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اعتقادم اين است كه بايد برنامه ريزي كرد و چشم انداز درست كرد و آماده  شد براي حركت.
مقام معظم رهبري (مدظله العالي)
در ديدار رئيس و مديران سازمان صداوسيما (83/9/11)

... بعضي ها اشتباه مي كنند كه در مقابل آرمان گرايي، واقع بيني را مطرح مي كنند. در نظر اين ها واقع بيني، 
جامعه  در  را  واقعيت ها  آرمان گرايي،  چون  است.  بزرگي  خطاي  اين  است.  آرمان گرايي  مقابل  نقطه ي 
مي سازد. يك مجموعه ي با آرمان  و داراي هدف هاي بلند، مي تواند واقعيت ها را طبق آرمان خود شكل دهد 
و به وجود بياورد. دنيا اين طور پيش رفته است. آرمان ها را كنار بگذاريم، به بهانه ي واقع بيني! اين كمال 
غفلت است. آرمان گرايي به  وجودآورنده ي واقعيت هاي شيرين و مطلوب است. وقتي يك انسان، يك 
مجموعه و يك ملت با مسووالن و دست اندركاران اش پاي آرمان ها ايستادند، حاضر نشدند كوتاه بيايند و 
برايش كار كردند، چه اتفاقي مي افتد؟ واقعيت ها به سمت آرمان ها تغيير مي كند. اين خودش بزرگ ترين 

واقعيت و قانون زندگي است. چرا بعضي ها اين را فراموش مي كنند؟ ...
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مهندس عزيز بهزادى
فرماندار شهرستان طبس
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ق ١٤٠٤ س  ا تان ط ز  دا م ا
به حول و قوه ي الهي، شهرستان طبس در افق 1404: 

برخوردار  برجسته،  كشوري  جايگاه  با  منطقه اي،  صنعتي  ـ  فرهنگي  قطب  يك 
از زيرساخت هاي فرهنگي،  اقتصادي،  اجتماعي، بهداشتي، آموزشي،  پژوهشي، 
 ارتباطاتي و مواصالتي پيشرفته، داراي معماري و پيكربندي زيبا و مطبوع شهري 
طبيعي،  بالياي  برابر  در  مقاوم  و  ايمن  منطقه،  متمايز  زيست بوم  با  سازگار  و 
مفتخر به انسجام فرهنگي، اجتماعي،  سياسي باال، سالم و منزه از انواع آسيب هاي 
شهر  و  خويش،  تاريخي  و  فرهنگي  معنوي،  ميراث  حوزه  به  متعهد  اجتماعي، 
فرصت هاي طاليي كارآفريني براي كارآفرينان صنعتي و فرهنگي از جاي جاي 

كشور و كليه جهان خواهد بود. 
در اين افق زماني، هم چنين وحدت كلمه ي چشمگير مردم با مديران و مسئوالن 
شهرستان و استان و نيز حسن همجواري با ديگر شهرهاي همسايه و مشاركت 
باالي شهروندان طبسي در توسعه و تعالي استان و كشور، الگوي شهرهاي منطقه 

و كشور خواهد بود. 
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تان ن  یاد ی  ارزش 
دوري از فقر، فساد و تبعيض . 1
ابتكار، ريسك پذيري و  كارآفريني. 2
وجدان كاري، مسئوليت پذيري و سخت كوشي . 3
ايثارگري و ايمان . 4
تعهد به آرمان هاي انقالب اسالمي . 5
قناعت و پرهيز از اسراف . 6
محيط زيست. 7
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گسترش صنايع فرهنگي در قالب موسسات كوچك و متوسط. 1
تكميل و توسعه ي زنجيره ي ارزش صنايع معدني. 2
معرفي شهر به عنوان كانون فرصت هاي كارآفريني در سطح منطقه. 3
مديريت بهينه ي منابع آب. 4
ميراث باني معنوي، فرهنگي و تاريخي شهرستان. 5
حفظ معماري سنتي شهر و روستاها. 6
حفظ اكوسيستم طبيعي منطقه. 7
كارآمدسازي نظام اداري. 8
حفظ و توسعه ي پايدار مشاغل روستايي. 9

افزايش مشاركت شهروندان در فرايند تحقق چشم انداز. 10
بهبود فضاي كسب وكار در سطح شهرستان. 11

