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 استان یزد بر مدار عقل و تدبیراهتمام به توسعه 
 *حمیدرضا نصیری زاده 

 

یکی از وعده های دولت تدبیر و امید در جریان برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، احیای سازمان مدیریت 

الی ورای عو برنامه ریزی بود که این امر پس از یکسال محقق شد. احیای این سازمان در یکصد و شصت و هشتمین جلسه ش

 از سوی رئیس جمهور رسما ابالغ شد. 1131آذرماه  62اداری به تصویب رسید و 

در متن این تصویب نامه تصریح شده که در راستای فراهم آوردن اقتضائات راهبری توسعه کشور، طراحی زیرساخت ها و  

شود که وظیفه این سازمان در سطح استان ها رصد توسعه پایدار و متوازن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ایجاد می 

برنامه ریزی، بودجه ریزی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، فنی، نظارت و تدوین سیاست های برنامه ای استانی در چارچوب 

 سیاست های عمومی کشور خواهد بود.

ی، متعهد و ملزم به نگاه راهبردی و کالن به نگرنگری و جزئیفراتر از بخشی استان یزد نیز ریزیسازمان مدیریت و برنامه

روحیه  های خود است و بازگشتدر حال انجام بازیابی و ماموریتسازمان هم اکنون بوده بطوریکه منافع ملی و استان 

و افزایش مشارکت و بهره مندی حداکثری از نظرات نخبگان و مدیران گذشته و حال  کارشناسی و تخصصی در حوزه توسعه

که امید است با تداوم و تکمیل مجموعه این فعالیت ها، اقدام ماندگاری در  در دستور کار داردن و نیز عموم مردم را استا

 جهت توسعه پایدار استان و کشور صورت گیرد.

رکت ایکی از وظایف مهم سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در بُعد میان مدت، تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه کشور با مش

 وزارتخانه ها و سایر نهادهاست. 

استان یزد هم در این راستا بعنوان یک استان پیشرو وظایف خود را در دست اقدام دارد و پیش نویس نقشه راه استان، نظریه 

 پایه و راهبردها و اولویت های اساسی توسعه را با مشارکت دستگاه ها و جمعی از صاحبنظران تدوین کرده است. 

در این ارتباط، جلسات تبیین مبانی برنامه ششم را باحضور فرمانداران، بخشداران و روسای دستگاه های اجرایی همچنین 

 برگزار نموده و کارگروه تدوین برنامه ششم نیز در سازمان مدیریت فعال شده است. 

ز اسی است تا با نقد گذشته و نیبی تردید مشارکت فعال نخبگان و صاحبنظران و دلسوزان در این مسیر، هدایت گرانه و اس

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان را در راه ترسیم   چشم انداز مطلوب مبتنی بر الگوی  ،شناسی گفتمان موجودآسیب

 ایرانی پیشرفت و با تکیه بر همدلی و همزبانی یاری رسانند. –اسالمی 
 

 
  

 یس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد* رئ
 

 

 

 



 6  استان یزد  راه نقشه پیش نویس
 

 

 

 اصلي ترين قابليت ها و چالش های استان يزد

 هاقابليت ها و توانمندی
 

 اصالت فرهنگی و تاریخی و وجود فضای معنوی در  استان 

 اجتماعی –روحیه کار آفرینی و مشارکت جویی مردم و فعاالن اقتصادی 

 )ظرفیت های مناسب حمل و نقلی )جاده ای، ریلی و هوایی 

  جغرافیایی کشور و دسترسی مناسب به بازارهای داخلی و بین المللیقرار گیری در مرکز 

  امنیت 

 وجود دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی توانمند و معتبر 

 وجود سرمایه انسانی و اجتماعی مستعد 

  تجربه و مهارت ویژه در بخش کشاورزی و مزیت در تولیدات گلخانه ای 

  ،آموزشی، بهداشتی( زیر ساختهای مناسب جهت توسعه خدمات برترit )... و 

 ( 6622جاذبه های متعدد فرهنگی، تاریخی و طبیعی و پتانسیل  باالی توسعه گردشگری به همراه زیر  ساختهای الزم 

 تخت تاسیسات اقامتی( 1288مورد آثار تاریخی ثبت شده و  1852هکتار مساحت بافت تاریخی، 

 منابع سرشار انرژی خورشیدی و بادی وجود 

  میلیارد تن ذخایر  6/1میلیارد تن ذخایر شناسایی شده معدنی،  8ذخایر ارزشمند و قابل مالحظه معدنی )وجود بالغ بر

 نوع ماده معدنی در حال استخراج( 16قطعی و 

 وجود شهرك ها و نواحی  صنعتی آماده و مجهز به امکانات زیر بنایی 

 در  -واحد صنعتی  1152احد بزرگ صنعتی با میلیاردها تومان سرمایه گذاری صورت گرفته )بالغ بر وجود ده ها و

 درصد از تولید فوالد کشور( 18درصد از تولیدات نساجی و  62درصد از تولید کاشی و سرامیک،  58بردارنده 

 خصصی و فوق تخصصی در سطوح ملی و وجود بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی معتبر با قابلیت ارائه خدمات ت

 فرا ملی
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 هاعمده ترين تنگناها و محدوديت
 

  محدودیت شدید منابع آب از لحاظ کمی و کیفی )کمبود شدید آب و افت سفره های آب زیرزمینی همراه با افت

گذاری، عدم آب قنوات، نشست زمین، کاهش پوشش گیاهی، تهدید جدی جهت توسعه سرمایه  کیفیت، خشک شدن

 وجود اعتبارات مورد نیاز جهت حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آب(

  مجاورت با کویر و داشتن آب و هوای خشک و بیابانی توأم با خشکسالی )خشکسالی های متوالی و نامناسب بودن

سالی پیاپی و پراکنش زمانی نزوالت جوی، شکنندگی اکوسیستم طبیعی استان در مواجهه با پدیده های خشک

 خسارتهای غیر قابل جبران ناشی از آن، رطوبت بسیار پایین هوا همراه با تبخیر زیاد(

  ،وجود کانون های بحرانی حساس به  فرسایش عمدتاً بادی و حرکت طوفان شن های روان )تهدید حیات در استان

اسیسات شهری و زیربنایی، تهدید اراضی خسارات شدید بر زیربناها بویژه جاده ها و خطوط ریلی، خسارات شدید بر ت

 حاصلخیز و کشاورزی(

  کمبود منابع سرمایه ای و نقش آفرینی ناچیز بازار سرمایه )بورس منطقه ای( استان در تامین منابع مالی مورد نیاز

 فعالیت های اقتصادی محلی و بومی استان بویژه در حوزه صنایع موجود 

 ت قاچاق مواد مخدر و افزایش آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آنقرار گرفتن استان در مسیر ترانزی 

  باال بودن هزینه واحد خدمات رسانی در حوزه های زیربنایی، گازرسانی، برق رسانی، آبرسانی، راهسازی و ... به دلیل

 پراکندگی زیاد سکونتگاهها و گسترش افقی شهرها )تراکم پایین جمعیتی(

 ر جمعی و تعاونی و عدم شکل گیری تشکلهای بزرگ و توانمندپایین بودن روحیه کا 

  نبود عامل توسعه غیر دولتی و مردم نهاد توانمند در راستای جذب سرمایه های خرد و کالن داخل و خارج استان و

 انجام پروژه های اساسی مورد نیاز توسعه استان

 یه نشینی در شهرهاخالی شدن روستاها، مهاجرت شدید و گسترش روزافزون پدیده حاش 

  عدم تناسب ساختاری بین اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و نیازمندیهای توسعه ای استان )کمبود شدید اعتبارات

  و عدم تکافوی حداقلها(

  عدم برخورداری از اعتبارات ملی بخش حمل و نقل متناسب با جایگاه  استان در ترانزیت و حمل و نقل کشور و نیز

 تان وسعت اس

  ناکافی بودن شبکه های حمل و نقل ریلی و جاده ای )بویژه آزادراه و بزرگراه( متناسب با قابلیت های توسعه استان و

 کمبود راههای ارتباطی مناسب در بـرقراری دسترسی به مکانهای صنعتی و معدنی
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 ظام بهره برداری مناسب از منابع باال بودن میانگین سنی و پایین بودن سطح سواد، نظام خرده مالکی و عدم وجود ن

  آب و خاك در بخش کشاورزی

 عالیت ، کوچک بودن مقیاس فپایین رقابت پذیری پایین بنگاه های تولیدکننده محصوالت صادراتی به دلیل بهره وری

وسط تبنگاه های صادراتی و عدم شکل گیری بنگاه های  بزرگ صادرات، تأکید بر استفاده از روش های مدیریتی سنتی 

 عدم وجود صنایع تبدیلی و بسته بندی کافی و به روز در استان  ،محصوالت صادراتی و صادرکنندگان تولید کنندگان

 توسعه ناکافی بازرگانی نوین و تجارت الکترونیک و کمبود امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز آن  

 و افزایش سوانح رانندگی و تصادفات  ها، دیابت و ... آمار باالی بیماری های قلب و عروق، سرطان 

