امر فرهنگ در جهت حل
مسائل اجتماعی و فرهنگی
 توجه به شایسته ساالری و استفاده از نیروهای متخصص و متعهد جهت مدیریت های فرهنگی و
هنری و حفظ ثبات مدیریت
 مطالعه و اجرای طرح ساماندهی و اسکان اتباع بیگانه
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 مطالعه در خصوص شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی
 راه اندازی اورژانس اجتماعی برای حل مشکالت اجتماعی با حضور متخصصین حوزوی و
دانشگاهی
 ایجاد ،توسعه و تقویت نهادها و تشکل های فرهنگی –مذهبی مردمی و محلی
 ایجاد و توسعه مراکز قرآنی ،فرهنگی و مذهبی
 تدوین و تنظیم دوره های آموزش متوالی در حوزه مدیریت فرهنگی ،بصیرت بخشی و شناخت
ابراز و مولفه ها با استفاده از ظرفیت های حوزه علمیه و دانشگاه ها و مراکز آموزشی و شخصیت
های برجسته فرهنگی ،مذهبی ،علمی و اخالقی شهرستان شامل:
 الف :افزایش بصیرت و شناخت قشر آسیب پذیر جامعه بویژه جوانان با استفاده از ظرفیت
مراسمات خانوادگی ،محله لی و مراکز فرهنگی ،مذهبی و هنری
 ب :مصون سازی جامعه در مقابله با تهاجم فرهنگی و معضالت اجتماعی از طریق ورود و مداخله
هدفمند در مهدهای کودک ،مراکز پیش دبستانی و دبستانی
 ج :نشر و ترویج فرهنگ دفاع مقدس و ایثار و شهادت در بین جوانان و دانش آموزان
 د :ترویج فرهنگ احترام به کار و تالش و کسب ثروت حالل به عنوان یکی از ارزش های اساسی
 ه :گسترش آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی در شهرستان
 همکاری نظام مند دستگاه های دخیل در نظم و انضباط اجتماعی
 تشکیل دفتر راهبردی و اتاق فکر در حوزه امنیت عمومی
 ارتقاء سطح هماهنگی نهادهای دخیل در مبارزه با مواد مخدر
 تهیه پیوست فرهنگی و اجتماعی برای طرح های مهم اقتصادی و زیربنایی رصد مداوم شاخص
های مختلف فرهنگی و اجتماعی
 افزایش سهم بودجه های حمایتی فرهنگی ،اجتماعی در بودجه سالیانه شهرستان و دستگاههای
اجرایی محلی
 برون سپاری فعالیت های فرهنگی – هنری از قبیل جشنواره ها و  ...به سازمان ها و تشکل های
غیردولتی
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 تقویت نقش اساسی مساجد و حسینیه ها در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگیدر میان آحاد
مردم با استفاده از ظرفیت کانون های فرهنگی مساجد و حسینیه ها
 استفاده از ظرفیت خیرین و موقوفات در توسعه مراکز فرهنگی-مذهبی
 توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیریت در مساجد ،حسینیه ها و کانون فرهنگی و مذهبی
 ترویج و تبلیغ فرهنگ ورزش و تحرک در جامعه با استفاده از ظرفیت مراجع و مراکز مختلف
بخصوص مدارس ،مراکز بهداشتی-درمانی ،مساجد ،مراکز فرهنگی و ورزشی ،رسانه های محلی
و...
 بهره گیری از توانمندی و قابلیت های قهرمانان و پیشکسوتان در ترویج ورزش
 اعطای جوایز و انواع مشوق ها به عنوان راهکار انگیزشی توسعه فعالیت های ورزشی بویژه در
قشر جوان
 توسعه فضاها و امکانات ورزشی بویژه ورزش های همگانی در سطح شهر و روستا
 برنامه ریزی در خصوص استفاده کامل و بهینه از امکانات و فضاهای ورزشی برای عموم
عالقهمندان
 مطالعه در راستای شناسایی و ترویج انواع ورزش های همگانی و تفریحات مطلوب جامعه
 ترویج ورزش های بومی و محلی
 -9طرحهای ویژه پیشنهادی جهت توسعهشهرستان و وضعیت فعلی طرح (پیشنهادی نخبگان ،کمیته
برنامه ریزی شهرستان و )...
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