ق ١٤٠٤ تان  ا ی کالن  ری  ت 
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جهت گيري هاي راهبردي حوزه ي مديريت و نظام اداري
ادارات  و  دستگاه ها  كارآمدي  توسعه  و  بهره وري  بهبود   •
تكريم  امر  استمرار  عمومي،  رضايت  افزايش  شهري، 
و  شهرنشينان  سريع  و  آسان  دسترسي  و  رجوع،  ارباب 

روستانشينان به خدمات عمومي و دولتي
تقويت و كارآمدكردن نظام بازرسي و نظارت   •

سياستگذاري،  در  يكپارچگي  و  رويه  وحدت  حفظ   •
برنامه ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي 
تسريع در تهيه طرح هاي هادي روستايي و تعيين محدوده   •
روستاها با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن 
و تأييد بخشداري و با اطالع دهياران و رؤساي شوراي 

اسالمي روستاها
تخصيص بهينه ي منابع به منظور كاهش و بر طرف نمودن   •
عدم تعادل هاي موجود و توزيع متعادل و متناسب منابع 
در سراسر شهرستان به منظور تقويت و گسترش ميزان 

رضايتمندي عمومي 
تحقق  براي  نياز  مورد  و  الزم  امكانات  و  شرايط  ايجاد   •

دولت الكترونيكي 
ايجاد تمهيدات و تسهيالت اداري و قانوني مورد لزوم   •
در جهت ساماندهي و گسترش اتاق هاي فكر، تشكل هاي 
مؤثر  و  فعال  مشاركت  و  مدني،  شبكه هاي  و  مردمي 
تصميم سازي،  مراحل  در  جوانان  و  زنان  ويژه  به  آن ها 

تصميم گيري، برنامه ريزي، اجرا و نظارت در شهرستان 
تدوين نظام اداري شهر و شهرستان با مشاركت نهادهاي   •
شهرستان،  اسالمي  شوراي  جمله  از  دست اندركار، 

شهرداري و ...

جهت گيري هاي راهبردي حوزه ي اقتصاد
تالش در جهت توزيع عادالنه درآمد و ثروت و توزيع   •

عادالنه خدمات در سطح استان 
ساماندهي و استقرار فعاليت هاي كارآفريني و اشتغا لزاي   •
كوچك و متوسط توليدي و خدماتي در مناطق روستايي از 

طريق ارائه مشوق هاي مالي و اعتباري 
ارائه مشوق ها و تسهيالت مورد نياز براي سرمايه گذاري و   •
مشاركت روستائيان و بخش خصوصي در استقرار و ارائه 

خدمات در روستاها 
محروميت زدايي و پايدار سازي روستا ها و ايجاد زمينه ها   •
و امكانات مورد نياز براي جلوگيري از گسترش فقر و 
سطح  در  محرومان  به  خدمات  ارائه  به  سامان بخشيدن 

شهرستان 
زنان  ويژه  به  نيازمند،  گروه هاي  و  افراد  توانمندسازي   •
برنامه هاي  بر  تأكيد  با  معلوالن،  و  خانوار  سرپرست 
بودجه  منابع  از  استفاده  با  خانواده محور،  و  اجتماع محور 

عمومي و كمك هاي مردم
رشد و گسترش كمي و كيفي خدمات برتر به ويژه در سطح   •
شهر طبس به منظور توسعه فعاليت هاي اقتصادي و اقتصاد 

دانش محور 
جذب  براي  الزم  مشوق هاي  تخصيص  و  بسترسازي   •
سرمايه گذاران بومي و غير بومي بخش خصوصي، به ويژه 

در بخش  معادن و گردشگري 
توسعه ي فرهنگ و تقويت روحيه ي كارآفريني، و حمايت   •

مالي و فني از كار آفرينان
اصالح نظام بهره برداري از اراضي   •
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اخذ عوارض از معادن و استفاده از آن براي توسعه عادالنه   •
شهرستان 

توسعه بيمه محصوالت كشاورزي به منظور تامين امنيت   •
شغلي كشاورزان 

تشكيل تعاوني هاي كشاورزان در حوزه خريد نهاده هاي   •
كشاورزي و فروش و بازاريابي محصوالت كشاورزي و 

دامي 
ايجاد زمينه هاي الزم براي نگهداشت جمعيت در روستاها،   •
متناسب با توان هاي محيطي، با بهره گيري از منابع طبيعي و 

ظرفيت زيست  بوم ها 
تمهيد و تنظيم سامانه هاي كارا و اثربخش به منظور ايجاد   •
با  شهرستان  اقتصادي  و  توليدي  و  اجرايي  پيكره  ارتباط 