  تناسب ناکافی موقعیت های شغلی ایجاد شده در استان با تخصص و نیازهای شغلی نیروهای تحصیلکرده و فارغ

 تحصیلکرده( التحصیالن )بویژه در میان زنان
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 اهداف کالن توسعه استان
 

 

 

 

 

 

   

  

ه اهداف كالن توسع

استان

توسعه و رشد 

ار مستمر و پايد

صنعت و معدن
توسعه کيفي

فعاليتهای 

کشاورزی

توسعه خدمات 

برتر، تجارت 

الكترونيك و

نبازرگاني نوي

توسعه صنعت

گردشگری به

ويژه در بعد 

فراملي

ه آمايش و توسع

پايدار منابع 

ع طبيعي و مناب

پايه

ارتقاء و بهبود

شبكه های 

زيربنايي

توسعه منابع

تأمين منابع انساني

مالي و توسعه

سرمايه گذاری

اعتالء معرفت

ديني و  

ارزشهای 

فرهنگي 

ارتقاء بهره 

وری در بخش 

های اقتصادی و

عوامل توليد

ارتقاء نقش 

ورزش در 

تأمين سالمت

جامعه

دستيابي به 

اهداف توسعه 

هزاره 

توانمندسازی 

بخش تعاوني

توسعه نقش و

جايگاه زنان در

مجامع استاني
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 گانه( 41 راهبردهای) نظريه پايه استان يزد
 

انداز بلندمدت یک کشور یا منطقه است. یکی از ها و چشمگیریترین جهتکننده اصلینظریه پایه، مشخص

کردهای اصلی به محورهایی مانند ها در توسعه است. در نظریه پایه رویکارکردهای مهم آن روشن کردن وضعیت تقابل

مردم و... مشخص خواهد شد. وضعیت یک کشور یا منطقه در  فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، مشارکت

زا یا هایی مانند توسعه متوازن یا نامتوازن، توسعه صنعتی یا فراصنعتی، انقالب سبز کشاورزی، نوسازی، توسعه درونتقابل

و  پایه توسعه روشنزا، توسعه پایدار، جهانی شدن یا خودکفایی و مقوالت بسیاری دیگر از این دست در مبحث تئوری برون

 شفاف خواهد شد. 

با توجه به گذشت نزدیک به ده سال از تدوین این تئوری، به نظر الزم رسید تا وضعیت آن از لحاظ اجرا، بازبینی 

از  .این تئوری با توجه به تغییرات پیش آمده و شرایط جدید و تعمیق آن با نگاهی دقیق مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد

نظران این عرصه در طول شش نشست ریزی توسعه در استان و صاحببا نظر مساعد و همراهی جمعی از نخبگان برنامه این رو

ای استان و در های توسعهها و چالشترین قابلیتانداز آن، مهمنظرات بسیار خوبی در خصوص آینده استان و ارکان چشم

 بندی گردید.استان یزد اخذ و جمعهای کلیدی توسعه ها و هستهترین طرحنهایت مهم

های فرهنگی و اجتماعی استان گیری از ظرفیتپاسداشت و تقویت میراث فرهنگی و معنوی غنی یزد و بهره -1

های منبعث از هویت فرهنگی و تاریخی آن در جهت توسعه استان و اشاعه در ها و شاخصبا توجه به ارزش

 سطوح ملی و فراملی

ار و دهای صنعتی مبتنی بر توسعه صنایع مزیتمعدنی و تکمیل زنجیره ارزش و خوشه توسعه پایدار صنعتی و -6

 رقابتی با ویژگی نوین و پاك 

مهندسی، تحقیق و توسعه،  -کاری، خدمات فنیهای مالی، پولی، مشاوره، پیمانتوسعه خدمات برتر در حوزه -1

ارتقای زنجیره ارزش تولیدات استان بر مبنای اقتصاد طراحی، برندسازی و مارکتینگ با عملکرد ملی و فراملی و 

 بنیان دانش

ای آب به استان و پایدارسازی آن جهت تداوم حیات استان با نگاه آمایشی تسریع در انتقال درون و برون حوضه -5

 بخشی جمعیت و فعالیت در سطح استانو تعادل
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وری، اصالح الگوی مصرف و مدیریت آب به ویژه های زیرزمینی آب از طریق افزایش بهرهبخشی به سفرهتعادل -8

 مدیریت اجتماعی

غرب( از طریق  –جنوب و شرق  –المللی شمال ارتقای جایگاه ترانزیتی استان )در مسیر کریدورهای بین -2

ها(، خطوط ریلی و خدمات برتر فرودگاهی ها و آزادراهراهای )به ویژه بزرگهای مواصالتی جادهتوسعه زیرساخت

 ب هوایی( در راستای ایفای نقش استان در سطوح ملی و فراملی)ها

پایه از طریق ایجاد منطقه ویژه علم و فنآوری، توسعه کیفی و کمی دانشگاه ها، های دانشتوسعه فعالیت -2

 ای، ملی و فراملیها و مراکز رشد علم و فنآوری با عملکرد منطقهها، مراکز تحقیقاتی، پاركپژوهشکده

ان های کویری در استمعماری و اکوتوریسم به ویژه جاذبه -ار گردشگریِ فرهنگی، مذهبی، تاریخی توسعه پاید -5

با عملکرد ملی و فراملی و معرفی یزد به عنوان شهر خالق در زمینه معماری با حفظ، احیا و تزریق فعالیت و 

 زندگی به بافت تاریخی

وسعه گردشگری سالمت در یزد به عنوان قطب تقویت و توسعه مراکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی و ت -3

 دهی به مرکز، جنوب و شرق کشور و کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه سالمت با تأکید بر خدمات

های فنآوری ارتباطات و اطالعات به ویژه ارتباطات فیبر نوری با پهنای باند مناسب تقویت و توسعه زیرساخت -12

و ارایه خدمات برتر مرتبط با فنآوری ارتباطات و اطالعات در سطوح ملی و ای و تبدیل استان به هاب منطقه

 فراملی

های الزم جهت تبدیل یزد به مرکز تجارت و بازرگانی نوین با عملکرد ملی و بین المللی، مرکز تقویت زیرساخت -11

ود و خروج کاال در اصلی بارانداز ملی و پخش و صدور کاال با توجه به قرارگیری در محورهای اصلیِ تالقی ور

 کشور و داشتن آب و هوای مناسب برای انبارداری

-عالیتای استان و کشور در فهای تولید، انتقال و توزیع انرژی متناسب با نیازهای توسعهتوسعه و تقویت شبکه -16

 های تجدیدشونده و پاك با تأکید بر انرژی خورشیدیهای اقتصادی و گسترش استفاده از انرژی

های برنامه آمایش گیریی در الگوی استقرار جمعیت و فعالیت در پهنه استان مبتنی بر جهتبخشتعادل -11

بی های نسسرزمین و حفظ و پایدارسازی روستاها به عنوان نماد مقاومت در برابر کویرزایی با تأکید بر مزیت

 زیستی با کویر های همسازی برنامهها و تبدیل به مزیت رقابتی و پیادهآن

های حفاظت از محیط زیست، ذخایر ژنتیکی و های زیست محیطی و گسترش فعالیتود و ارتقای شاخصبهب -15

و مقابله  روی کویرها، مهار پیشتنوع زیستی با توجه به صنعتی و کویری بودن استان و ضرورت کنترل آالینده

 ابع طبیعی پایهبرداری بهینه از منهای خاص و بهرهها و اقلیمبا عوارض نامطلوب آالیندگی
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وری عوامل تولید و توسعه کیفی بخش کشاورزی استان با تأکید بر دانش بومی، ارتقای سطح ارتقای بهره -18

ت ای، کشهای گلخانههای نوین آبیاری و کشتهای کشاورزی پایدار، استفاده از روشسازی طرحفنآوری، پیاده

 شدهآبخواه و تولید بذور اصالحگیاهان کم

 تاریخی و هنر و صنایع دستی یزد  –وسعه محصوالت و خدمات هویتی ارتقا و ت -12

ای هو نظارت احزاب، نخبگان و سازمان افزایی و ایجاد فرصت برای افزایش مستمر سطح مشارکتترویج، توان -12

 نهاد مردم

 سازی مهارت، آموزش و بینش عمومی شهروندان، تحرك، نشاط و سالمتارتقای کیفیت زندگی و نهادینه -15

 فردی و اجتماعی در استان
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 ماموريت و چشم انداز

 : چشم انداز توسعه استان به عنوان رویكرد پایه توسعه پایدار

استان یزد به عنوان یکی از استانهای پیشرو در امر سازندگی و آبادانی، با بهره گیری بهره ورانه از توانمندی ها و ظرفیت های 

بالقوه و بالفعل بویژه سرمایه انسانی دین مدار، خالق و سخت کوش، علی رغم محدودیتهای طبیعی و اقلیمی بویژه کم آبی، 

پررنگ و موثر در تحقق اهداف متعالی توسعه کشور گام برداشته و با سرلوحه قرار دادن  می کوشد تا در مسیر ایفای نقش

ساله، اهداف کالن برنامه پنجم توسعه، ضوابط ملی آمایش و راهبردهای کالن توسعه  62آرمانهای بلند و متعالی چشم انداز 

کز کشور، امنیت باال، برخورداری از نیروهای ، قرار گیری در مرآنبا توجه به قابلیت ها و فرصت های همچنین استان، 

متخصص، کارآمد، کارآفرین و مراکز آموزش عالی با سابقه، وجود بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی معتبر، وجود واحدهای 

اریخی و ت بزرگ صنعتی و معدنی به ویژه صنایع کاشی و سرامیک، فوالد، نساجی، برخورداری از جاذبه های گوناگون طبیعی،

فرهنگی، تولید صنایع متنوع دستی، معادن غنی و کانی های غیر فلزی و همچنین محدودیت ها و تهدیدهایی از جمله 

محدودیت کمی و کیفی منابع آب های سطحی و زیر زمینی، بیابان زایی، فرسایش حوضه های آبخیز، آلودگی آب، هوا، خاك، 

های معدنی، تغییر بافت و هویت معماری بومی، کمبود زیر ساخت ها و تاسیسات کمبود تجهیزات مناسب جهت شناسایی کانی 

 استانی باشد:الزم گردشگری، با در نظر گرفتن مالحظات محیطی 

 ارائه کننده خدمات گردشگری طبیعی و تاریخی و سالمت در سطوح ملی و فراملی .1

با طیفی از صنایع دانش بنیان با تاکید بر  به عنوان شهر معین برای عملكرد منطقه مرکزی کشور )حلقه میانی( .2

 فناوری اطالعات و ارتباطات و ارایه دهنده خدمات برتر مرتبط با فنآوری های نوین در سطوح ملی و فراملی

 مرکز بازرگانی و تجارت نوین و یكی از مراکز اصلی بار انداز ملی و پخش و صدور کاال .3

)ایجاد و توسعه ری مواد خام معدنی نظیر سرب و روی و سنگ آهن جایگاه تخصصی در اکتشاف، استخراج  و فرآو .4

 صنایع جوار معدنی(

 قطب تولید و صادرات کاشی و سرامیک، سفال، فوالد و منسوجات .5

 قطب تولید و صادرات محصوالت گلخانه ای، زعفران و پسته و از مراکز تولید و صادرات شیرینی جات  .6
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 استان توسعه های سياست
 

 صنعت ساختار اصالح و نوسازی و صنعتی مدیریت توسعه .1

 و فوالد دست پایین صنایع دستی و و روستایی صنایع و کشاورزی بخش تکمیلی و تبدیلی صنایع از حمایت و توسعه  .6

   (H.T) پتروشیمی

 برتر تکنولوژی با صنایع از حمایت .1

 اطالعات به و کارآفرینان گذاران سرمایه دسترسی منظور به صنعت بخش رسانی اطالع های سیستم گسترش و بهبود  .5

 نیاز مورد

 افزوده ارزش افزایش منظور به معدنی فرآوری صنایع توسعه .8

 استان داخل تولیدی اولیه مواد از استفاده اولویت با فوالد صنایع توسعه .2

 ...( و دارویی گیاهان ، ای گلخانه) اقتصادی و آبخواه کم گیاهان کشت توسعه و کشت الگوی تغییر .2

 کودهای جای میکروبی به و آلی کودهای از استفاده و گیاهی بیماریهای و آفات دفع در بیولوژیکی مبارزه افزایش .5

 شیمیایی

 در بهداشتی رعایت استانداردهای و مشترك و واگیردار بیماریهای با مبارزه و طیور و دام بهداشتی پوشش توسعه  .3

 دامی و کشاورزی تولیدات

 توانمند نیروی انسانی و فنی دانش اقلیم، به توجه با ...(و شده اصالح بذور تولید) کشاورزی برتر خدمات ارائه  .12

 برتر خدمات ساختهای زیر و ظرفیتها توسعه و بهبود  .11

 خارجی زبانهای و ارتباطات و اطالعات فناوری فراگیر آموزش توسعه  .16

 توسعه استان نیازهای بر مبتنی استانداردها و کیفیت ارتقاء بر تأکید با عالی آموزش و پژوهش توسعه  .11

 فوق تخصصی و تخصصی توانبخشی و درمانی خدمات گسترش و شده تمام هزینه کاهش کیفیت، ارتقاء .15

 ای رایانه های شبکه های داده از حفاظت و نگهداری منظور به الزم افزاری سخت و افزاری نرم امکانات کردن فراهم  .18

 کشور

 کارآمد ای مشاوره و مهندسی و فنی شرکتهای گیری شکل منظور به هدفمند حمایت  .12

 الکترونیک تجارت توسعه و نوین بازرگانی و نقل و حمل در تخصصی توان افزایش  .12

 استان ای جاده و ریلی موقعیت از ای منطقه مندی بهره  .15

 صادرات توسعه جهت ویژه تسهیالت و مشوقها افزایش .13

  استان در گاریماند برای آنان انگیزه تقویت و استادان نگهداری و جذب های زمینه نمودن فراهم .62

 بخشها کلیه در اطالعات انتشار و پردازش تولید، ساماندهی .61

 کشور مرکزی منطقه با تعامل در استان گردشگری محورهای تقویت  .66

 گردشگری خدمات و تأسیسات و زیربناها ظرفیتها، ارتقاء و بهبود  .61

 نوین زندگی ویژگیهای با آن تطابق و سنتی معماری احیای و حفظ  .65
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 استان فضایی توسعه سازی متعادل در تالش  .68

 فضایی توسعه در استان روستاهای و شهرها جایگاه و نقش تقویت و تعیین  .62

 خدمات و فعالیت به مراکز زیستی مراکز سریع دسترسی کردن فراهم طریق از کنونی زیستی های کانون در جمعیت تثبیت  .62

 مراتع و بیابانی های عرصه بازسازی و احیاء و روان های شن تثبیت  .65

 طبیعی منابع پایش سیستم اجرای و سبز فضای توسعه  .63

 انقراض خطر معرض در های گونه از حمایت  .12

 زیستی تنوع بر تأکید با ها بوم زیست پایداری از مراقبت  .11

 ها سفره بخشی تعادل منظور به آب منابع مدیریت بهبود و وری بهره افزایش  .16

 آبی منابع از کشاورزی بخش سهم کاهش  .11

 حوزه از خارج آبی منابع از استفاده  .15

 متعارف غیر آبهای و شور خاك و آب منابع از بهینه برداری بهره و شناسایی  .18

 ترانزیتی و اصلی های راه ارتقاء  .12

 برق توزیع و تولید ظرفیت افزایش  .12

 شرب آب توزیع و پخش در مصرف مدیریت بهبود  .15

 روستایی و شهری ساختهای زیر توسعه و بهبود .13

 فرهنگی و نهادهای دستگاهها و عمومی های رسانه بین مستمر و کارآمد ارتباط و هماهنگی های زمینه ایجاد  .52

 فرهنگ توسعه و اوقات فراغت پرکردن طریق از پذیر آسیب قشر مهمترین عنوان به جوانان فرهنگی مصونیت ایجاد  .51

 ورزش و کتابخوانی

 آحاد جامعه برای تخصصی و عمومی آموزشهای مختلف سطوح به وآسان سهل دسترسی نمودن فراهم  .56

 بخشهای و مراکز پژوهشی دانشگاهی، واحدهای بین مستمر و کارآمد ارتباط منظور به مناسب کارهای و ساز ایجاد  .51

 تولیدی و اجرایی

 ای حرفه فنی و مهارتی عمومی، آموزشهای کیفی و کمی گسترش  .55

 خط در آنان توسعه مشارکت و مدنی نهادهای ها، تعاونی قالب در مردمی تشکلهای از حمایت و توسعه ی،سامانده  .58

 اجرا و عمومی گذاری مشی

 اجرایی امور بر اثربخش و کارآمد نظارت اعمال  .52

 رجوع ارباب تکریم و اداری تحول های برنامه گسترش و توسعه  .52

 اجتماعی تأمین و رفاه نظامهای توسعه  .55

 گذاری سرمایه های مشوق ایجاد  .53

 کوچک های سرمایه جذب و جلب  .82

 گذاری سرمایه بیمه توسعه  .81

 سرمایه گذاری و وکار کسب شروع در سرعت افزایش و( تشریفات و مراحل تعداد کاهش) تسهیل  .86

 کارآفرینان از حمایت و کارآفرینی فرهنگ ترویج .81

 مندی افزایش رضایت و استان توسعه اهداف به دستیابی در تسریع جهت در بانکداری سیستم بهبود و ارتقا  .85
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 توسعه استان يزدنقشه راه  طرح های کليدی
 

 

برنامه  -آفرین در توسعه( )تحول پیشنهادی های کلیدیطرح -نقشه راه توسعه استان یزد

  خورشیدی( 1411تا  1315) ششم توسعه

راهبرد مرتبط با 

 طرح

)عمدتًا  یزد استان پیشنهادی توسعه های کلیدیطرح محورهای برنامه
تدوین شده براساس محور اصلی مرتبط با  -چندمحوری