دانشگاه  ها و پژوهشگاه هاي استان يزد 
منظور  به  جذاب  و  مطلوب  كسب وكاري  محيط  ايجاد   •

توسعه كسب وكارهاي فرهنگي و صنعتي
منظور  به  كارآمد  كسب وكاري  زيرساخت هاي  توسعه ي   •
گسترش كارآفريني فرهنگي و صنعتي (شامل مراكز رشد 

و  كلينيك هاي خدماتي به بنگاه هاي كوچك و متوسط)
مطالعه ي نظام مند ظرفيت ها و فرصت هاي كارآفريني در   •

سطح شهرستان و به ويژه شهر طبس
توسعه كسب وكارهاي روستايي پايدار، اعم از سنتي و نوين  •
توسعه و تكميل زنجيره ارزش صنايع معدني (توسعه صنايع   •

مياني و پايين دستي معدني)
سرمايه گذاري در توليد انرژي هاي تجديدپذير به عنوان يك   •

منبع درآمدي براي شهرستان
توسعه ي تامين مالي ُخرد  •

جهت گيري هاي راهبردي حوزه ي صنعت و معدن
ايجاد و تقويت صنايع وابسته به معدن در سطح شهرستان   •
با تأكيد بر صنايع جانبي و فرآوري و ايجاد ارزش افزوده 

در مواد اوليه معدني 
براي  نياز  مورد  امكانات  و  زمينه ها  تقويت  و  گسترش   •
توسعه صنعتي و رشد و گسترش توليدات صنعتي با توجه 

به مزيت هاي نسبي شهرستان 
بهبود امكانات زيرساختي از جمله آب، برق، جاده و غيره   •

براي معادن 
ايجاد زمينه هاي الزم براي افزايش بهره وري صنايع  معدني   •

و كشاوري
معدني  منابع  و  ذخاير  از  بهره برداري  و  اكتشاف  توسعه   •
مطابق با اصول فني با به كارگيري نيروي انساني متخصص 
و فناوري هاي نوين و پيشرفته از طريق تعامل واحدهاي 
فناوري  صنعتي با مراكز دانشگاهي و پارك هاي علم و 
معتبر  و  موفق  شركت هاي  استراتژي هاي  بومي سازي  يا 

داخلي يا خارجي
زودبازده  متوسط  و  كوچك  ُخرد،  بنگاه هاي  توسعه ي   •

(MSMEs) مرتبط با نيازهاي منطقه اي
ارتقاء سطح مديريت صنعتي شهرستان و انجام اقدامات   •
و  نوسازي  بهينه سازي،  براي  ضروري  فعاليت هاي  و 

اصالحات مورد نياز در ساختار صنعت شهرستان 
ارتقاء سطح كارآمدي و گسترش سامانه هاي اطال ع رساني   •
در بخش صنعت  و ايجاد بانك اطالعات جامع صنايع 
و معادن در فضاي مجازي به منظور ايجاد امكان براي 
به  كارآفرينان  و  سرمايه گذاران  مؤثر  استفاده  و  دستيابي 
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اطالعات مورد نياز و به ويژه پتانسيل هاي شهرستان
معدني  و  صنعتي  سرمايه گذاري  مديريت  و  ساماندهي   •
(براي مثال، در قالب شهرك  صنعتي يا ناحيه ي بهره برداري 

معدني) 
بهره گيري بهينه و مطلوب از موقعيت ويژه زمين شناسي   •
اكتشافات  توسعه  و  شهرستان  استراتژيك  معدني  و 
ناحيه اي و ژئوفيزيك هوايي و تهيه و تلفيق اطالعات پايه 
زمين شناس با ايجاد زمينه هاي الزم براي تجهيز و توسعه 
بهره برداري از معادن با توجه به مصوبات سفرهاي استاني 

هيات دولت 
تحديد ميزان و گستره خام فروشي مواد معدني   •

توسعه و گسترش صنايع دستي از جمله قالي بافي، كنده   •
ظرفيت هاي  با  متناسب   ... و  معرق  مس،  روي  كاري 

شهرستان 
جهت  بازاريابي  و  تبليغات  مدرن  روش هاي  از  استفاده   •

معرفي صنايع دستي شهرستان 
تامين  زنجيره ي  مديريت  توسعه ي  و  ايجاد  براي  تالش   •

كارآمد در صنايع 
معدني  و  صنعتي  تعاوني هاي  شكل گيري  از  حمايت   •

روستايي 
افق  در  شهرستان  معدني  «صنايع  توسعه ي  سند  تدوين   •

چشم انداز»

جهت گيري هاي راهبردي حوزه ي كشاورزي و دامداري
افزايش توان بخش كشاورزي شهرستان در مقابله با حوادث   •

و سوانح طبيعي و به ويژه سيل و خشك سالي 
با  مشاركت  طريق  از  اراضي  يكپارچه  مديريت  تقويت   •
تشكل هاي حقوقي به منظور جلوگيري از خردشدن اراضي 
و تجميع مديريتي اراضي خرد كشاورزي با توجه به شرايط 

محلي شهرستان
توسعه  اولويت  با  صنعتي  كشاورزي  گسترش  از  حمايت   •
و  كوچك  كشاورزي  ـ  صنعتي  زنجيره هاي  و  خوشه ها 
در  آن  توليد  عوامل  و  نهاده ها  اعظم  بخش  كه  متوسط 
جغرافياي روستايي وجود دارد و ايجاد و توسعه بازارهاي 
محلي با اولويت مراكز دهستان هاي داراي قابليت توسعه با 

توجه به شرايط محلي شهرستان
ايجاد شرايط و امكانات مورد نياز براي توسعه و استقرار   •
صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي در نقاط مستعد با 

توجه به شرايط محلي شهرستان
نوسازي رويه ها، ابزار ها و فناوري هاي بخش كشاورزي به   •
منظور ازدياد ارزش افزوده محصوالت كشاورزي و امكان 

رقابت در بازار با توجه به شرايط محلي شهرستان
تقويت و توسعه كشت محصوالت داراي ارزش اقتصادي   •
باال با رويكرد تامين محصوالت مورد نياز بازارهاي داخلي 
و تقويت نقش شهرستان در حوزه صنايع غذايي استان و 

كشور با تكيه بر مطالعات امكان سنجي
تقويت و توسعه دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي، فعاليت   •
طيور  پرورش  و  صنعتي  نيمه  و  صنعتي  مرغداري هاي 
تامين  منظور  به  دام  بر  مبتني  صنايع  توسعه  رويكرد  با 
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به  توجه  با  داخلي  بازار  و  استان  نياز  مورد  محصوالت 
شرايط محلي شهرستان

تقويت و تجهيز امكانات و توسعه شرايط مناسب به منظور   •
توليد محصوالت كشاورزي با ارزش افزوده بيشتر و نياز 
آبي كمتر و گسترش كشت گلخانه اي با توجه به شرايط 

محلي شهرستان
قابليت  با  كشاورزي  توليدات  كشت  كيفي  و  كمي  توسعه   •
صادرات مانند پسته، خرما، انار، رنگ هاي گياهي و گياهان 
داروئي و صنايع تكميلي  آن ها با توجه به شرايط محلي شهرستان

مهار و كنترل منابع آب هاي سطحي و استفاده بهينه از منابع   •
فعاليت هاي  نياز  مورد  آب  تأمين  جهت  در  مذكور  آب 

كشاورزي با توجه به شرايط محلي شهرستان
زمينه هاي  در  كشاورزي  آب  منابع  بهينه  مديريت  اعمال   •
استحصال، انتقال، توزيع و بهره برداري، بهبود روش ها و 
راندمان  افزايش  آبياري،  نوين  سامانه هاي  از  بهره گيري 
مصرف آب و تجهيز پهنه هاي زراعي مناسب براي آبياري 
و  مردمي  مشاركت هاي  از  برخورداري  با  فشار  تحت 
بخش  مشاركت  جلب  و  غيردولتي  نهادهاي  و  سازمان ها 
خصوصي در اين پويش با توجه به شرايط محلي شهرستان
استفاده بهينه از امكانات آموزشي و ترويجي مراكز ترويج   •
بومي  دانش  افزايش  جهت  در  دانشگاهي  و  كشاورزي 
بهره برداران كشاورزي با توجه به شرايط محلي شهرستان

در  بيولوژيك  مبارزه  افزايش  براي  الزم  زمينه هاي  ايجاد   •
دفع آفات و بيماري هاي گياهي با توجه به شرايط محلي 

شهرستان 
افزايش توليد محصوالت كشاورزي با ارائه خدماتي نظير   •

توليد بذرهاي اصالح شده با توجه به شرايط محلي شهرستان
ايجاد زمينه هاي الزم براي پرورش، شتر، توسعه آبزي پروري   •
و ايجاد و تكميل زيرساخت هاي مجتمع هاي دام و طيور  با 