 طرح( 

 

ف
دی

ر
 

امور 

ف کالن
دی

ر
 

 محور
 فرعی اصلی

1 
امور 

 عمومی

 جمعیت 1

 سازی آن بهتدوین طرح آمایش سرزمین استانی و پیاده

سازی جمعیت در پهنه استان و نحوه منظور متعادل

 متناسب با اقتضائات توسعه پایدار مدیریت رشد جمعیت

St13 St1 

6 
نیروی 

 انسانی

تدوین طرح جامع مطالعاتی در خصوص تهیه بانک 

پارچه از منابع انسانی و نخبگان اطالعات جامع و یک

ها اعم گیری از ظرفیت و توان آناستان یزد و نحوه بهره

 از افراد داخل و یا خارج از استان

St17 St1 

1 

درآمدهای 

 مالیاتی

ها تدوین و اجرای طرح مطالعاتی برای سنجش ظرفیت

 سازی نظام مالیاتی در استانپارچهو منابع مالیاتی و یک

St3  

  St3 های مالیاتی استان دهی معافیتنامه سامانتدوین نظام 5

8 

-استاندارسازی و مکانیزاسیون فرآیندها از طریق فنآوری

حداقل رساندن نیاز به مراجعه مستقیم های نوین و به 

 مؤدیان به اداره کل امور مالیاتی

St3 St10 

2 
درآمد 

 سرانه

انجام طرح مطالعاتی در خصوص شناخت عمومی منابع 

ها و تنگناهای افزایش درآمد سرانه در درآمدی، فرصت

استان یزد و تأثیر فضای کسب و کار در درآمدزایی به 

 کارهای الزمراه ارایه راههم

St3 St18 

2 
هزینه 

 سرانه

انجام طرح مطالعاتی در خصوص ضریب جینی و برابری 

کار در راه با ارایه راهقدرت خرید در مردم استان هم

گیری خصوص ارتقای عدالت اجتماعی از یک سو و بهره

های خرد مردم در راستای تقویت درآمد از سرمایه

 خانوارها

St18 St13 

 St11 St3 استان گذاریسرمایه و مرکز خدمات سازی اتاقفعال 5
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برنامه  -آفرین در توسعه( )تحول پیشنهادی های کلیدیطرح -نقشه راه توسعه استان یزد

  خورشیدی( 1411تا  1315) ششم توسعه

راهبرد مرتبط با 

 طرح

)عمدتًا  یزد استان پیشنهادی توسعه های کلیدیطرح محورهای برنامه
تدوین شده براساس محور اصلی مرتبط با  -چندمحوری

 طرح( 

 

ف
دی

ر
 

امور 

ف کالن
دی

ر
 

 محور
 فرعی اصلی

3 

-سرمایه

 گذاری

 فهرستگذاری استان با تهیه های سرمایهتدوین اولویت

های های کسب و کار آماده، متناسب با مزیتطرح

های مختلف برای ارایه به استان در سطوح و بخش

سالیانه گذاران داخلی و خارجی و به روزرسانی سرمایه

 گذاری(های راهنمای سرمایهها )به روز رسانی کتابآن

St11 St3 

  St3 هاگذاری بخشی و تقویت آنهای سرمایهایجاد صندوق 12

11 
گذاری خرد توسعه محلی و های سرمایهایجاد صندوق

 دیگر در سطح استانها به یکشبکه کردن آن

St3 St11 

16 

گذاری و عاملیت توسعه سرمایه های بزرگایجاد شرکت

های شهرستانی یزد به ویژه در قالب شرکت تعاونی

 عمران و توسعه در استان یزد

St3 St11 

 وریبهره 11

ای هوری و تعیین سهم دستگاهتدوین سند استانی بهره

وری عوامل تولید در استان و استانی در ارتقای بهره

 رومحور به اقتصاد بهرهها از اقتصاد نهادهننحوه شیفت آ

St3 St15 

6 
امور 

 اقتصادی

15 

 کشاورزی

به  شورک کشت الگوی تغییر پایلوت به یزد استانتبدیل 

خواه و با بازدهی آبسمت گیاهان زراعی یا باغیِ کم

 و هاچالش اقلیمی، شرایط به توجه با اقتصادی باال

 رد جدید دانش و فنآوریگیری از با بهره استان مسایل

-تکش توسعه ویژه بهمبتنی بر دانش بومی  کشاورزی

 ایادویه و دارویی گیاهان ای،خانهگل های

St15 St5 

18 

سازی طرح جامع تولید بذور اصالح شده طراحی و پیاده

و هیبرید، تولید قلمه و نهال، ثبت، حفظ و توسعه ذخایر 

انداز توسعه عظیم ژنتیکی در استان مبتنی بر چشم

 بخش کشاورزی 

St15  

 St8 St13 توسعه صنعت پرورش اسب و سوارکاری 12
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برنامه  -آفرین در توسعه( )تحول پیشنهادی های کلیدیطرح -نقشه راه توسعه استان یزد

  خورشیدی( 1411تا  1315) ششم توسعه

راهبرد مرتبط با 

 طرح

)عمدتًا  یزد استان پیشنهادی توسعه های کلیدیطرح محورهای برنامه
تدوین شده براساس محور اصلی مرتبط با  -چندمحوری

 طرح( 

 

ف
دی

ر
 

امور 

ف کالن
دی

ر
 

 محور
 فرعی اصلی

12 

های نسبی انجام طرح مطالعاتی شناسایی مزیت

-داری در مناطق روستایی و ارایه راهکشاورزی و دام

سازی کارهای نحوه تبدیل آن به مزیت رقابتی و پیاه

 طرح

St15 St13 

15 

ای در زمین با خانهکشت به روش گلطرح توسعه 

سازی الگوی بومیحداقل رساندن مصرف سوخت و آب )

 کشور چین(

St15 St12 

13 
ندی بایجاد و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته

 در بخش کشاورزیِ استان

St15  

62 
ای، فنی های خدمات مشاورهاستقرار و حمایت از شرکت

 و مهندسی کشاورزی

St3 St15 

 St15 St5 ایخانههای دام و گلمطالعه و احداث زیربناهای مجتمع 61

66 

منابع 

 طبیعی

-انبیاب با مبارزه ملی مرکز عنوان به یزد استان تبدیل

  کویر با زیستیهم ملی واحد ایجاد و زایی

St14 St13 

61 
ایجاد کمربندهای سبز دور شهری حداقل در مراکز 

 استانشهری صنعتی 

St14  

65 

تغذیه بهینه حداکثری  های طرحو اجرای  مطالعه

-های آب زیرزمینی استان از طریق عملیات مرتعسفره

 هاداری و مانند آنخوانخیزداری، آبداری، آب

St15 St5 

68 

المللی حوزه های بینگیری جذب و اجرای طرحپی

اعه و اشمنابع طبیعی مانند طرح منارید و ترسیب کربن 

 های منابع طبیعی استانآن در کلیه عرصه

St14 St13 

62 

 منابع آب

های از سرشاخه آب انتقالتسریع در اجرای خط دوم 

 ( به یزدآبادبهشتکارون )

St4  

62 
سازی مصرف آب در بخش کشاورزی اجرای طرح بهینه

 استان یزد به عنوان پایلوت کشوری

St15  



 18  استان یزد  راه نقشه پیش نویس
 

 

 

برنامه  -آفرین در توسعه( )تحول پیشنهادی های کلیدیطرح -نقشه راه توسعه استان یزد

  خورشیدی( 1411تا  1315) ششم توسعه

راهبرد مرتبط با 

 طرح

)عمدتًا  یزد استان پیشنهادی توسعه های کلیدیطرح محورهای برنامه
تدوین شده براساس محور اصلی مرتبط با  -چندمحوری

 طرح( 

 

ف
دی

ر
 

امور 

ف کالن
دی

ر
 

 محور
 فرعی اصلی

65 
آب در جهت تقویت ارزش اقتصادی، تشکیل بازار 

 تخصیص بهینه و تثبیت حقوق آب
St5  

63 
 و دریای عمان فارس خلیج سازی و انتقال آب ازشیرین

 استان به

St4  

12 
اصالح، بازسازی و استفاده از ظرفیت خط اول انتقال آب 

 به استان یزد

St4  

11 
های ژرفی آببرداری از مطالعه پیرامون اکتشاف و بهره

 در استان

St5  

   توسعه فعالیت باروری ابرها 16

11 

های در فعالیت مجازی آب مدیریت انجام طرح مطالعاتی

( و معدنی -اقتصادی )تولید کاالهای کشاورزی و صنعتی

 گزاری توسعه استانسازی نتایج آن در سیاستپیاده

St5  

15 

 صنعت

سازی برای ایجاد و توسعه ایجاد بستر مناسب و زمینه

 صنایع خودروسازی سبک و سنگین در استان یزد

St2  

18 

سازی استراتژی توسعه صنعتی استان هنگامتکمیل و به

های توسعه صنعتی در هر شهرستان و تدوین استراتژی

سازی صنایع در استان به ویژه از نگاه آمایشی و شبکهبا 

 هاطریق ایجاد زنجیره ارزش بین آن

St2  

12 

تدوین طرح توسعه صنایع نوین، پاك و با فنآوری باال 

(HT) های تشویقی برای جذب بخش و طراحی بسته

 خصوصی به این نوع از صنایع

St2  

12 

پذیری و نحوه افزایش توان تدوین طرح مطالعاتی رقابت

صادراتی صنایع استان به ویژه برای ورود موفق استان 

 نامه عمومی تعرفه و تجارت )گات(موافقتیزد به پیمان 

St2 St11 

15 
تحقیق و توسعه صنعتی استان، ایجاد واحد پارك 

مستقر در پارك علم و فنآوری یزد برای استقرار بخشی 

St7  



 12  استان یزد  راه نقشه پیش نویس
 

 

 

برنامه  -آفرین در توسعه( )تحول پیشنهادی های کلیدیطرح -نقشه راه توسعه استان یزد

  خورشیدی( 1411تا  1315) ششم توسعه

راهبرد مرتبط با 

 طرح

)عمدتًا  یزد استان پیشنهادی توسعه های کلیدیطرح محورهای برنامه
تدوین شده براساس محور اصلی مرتبط با  -چندمحوری

 طرح( 

 

ف
دی

ر
 

امور 

ف کالن
دی

ر
 

 محور
 فرعی اصلی

افزایی و توسعه صنایع به منظور هم R&Dاز واحدهای 

 فنآوری در استان

13 

 معدن

 صنایعتکمیل  معادن و ارزش زنجیره استقرار

های فلزی و فوالد در به ویژه در حوزه کانی جوارمعدنی

 استان

St2  

52 

های معدنی، تأمین زیربناها )آب، برق، یجاد زیرساختا

های زیست ها( و ارتقا و بهبود شاخصراه و مانند آن

افزایش سهم استان از منابع اعتباری محیطی از طریق 

 5های و تبصرهسنواتی قانون بودجه  12بند الف تبصره 

 قانون اصالح قانون معادن  16ماده  2و 

St2  

  St2 آباد بهادرانبرداری از معدن سرب و روی مهدیبهره 51

56 

خدمات 

 بازرگانی

اندازی مراکز انبارداری، پخش و صدور کاال و راه ایجاد

 یزد در خشک بندر

St11  

51 
ا هبانک یزد با توجه به اعتبار یزدی اندازیحمایت در راه

 ایکرد فرامنطقهدر کشور با عمل

St17 St3 

55 
کرد ملی در ایجاد بخش باربری هوایی با نقش و عمل

 المللی شهید صدوقی یزدفرودگاه بین

St11 St6 

58 

های اندازی مدرسه کسب و کار در یکی از دانشگاهراه

فنآوری یزد با همکاری یکی استان و یا در پارك علم و 

 المللی کسب و کاراز مدارس معتبر بین

St7  

52 

انجام طرح مطالعاتی شناسایی بازارهای هدف جهانی 

های متناسب با کاال و خدمات یزد و تهیه کتابچه

 راهنمای بازرگانی کشورها

St3  

52 
انجام طرح مطالعاتی در خصوص نحوه برندسازی، حفظ 

 در استان و توسعه آن

St3  

 St3 St11 ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیک در استان 55



 12  استان یزد  راه نقشه پیش نویس
 

 

 

برنامه  -آفرین در توسعه( )تحول پیشنهادی های کلیدیطرح -نقشه راه توسعه استان یزد

  خورشیدی( 1411تا  1315) ششم توسعه

راهبرد مرتبط با 

 طرح

)عمدتًا  یزد استان پیشنهادی توسعه های کلیدیطرح محورهای برنامه
تدوین شده براساس محور اصلی مرتبط با  -چندمحوری

 طرح( 

 

ف
دی

ر
 

امور 

ف کالن
دی

ر
 

 محور
 فرعی اصلی

53 
اندازی بازار مبل، دکوراسیون و روشنایی با نقش ملی راه

 شهر کوثر یزدو فراملی در باغ

St11  

82 

محیط 

 زیست

 پایلوت عنوان به مهریز -یزد -عقدا دشت تبدیل

  کشور در زداییآالیندگی

St14  

81 

 با وحش حیات طبیعی یپرورش و تحقیقاتی کزامر ایجاد

 زرد گوزن و ایرانی گور هوبره، آسیایی، یوز بر تمرکز

 آسیایی

St8 St14 

86 

 -کردهای اقتصادیتدوین طرح زیست محیطی با روی

اجتماعی در معرفی دو برند یوز آسیایی و هوبره به 

 عنوان دو نماد محیط زیست استان یزد

St8 St14 

81 

نهاد زیست های مردمحمایت از گسترش سازمان

های NGOها و تقویت شبکه افزایی آنمحیطی، توان

 زیست محیطی استان

St17 St14 

  St14 اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوای یزد 85

 St14 St18 اجرای راهبردهای شهر سبز به ویژه در شهر یزد 88

82 

تدوین و اجرای طرح ترغیب و تشویق و اجبار کلیه 

واحدهای صنعتی به رعایت استاندارد زیست محیطی در 

 استان 

St14 St2 

82 

 تعاون

 های تعاونیگیری شرکتایجاد زمینه مناسب برای شکل

 های استانعمران و توسعه در شهرستان

St17 St13 

85 

های استان با پذیری تعاونیانجام طرح ارتقای رقابت

-های موفق در استان و اتخاذ سیاستشناسایی تعاونی

 های موفقهای تشویقی با اولویت تعاونی

St17  

83 
فنآوری و 

 نوآوری

  St7 یزد در فنآوری و علمیا منطقه ویژه  کریدور ایجاد

22 
تدوین سند توسعه فنآوری در استان با محوریت تحقق 

سازی ایده(، محصول )تجاری -ارتباط مؤثر زنجیره ایده

St7  



 15  استان یزد  راه نقشه پیش نویس
 

 

 

برنامه  -آفرین در توسعه( )تحول پیشنهادی های کلیدیطرح -نقشه راه توسعه استان یزد

  خورشیدی( 1411تا  1315) ششم توسعه

راهبرد مرتبط با 

 طرح

)عمدتًا  یزد استان پیشنهادی توسعه های کلیدیطرح محورهای برنامه
تدوین شده براساس محور اصلی مرتبط با  -چندمحوری

 طرح( 

 

ف
دی

ر
 

امور 

ف کالن
دی

ر
 

 محور
 فرعی اصلی

و ارتقای صنایع با  (HTتوسعه صنایع با تکنولوژی باال )

 ( استان LMTتکنولوژی پایین و متوسط )

21 
گسترش و ارتقای کیفیت مراکز رشد تخصصی و مراکز 

 رشد شهرستانی پارك علم و فنآوری یزد

St7  

26 

مجتمع انجام طرح مطالعاتی و پایلوت کردن یک 

آموزشی دولتی و یک مجتمع آموزشی غیردولتی به 

عنوان مدارس تربیت کارآفرین به عنوان یکی از 

 های اصلی آموزش و پرورش استان یزدمأموریت

St7  

  St10 یزد در (ICT) فنآوری اطالعات و ارتباطات برج ایجاد 21

1 
امور 

 اجتماعی

25 

آموزش و 

 پرورش

تعریف مأموریت و رسالت  انجام طرح مطالعاتی برای

-برای مدارس استان در راستای اهداف و نیازهای توسعه

محور کردن مدارس در ای آینده استان )مأموریت

کرد تربیت کارآفرین، تربیت مدیر، موضوعاتی مانند روی

تربیت افراد محقق و خالق، تربیت افراد ماهر و مانند 

 ها(آن

St18  

28 

)طرح کاد( به عنوان طرح  احیای طرح کار و دانش

آموزی در مدارس استان یزد برای آشنایی با بازار مهارت

کار و جامعه با انجام مطالعات الزم در این خصوص و 

 نویس این طرح برای ارایه در سطح ملیتهیه پیش

St18  

22 

گر از مدارس و نظافت سازی طرح حذف رفتهپیاده

آموز و از دانش های کاری متشکلمدارس با کمک تیم

 معلم در مدرسه

St17 St18 

22 

آموزی با سازی طرح تحرك دانشمطالعه و پیاده

برگزاری بازدیدها و اردوهای هدفمند ساالنه داخل 

روزه یزدگردی، داخل استانی و شهری مانند تور یک

 آموزانخارج از استانی برای دانش

St18  



 13  استان یزد  راه نقشه پیش نویس
 

 

 

برنامه  -آفرین در توسعه( )تحول پیشنهادی های کلیدیطرح -نقشه راه توسعه استان یزد

  خورشیدی( 1411تا  1315) ششم توسعه

راهبرد مرتبط با 

 طرح

)عمدتًا  یزد استان پیشنهادی توسعه های کلیدیطرح محورهای برنامه
تدوین شده براساس محور اصلی مرتبط با  -چندمحوری