توجه به شرايط محلي شهرستان
مهياساختن امكانات و تداركات الزم براي برطرف نمودن   •
كمبودهاي موجود در امر تأمين مواد اوليه خوراك دام و 

طيور با توجه به شرايط محلي شهرستان
ايجاد زمينه ها و امكانات مورد نياز براي گسترش كمي و   •
كيفي پوشش بهداشتي دام و طيور و مبارزه با بيماري هاي 
خدمات  ارائه  و  دام  و  انسان  بين  مشترك  و  واگيردار 

دامپزشكي 
اعمال مديريت بهينه در بهره برداري از منابع پايه و منابع   •

زيست بومي به ويژه بهره برداري از مراتع 
افزايش بهره وري از منابع و عوامل توليد در بخش زراعت   •
و باغباني از طريق افزايش ضريب تبديل آب به محصوالت 
كشاورزي و استفاده از روش هاي نوين خاك ورزي و غيره 
از  فرآوري  و  توليدي  واحدهاي  مكانيزاسيون  توسعه ي   •
طريق بهسازي و نوسازي امكانات و تجهيزات و به كارگيري 

فناوري هاي جديد
توسعه ي محصوالت ارگانيك   •

كاهش اثرات خشكسالي و سرمازدگي   •
افزايش بهره وري از منابع و عوامل توليد در بخش دام و طيور   •
ساماندهي و اسكان عشاير شهرستان طبس در مناطق ييالقي   •
در  كويري  لب شور  و  شور  آب هاي  منابع  از  بهره برداري   •
جهت شورزيست پروري گياهي و جانوري به ويژه پرورش 

ماهي و ميگو
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جهت گيري هاي راهبردي حوزه ي بازرگاني
ايجاد زمينه ها و شرايط الزم براي بهره برداري از دانش و   •
تجارب روز جهان  و توسعه ي تجارت و بازرگاني نوين 

و الكترونيك
بهره گيري و به كارگيري روش هاي نوين بازاريابي براي   •

كاالها و خدمات توليدي شهرستان 
سرمايه هاي  جذب  براي  مناسب  شرايط  فراهم نمودن   •
داخلي و خارجي و شناسايي و توسعه منابع مالي جديد 

فراهم كردن و گسترش مشوق ها و تسهيالت الزم و خاص   •
به منظور توسعه صادرات 

و  اداري  قانوني،  تسهيالت  ايجاد  و  مناسب  بسترسازي   •
و  تجاري  فعاليت هاي  راه اندازي  جهت  در  الزم  بانكي 
بازرگاني، كسب وكار، سرمايه گذاري و جذب سرمايه هاي 
توسعه  و  تشويق  منظور  به  آن  از  حمايت  و  كوچك 

پويش هاي كارآفريني 
كمك به فعال شدن مشاغل خانگي در سطح شهرستان به   •

عنوان يكي از پيش نيازهاي تحقق قطب فرهنگي 
تالش براي راه اندازي منطقه ي آزاد تجاري (بندر خشك)   •
افزايش  جهت  تشويقي  سياست هاي  از  استفاده   •

ريسك پذيري و ميل به سرمايه گذاري 
حمايت و بهينه سازي فرايندهاي توليدي در زمينه ي فرش   •
دست بافت با توجه به پيشينه مطلوب اين صنعت و نيروي 

انساني ماهر در طبس 
افزايش بنيه ي بازرسي و نظارت   •

جهت گيري هاي راهبردي حوزه ي امور اجتماعي
ايثارگري،  پذيري،  مسووليت  فعاليت،  روحيه  ترويج   •
وجدان كاري، انضباط، تعاون و سازگاري اجتماعي، تعهد 
به انقالب و نظام اسالمي  و شكوفايي ايران و مفتخر به 

ايراني بودن 
اعتالي  و  ديني  باورهاي  اسالمي،  ارزش هاي  تعميق   •
معرفت ديني، تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و 
روحيه كار جمعي، ابتكار، ترويج فرهنگ مقاومت و ايثار

تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و توجه به نقش   •
سازنده زنان در عرصه هاي اجتماعي 

بين  در  (خصوصا  ازدواج  سن  افزايش  از  جلوگيري   •
دختران) 

ايجاد تمهيدات و امكانات ضروري براي توسعه اجتماعي   •
و گسترش و مشاركت مدني آحاد مردم بخصوص زنان و 

جوانان 
فرهنگي،  مذهبي،  اجتماعي،  ملزومات  و  ابزار  تأمين   •
حقوقي و اقتصادي براي جلوگيري از ازدياد و گسترش 