 طرح( 
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ف کالن
دی

ر
 

 محور
 فرعی اصلی

25 

آموزی در خصوص آموزش پودمانی و همگانی دانش

های های حل مسأله و مهارتهای زندگی، مهارتمهارت

 اولیه کسب و کار در مدارس

St18  

23 

آموزش 

 عالی

 St7 St17 یزد صنعتی دانشگاه احداث

22 

انجام طرح مطالعاتی و پایلوت کردن حداقل یک 

دانشگاه دولتی و یک دانشگاه غیرانتفاعی در استان به 

محور یا نسل سه در ارتباط با جامعهعنوان دانشگاه 

 های دولتیهای مردمی و بخشصنعت، خدمات، سازمان

St7 St17 

21 

-انجام طرح مطالعاتی در خصوص نحوه ارتقای رقابت

پذیری مجموعه مراکز آموزش عالی استان یزد در سطح 

 المللکشور و نحوه ورود مؤثر به عرصه بین

St7 St17 

26 

هیأت علمی به دانشجو به ویژه در ارتقای نسبت 

های دولتی استان متناسب با استانداردهای دانشگاه

 المللیبین

St7  

21 

های آموزشی در شناسایی، ایجاد و توسعه کَد رشته

ها، نیازها و اهداف های استان متناسب با برنامهدانشگاه

 ای استانتوسعه

St7  

25 

و آموزشی بزرگ در شناسایی مراکز موفق تحقیقاتی 

اندازی شعبه، زنی برای راهسطح ملی و جهانی و رای

نمایندگی و یا مشابه آن تحت لیسانس در یزد مبتنی بر 

های نسبی و ظرفیت استان مانند مؤسسه رویان، مزیت

انستیتو پاستور، مدارس بازرگانی و مارکتینگ معتبر 

 هاجهانی و مانند آن

St7  

28 
آموزش 

 عمومی

 مرکز عنوان به یزد استانتدوین و اجرای طرح تبدیل 

در سطح کشور از جمله از طریق  العمرمادام آموزش

 های زندگی،های آموزشی همگانی مهارتتدوین بسته

آموزی به ویژه ای، زباندر علوم رایانه ICDL هایمهارت

St18  
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برنامه  -آفرین در توسعه( )تحول پیشنهادی های کلیدیطرح -نقشه راه توسعه استان یزد

  خورشیدی( 1411تا  1315) ششم توسعه
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 طرح
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ف
دی

ر
 

امور 

ف کالن
دی

ر
 

 محور
 فرعی اصلی

زبان جهانی شده انگلیسی و حقوق شهروندی برای 

-ها، مراکز دولتی، کانونپادگانمدارس، آموزش عالی، 

های بسیج، ادارات دولتی، صنایع، بخش خصوصی، 

 روستاها و کلیه مراکز ممکن دیگر در استان

22 

-کن کردن کامل بیتدوین و اجرای طرح ضربتی ریشه

سال  8های استان در طی سوادی در تمامی شهرستان

 سوادیدرصدی وضعیت کم82آینده و کاهش 

St18  

22 

بهداشت و 

 درمان

 تخت 1222 ارجاعی تخصصی فوق بیمارستان ساخت

 یزد در کشور شرق و جنوب مرکز، خوابی

St9 St18 

25 

-الغرب و گیریپیش الگوی عنوان به یزد استانتبدیل 

 در سرطان و دیابت عروقی، -قلبی هایبیماری گری

 اهو توسعه مراکز درمانی و تحقیقاتی مرتبط با آن کشور

St9 St18 

23 

 شورک درمانی توریسم پایلوت عنوان به یزد استان تبدیل

درمانی در استان و اجرای و تدوین طرح جامع توریسم

آن و ارتقای مراکزی مانند مرکز تحقیقاتی و درمانی 

 ناباروری در جذب بیماران از سراسر جهان

St9 St18 

52 
با توجه به  های استانپوشش اورژانس هوایی در جاده

 وسعت زیاد آن

St9 St18 

51 
اندازی منطقه ویژه غذا و دارو در استان براساس راه

 مصوبه هیأت وزیران و مجلس شورای اسالمی ایران

St9 St11 

56 
یاری از نوزادان تا بانوان جوان درصدی آهن122پوشش 

 طی پنج سال برنامه

St18 St9 

51 
آموزشی سبک سالم زندگی در  -های ترویجیتهیه بسته

 هاتغذیه، تحرك، نوع زندگی و مانند آن

St18 St9 

55 
های درمانی و خانه -سازی و بازسازی مراکز بهداشتیبه

 بهداشت

St9 St18 

 St9 St18 گزین شهید رهنموناندازی و تجهیز بیمارستان جایراه 58



 61  استان یزد  راه نقشه پیش نویس
 

 

 

برنامه  -آفرین در توسعه( )تحول پیشنهادی های کلیدیطرح -نقشه راه توسعه استان یزد

  خورشیدی( 1411تا  1315) ششم توسعه

راهبرد مرتبط با 

 طرح

)عمدتًا  یزد استان پیشنهادی توسعه های کلیدیطرح محورهای برنامه
تدوین شده براساس محور اصلی مرتبط با  -چندمحوری

 طرح( 

 

ف
دی

ر
 

امور 

ف کالن
دی

ر
 

 محور
 فرعی اصلی

52 
تأمین 

 اجتماعی

درصدی 122اجتماعی با پوشش سازی نظام تأمین پیاده

 1522در جوامع شهری و روستایی استان تا سال 

St9 St13 

52 

فرهنگ و 

 هنر

، کشور مفید مطالعه مرکز عنوان به یزد استان پایلوت

های صوتی و یکی از برندهای کتاب کودك بِرَند کتاب

 ایران

St1 St18 

55 
ای هتدوین سند توسعه صنایع فرهنگی و معرفی اولویت

 گذاری در این بخشسرمایه

St16  

53 
ایجاد مرکز و بازارچه کتاب، هنر و فرهنگ استان یزد در 

 خانه مرکزی استان و در جوار آنمجموعه کتاب

St16  

32 

معرفی یزد در سطح جهان اسالم و به ویژه جهان تشیع 

-های عزاداری منظم و اصیل، نوحهبه عنوان مرکز هیأت

 خواهانهو آزادیهای حماسی 

St1  

  St1 در ایران و جهان« شهر صلح»شناساندن یزد با بِرَند  31

36 

-تعریف هفته فرهنگی و روز یزد برای برگزاری نمایشگاه

ها، معرفی ها، معرفی نخبگان یزد و تجلیل از آن

بِرَندهای برتر یزد، مسابقات هنری، ورزشی، جذب 

جهانیان از ابعاد مختلف توریست، معرفی بیشتر یزد به 

-آن، برقراری ارتباط بین شهرها و روستاها و شهرستان

 های استان

St1  

31 

 گردشگری

 رب مبتنی گردشگری جهانی مرکز عنوان به یزد پایلوت

-هم تاریخ زنده به صورت بافت سنتی و معماری ویژه،

 کویرنوردی و کویر با زیستی

St8  

35 

 جاتشیرینی و زیورآالت دستی، صنایع شهرك ایجاد

 شهر تاریخی بافت داخل در شهرکی صورت به یزدی

 یزد

St16 St8 



 66  استان یزد  راه نقشه پیش نویس
 

 

 

برنامه  -آفرین در توسعه( )تحول پیشنهادی های کلیدیطرح -نقشه راه توسعه استان یزد

  خورشیدی( 1411تا  1315) ششم توسعه

راهبرد مرتبط با 

 طرح

)عمدتًا  یزد استان پیشنهادی توسعه های کلیدیطرح محورهای برنامه
تدوین شده براساس محور اصلی مرتبط با  -چندمحوری

 طرح( 

 

ف
دی

ر
 

امور 

ف کالن
دی

ر
 

 محور
 فرعی اصلی

38 

های تاریخی، گذاری در بافتهای سرمایهاستخراج بسته

های گردشگری، روستاهای هدف گردشگری و سایت

 گذار در بخش گردشگریها برای جذب سرمایهمانند آن

St8  

32 

های گردشگری داخل توسعه سایتدهی و ایجاد، سامان

استانی به ویژه برای مردم داخل استان با توجه به 

گاهان گاهان تفت، دانهای طبیعی مانند درهمحیط

های مهریز، روستاهای هدف گردشگری، ایجاد باغ

های کوه، اردوگاهاستانی و عمومی در روستاهای میان

-تفریحی، ورزشی، فرهنگی، تربیتی و آموزشی دانش

 هاجویی و مانند آنآموزی، دانش

St8  

32 

 صدا و سیما

تدوین طرح مطالعاتی نحوه همکاری صدا و سیما در 

نامه بین استانداری با توسعه استان یزد و انعقاد تفاهم

-سازی این طرح به منظور همصدا و سیما برای پیاده

های برد برنامههای صدا و سیما با پیشگامی برنامه

 استان ایتوسعه

St18  

35 
های دیجیتال صدا و پوشش کامل مناطق استا نبا شبکه

 سیما

St18  

33 
 تربیت بدنی

های الزم برای سازی طرح جامع و ایجاد زیرساختپیاده

اندازی بخش همگانی کردن ورزش به ویژه از طریق راه

های ورزشی و تبدیل های همگانی در کلیه هیأتورزش

یک امر فرابخشی و در سطح کالن ورزش همگانی به 

مدیریت استان و در نهایت تبدیل آن به فرهنگ عمومی 

 مردم استان

St18  

  St18 احداث و تکمیل ورزشگاه بزرگ یزد 122

121 
های سازمان

 نهاد،مردم

تدوین طرح مطالعاتی نحوه تغییر نظام حاکمیتی در 

 سازی اصول آنرانی خوب و پیادهاستان به حکم

St17 St18 



 61  استان یزد  راه نقشه پیش نویس
 

 

 

برنامه  -آفرین در توسعه( )تحول پیشنهادی های کلیدیطرح -نقشه راه توسعه استان یزد

  خورشیدی( 1411تا  1315) ششم توسعه

راهبرد مرتبط با 

 طرح

)عمدتًا  یزد استان پیشنهادی توسعه های کلیدیطرح محورهای برنامه
تدوین شده براساس محور اصلی مرتبط با  -چندمحوری

 طرح( 

 

ف
دی

ر
 

امور 

ف کالن
دی

ر
 

 محور
 فرعی اصلی

126 
سرمایه 

و  اجتماعی

توسعه 

 سیاسی

در شهرسازی و در  محله احیای انجام طرح مطالعاتی

 سازی آنمدیریت شهری و پیاده

St18  

121 

ای در استان به نیازسنجی ها و اقدامات توسعهالزام طرح

در حوزه ارزیابی تأثیر اجتماعی )اتا( در قدم اول و در 

 های اجتماعی فرهنگی انجام ارزیابیصورت لزوم، 

St18  

125 

 هایمشارکت استان عنوان به یزد استانتبدیل 

، احزاب و هر نهادمردم هایسازمان توسعه) اجتماعی

 (ایشبکه جامعهنوع تشکل و اتحاد مردمی در ایجاد 

St17 St18 

128 
های غیردولتی در تمامی مراکز ایجاد خانه سازمان

 هاشهرستان

St17  

122 

های آسیب

 اجتماعی

 با استان عنوان به ملی سطح در یزد استانتبدیل 

 بانک اطالعاتی تهیه) فقر و اجتماعی هایآسیب کمترین

 رصد و دیده یا در معرض آسیبافراد آسیب اطلسو 

 (هاآن مورد به مورد

St18  

122 

نهاد و های مردمای کارآمد از سازمانایجاد شبکه

ای برای کاهش تقاضای مواد مخدر، های محلهانجمن

 ترك اعتیاد و جلوگیری از معتاد شدن افراد

St17 St18 

 فقر 125

ایجاد نظام شناسایی انواع فقر در استان اعم از فقر در 

-بندی فقرا و موارد فقر به همراه ارایه راهاستان، اولویت

 های حمایتی، تشویقی، مشارکتی، کارآفرینی،حل

 هاای و مانند آنخیریه

St17 St18 

123 

امنیت 

 اجتماعی

  St18 دهی اتباع خارجیتهیه و اجرای طرح سامان

111 
های الکترونیک درون و سازی کنترلمطالعه و پیاده

 شهری برای مسایل امنیت عمومی و ترافیکبرون

St18  

111 
به سازی زندان الکترونیک در استان طراحی و پیاده

 های فعلیمنظور کاهش معضالت مربوط به زندان

St18  



 65  استان یزد  راه نقشه پیش نویس
 

 

 

برنامه  -آفرین در توسعه( )تحول پیشنهادی های کلیدیطرح -نقشه راه توسعه استان یزد

  خورشیدی( 1411تا  1315) ششم توسعه

راهبرد مرتبط با 

 طرح

)عمدتًا  یزد استان پیشنهادی توسعه های کلیدیطرح محورهای برنامه
تدوین شده براساس محور اصلی مرتبط با  -چندمحوری

 طرح( 

 

ف
دی

ر
 

امور 

ف کالن
دی

ر
 

 محور
 فرعی اصلی

112 

خانواده و 

 بانوان

ر د بالنده و سالم خانواده پایلوت به یزد استان تبدیل

 های آنسازی عملیاتی استراتژیکشور و پیاده

St18  

113 
برگزاری مراسم سالیانه تجلیل از بانوان فرهیخته و 

 های مختلفتوانمند در حوزه

St18  

114 
استقرار پایگاه خدمات مشاوره خانواده با اولویت محالت 

 پرجمعیت شهرهای استان

St18  

 
امور 

 زیربنایی

115 

مسیرهای 

 ایجاده

 St6 St11 سیرجان -یزد -نطنز راهاحداث آزاد

116 

 با شهرستانی مراکز ایجاده هایراه کلیه کردن خطه دو

)از جمله تسریع در پروژه دو خطه کردن  استان مرکز

 -ابرکوه -طبس، تفت -بهاباد، یزد -بافق، بافق -یزد

 سورمق(

St6 St11 

 St6 St11 بندنای -احداث مسیر مواصالتی بهاباد 111

111 
 به هرات -دامغان و یزد -چوپانان -اردکان راه تبدیل

 کشور جنوب -شمال مواصالتی ملیِ راهشاه

St6 St11 

111 

 در مواصالتی هایزیرساخت کلیه بازسازی و اصالح

اولویت  با) معادن ایجاده مسیرهای ویژه به استان

 (استفاده از منابع خود معادن استان

St6 St11 

121 

مسیرهای 

 ریلی

 مرکزوارد شده به  ریلی مسیرهایکلیه  کردن ریله دو

 از سایر نقاط کشور  استان

St6 St11 

 St6 St11 اقلید -اندازی راه آهن  یزدتسریع در احداث و راه 121

122 
 -اندازی راه آهن اصفهان، میبدتسریع در احداث و راه

 مشهد( -قم و بافق -بادرود

St6 St11 

123  
راه اندازی و توسعه کارخانجات تولید و تعمیرات 

 لکوموتیو و واگن

St6 St11 



 68  استان یزد  راه نقشه پیش نویس
 

 

 

برنامه  -آفرین در توسعه( )تحول پیشنهادی های کلیدیطرح -نقشه راه توسعه استان یزد

  خورشیدی( 1411تا  1315) ششم توسعه

راهبرد مرتبط با 

 طرح

)عمدتًا  یزد استان پیشنهادی توسعه های کلیدیطرح محورهای برنامه
تدوین شده براساس محور اصلی مرتبط با  -چندمحوری

 طرح( 

 

ف
دی

ر
 

امور 

ف کالن
دی

ر
 

 محور
 فرعی اصلی

124 

 فرودگاهی

توسعه فرودگاه شهید صدوقی )احداث برج تکمیل و 

-نشانی، احداث تاکسیمراقبت، ساختمان ایمنی و آتش

 وی موازی و...(

  

125 
ایجاد مرکز فرودگاهی هواپیماهای باربری مرکز و شرق 

 المللی شهید صدوقی یزدکشور در فرودگاه بین

St6 St11 

126 

مانند  های خصوصی در استانایجاد و توسعه فرودگاه

-مجموعه فرودگاهی هواپیماهای تفریحی و یا فرودگاه

 های مرتبط با معادن بزرگ مانند چغارت

St6 St11 

121 

ارتباطات و 

ICT 

جامع  مطابق سند الکترونیک استان به یزد استان تبدیل

گانه تجارت های ششاستان الکترونیک در حوزه

، الکترونیکداری الکترونیک، دولت الکترونیک، بانک

آموزش الکترونیک، بهداشت و سالمت الکترونیک، 

 گردشگری الکترونیک و کسب و کار الکترونیک

St10  

121 

( و SDIهای مکانی استانی )گسترش زیرساخت داده

« دهی برپایه عوارض جغرافیایینشانی»اجرای طرح 

(GNAF ) 

St10  

121 
 و سیم()بیباند ثابت و سیار ت پهنگسترش ارتباطا

 گسترش شبکه فیبر نوری

St10  

  St10 آنبرداری از اندازی مرکز داده استانی و بهرهراه 131

131 
افزارهای های نرممهاجرت به فناوریتهیه و اجرای طرح 

 بازآزاد/متن

St10  

  St10 افزار در حوزه فاوا و امنیتتوسعه صنعت تولید سخت 132

 انرژی 133

تولید برق در استان به عنوان چهارراه مواصالتی انرژی 

 1522مگاوات تا سال  8222در کشور به میزان حداقل 

ای که نقشه راه توسعه استان را پشتیبانی کرده به گونه

و امکان صادر آن به سایر نقاط خارج از استان فراهم 

 شود.

St12  



 62  استان یزد  راه نقشه پیش نویس
 

 

 

برنامه  -آفرین در توسعه( )تحول پیشنهادی های کلیدیطرح -نقشه راه توسعه استان یزد

  خورشیدی( 1411تا  1315) ششم توسعه

راهبرد مرتبط با 

 طرح

)عمدتًا  یزد استان پیشنهادی توسعه های کلیدیطرح محورهای برنامه
تدوین شده براساس محور اصلی مرتبط با  -چندمحوری

 طرح( 

 

ف
دی

ر
 

امور 

ف کالن
دی

ر
 

 محور
 فرعی اصلی

134 

زنی برای توسعه انرژی خورشیدی در استان با رای

حمایت دولتی از اعطای تسهیالت حمایتی و خرید 

در  گذاریتضمینی برق به منظور به صرفه شدن سرمایه

این صنعت توسط بخش خصوصی و ایجاد مزارع 

های خورشیدی در استان کنگرمخورشیدی، توسعه آب

کشی گاز و توسعه انرژی به ویژه در مناطق فاقد لوله

ی فتوولتاییک در منازل هاخورشیدی از طریق سلول

 های اداری و سایر اماکن استانمسکونی، ساختمان

St12  

135 
سنجی برای توسعه انرژی یابی دقیق و پتانسیلمکان

 اندازی آنبادی در استان و راه

St12  

136 
های برق و گاز خانگی در استان با گیری تعدیل تعرفهپی

 عنایت به شرایط سخت زندگی در کویر

St2  

131 
های استان و صنایع با پوشش کامل تمامی شهرستان

 کشی گازانتقال و لوله

St12 St13 

131 

عمران 

 شهری

 تفت و مهریز تا عقدا دشت در شهری بین قطاراحداث 

 های یزد، میبد، اردکان، تفت و مهریزبین شهرستان

St6  

131 
 عنوان به یزد تاریخی بافت هکتار 122 کامل مرمت

 اسالمی -ایرانی معماری داشتپاس در الگویی

St8  

  St8 دهی بافت تاریخی یزدسامان 141

141 
های استان از یاریها و دهتقویت منابع مالی شهرداری

 متمرکز قانون بودجه اعتباری های گیری ردیفطریق پی

St2 St18 

142 
 و بِرَند معماریثبت یزد به عنوان شهر خالق یونسکو با 

 در یزد مدرن -اسالمی -ایرانی شهرسازی احیای

St1 St8 

143 

ها و تزریق فعالیت به بافت تاریخی با توسعه هتل

نهاد های مردمهای سنتی، ایجاد دفاتر سازماناقامتگاه

ز هایی ابنیان و بخشهای دانشدر بافت تاریخی، شرکت

 هاادارات دولتی و مانند آن

St8 St17 



 62  استان یزد  راه نقشه پیش نویس
 

 

 

برنامه  -آفرین در توسعه( )تحول پیشنهادی های کلیدیطرح -نقشه راه توسعه استان یزد

  خورشیدی( 1411تا  1315) ششم توسعه

راهبرد مرتبط با 

 طرح

)عمدتًا  یزد استان پیشنهادی توسعه های کلیدیطرح محورهای برنامه
تدوین شده براساس محور اصلی مرتبط با  -چندمحوری

 طرح( 

 

ف
دی

ر
 

امور 

ف کالن
دی

ر
 

 محور
 فرعی اصلی

144 
طرح مطالعاتی سیستم حمل و نقل عمومی شهری و 

 ارائه سیستم بهینه حمل و نقل عمومی

St11 - 

 - St11 (SDI)طرح مطالعاتی استراتژی توسعه شهری  145

146 
عمران 

 روستایی

 در روستایی محوریمأموریت طرح سازیمطالعه و پیاه

های براساس مزیتیاری در استان ی دارای دههاروستا

نسبی هر روستا، تبدیل به مزیت رقابتی و امری 

ای روستاهای دارای اجتماعی و اتصال شبکه -اقتصادی

مأموریت مشابه برای رسیدن به صرفه مقیاس در 

آموزش، تأمین مواد و کاالها، صنایع و خدمات جانبی، 

بندی، تجارت محصوالت و مانند صنایع تبدیلی و بسته

 هاآن

St13 St18 

141 
طراحی و اجرای طرح توسعه، اصالح و بازسازی برای 

 کلیه روستاهای هدف گردشگری در استان 

St13 St8 

141 

آب و 

 فاضالب

رسانی شهری و روستایی اصالح تأسیسات و شبکه آب

 وری در انتقال آببرای افزایش بهره

St5 - 

141 
استفاده از احداث شبکه فاضالب در شهرهای استان و 

 های شهریآبپس

St5 - 

151 
بهداشتی در یکی از  -جداسازی آب شرب از آب مصرفی

 شهرهای استان به عنوان پایلوت استانی

St5 - 
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 شاخص های اهداف کمي
 

 عنوان هدف
 واحد

 گیریاندازه

میزان 

فعلی 

 ( 12)سال

میزان 

مطلوب در 

 1411افق 

   مترمکعبمیلیون  حوضهتأمین و انتقال آب از خارج از  .1

های کل حجم آببرداری از منابع آب سطحی بهنسبت بهره.  2

 تجدیدشونده
   درصد

   درصد . درصد جمعیت روستایی تحت پوشش آب آشامیدنی سالم و پایدار 3

   درصد . درصد جمعیت شهری تحت پوشش آب آشامیدنی سالم و پایدار4

   درصد شهری. درصد جمعیت تحت پوشش فاضالب 5

   نفر شب( 3. تعداد گردشگران خارجی )با متوسط مدت اقامت 6

   نفر شب( 3. تعداد گردشگران داخلی )با متوسط مدت اقامت 1

جهانگردی تجهیز شده بناهای  هایقطبو  هاکانون. تعداد مراکز، 1

 مهم تاریخی و فرهنگی تعمیر و ساماندهی حریم شده

   عدد

   عدد های فرهنگی و هنریو کانون .  تعداد مراکز1

   تخت . تعداد تخت بیمارستانی فعال11

   سال . امید به زندگی در بدو تولد11

   درصد سال 5متوسط و شدید در کودکان زیر  وزنیکم. شیوع 12

   درصد سال 5کودکان زیر  ومیرمرگ. نرخ 13

   هزار دالر داخلی ناخالص تولید . سرانه14

   هزار دالر ارزش ساالنه صادرات غیرنفتی. 15

   درصد کار نیروی وریبهره. 16

   درصد بیكاری . نرخ11

   عدد . متوسط ایجاد اشتغال ساالنه11

   نفر . جمعیت زیر خط فقر نسبی11

   درصد . نسبت هزینه دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر21

   عدد به هزار نفر جمعیت بادوام. تولید ساالنه مسكن با مصالح 21

   میلیون ریال بخش صنعت ساخت افزودهارزش. 22

   درصد بخش کشاورزی از کل کشور افزودهارزش. سهم 23

   درصد بخش صنعت و معدن از کل کشور افزودهارزش. سهم 24

   درصد بخش خدمات از کل کشور افزودهارزش. سهم 25



 63  استان یزد  راه نقشه پیش نویس
 

 

 عنوان هدف
 واحد

 گیریاندازه

میزان 

فعلی 

 ( 12)سال

میزان 

مطلوب در 

 1411افق 

   مترمكعب 2COانتشار  . سرانه26

   هکتار شده زداییبیابان. مساحت کل اراضی 21

   هکتار . عملیات آبخیزداری21

   هکتار وخاکآب. عملیات 21

   هکتار آبیاری نوین هایسیستم دارای)کل اراضی(  مزارع وسعت. 31

   تن . کل تولید محصوالت زراعی31

   تن . کل تولید محصوالت باغی )شامل گلخانه(32

   تن تولید محصوالت دامی. کل 33
   عدد نهاد به صد هزار نفر جمعیتهای مردمها و سازمان. تعداد تشكل34

   درصد باسوادی. نرخ 35

   درصد . نسبت دانشجو به هزار نفر جمعیت36
   درصد علمی به صد نفر دانشجو در مراکز آموزش عالی  . نسبت عضو هیئت31
   عدد فناوری علم رشد مراکز و هاپارکی پژوهشی هاقطب ،ملی مراکز تعداد. 31

   درصد . سهم اعتبارات پژوهشی از اعتبارات کل استان31

   عدد بنیاندانش هایشرکت. تعداد 41

   عدد . سرانه اختراعات به ثبت رسیده41

   نفر جمعیت از نفر میلیون هر در وقتتمام پژوهشگر . تعداد42
های خاکی جز زمین) بهورزشی  سرپوشیده و بازسرانه فضاهای . 43

 روستایی(
   مترمربع

   مگاوات برق دیتولی هاروگاهین یعمل تیظرف. 44

   درصد های تجدید پذیر از انرژی تولیدی استان. سهم انرژی45

   عدد . تعداد مشترکین گاز طبیعی46

   کیلومتر راه فرعی -راه اصلی-آزادراه -بزرگراه طول. 41

   کیلومتر روستایی هایراه کلبهروستایی آسفالته  هایراه. طول 41

   عدد هاجادهدر  خیزحادثه. رفع نقاط 41

   عدد ونقلحمل. تعداد سوانح در حوادث 51

   درصد . ضریب نفوذ تلفن ثابت 51

   درصد . ضریب نفوذ تلفن همراه52

   درصد . ضریب نفوذ  اینترنت53
 