جرم و جنايت و اعتياد و بروز آسيب هاي اجتماعي
تأمين شرايط مؤثر براي استفاده بهينه از عوامل و زمينه هاي   •
مذهبي و خيريه اي و سرمايه اجتماعي مردم شهرستان، 
فعال و گسترده، براي  در تشكل ها و مؤسسات  متجلي 

تحقق سالمت اجتماعي و فرهنگي 
تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمان هاي انقالب   •
و  نيازها  و  جواني  دوره  مقتضيات  به  توجه  و  اسالمي 

توانايي هاي آنان 
و  شهرستان  سراسر  در  اجتماعي  تأمين  و  رفاه  توسعه   •
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بهره مندي عادالنه و مناسب آحاد مردم از مزاياي آن 
تهيه و تدوين نظام جامع خدمات رساني و ساماندهي امور   •
نيازمندان با رويكرد توانمندسازي آنان توسط دستگاه هاي 

حمايتي با همكاري  دستگاه هاي اجرايي استان 
حفظ و ارتقا كرامت انساني نيازمندان و خدمت گيرندگان   •
تالش در جهت معرفي شهداي عزيز و گرانقدر شهرستان   •
نسل  بصيرت افزايي  جهت  در  مناسب  الگوي  عنوان  به 

جوان
امروز  نسل  به  آنان  خانواده هاي  و  جانبازان  شناساندن   •

جهت معرفي الگوي صبر و مقاومت 
اجراي طرح مهندسي فرهنگي با محوريت نگرش سيره اي   •
خانواده هاي  در  آن  پياده سازي  جهت  شهدا،  زندگي  به 
مقام  و  (ره)  امام  حضرت  ديدگاه هاي  اساس  بر  امروز 

معظم رهبر
تالش براي نشر سيره ي عملي و علمي شهدا و جانبازان و   •
آزا دگان به عنوان ابزاري براي مقابله با تهديدهاي جنگ 

نرم 
استفاده از آموزه هاي مطرح شده در وصيت نامه ي شهدا در   •

جهت رشد تربيت ديني جامعه 
تالش جهت افزايش آگاهي و بصيرت مردم و طبقات   •
با  انتظار  فرهنگ  بسترسازي  جهت  در  اجتماع  مختلف 

محوريت بينش و منش شهدا، ايثارگران و جانبازان

جهت گيري هاي راهبردي حوزه ي فرهنگ و صنايع 
فرهنگي

توسعه فضاهاي مذهبي ـ فرهنگي و بهره گيري بهينه از   •
بقاع متبركه، گلزار شهدا و اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه 
مسجد به عنوان اصلي ترين پايگاه عبادي و تربيتي، سياسي، 

اجتماعي و فرهنگي
گسترش حمايت هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و   •

نوآوران علمي و فناوري 
حفظ و حراست از هويت فرهنگي و ويژگي هاي آن، با   •
تأكيد بر توسعه سرمايه اجتماعي پربار و غني شهرستان و 
استفاده بهينه از آن در جهت تحقق اهداف توسعه سياسي 

و اجتماعي و پايدار شهرستان 
دانش مدار،  متعهد،  و  متخصص  انساني  نيروي  تربيت   •
خالق و كارآفرين  با تاكيد بر آموزش فني و كاربردي به 

ويژه در بخش صنايع فرهنگي، معدني و كشاورزي
از  شهرستان  اهالي  حرفه اي  شايستگي  هاي  گسترش   •
طريق تأمين امكانات و شرايط بهينه براي رشد و توسعه 
به  پاسخگويي  جهت  در  حرفه اي  و  فني  آموزش هاي 
فعاليت ها  تخصصي  زمينه هاي  در  توسعه اي  نيازهاي 
به ويژه در روستاها و انجام اقدامات فراگير براي آموزش 
مراكز  كيفي  و  كمي  گسترش  و  توسعه  با  كار  نيروي 

آموزشي و تخصصي 
تئوريزه كردن و ترويج ارزش ها و آداب و رسوم سنتي،   •

به ويژه از طريق آموزش والدين 
ساماندهي و تجهيز كتابخانه هاي عمومي، به ويژه توسعه ي   •

كتابخانه هاي كودك 
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فرهنگ  توسعه  براي  جاذب  و  مساعد  زمينه هاي  ايجاد   •
كتابخواني به ويژه در ميان كودكان، نوجوانان و جوانان

افزايش روحيه خودباوري و اعتماد به نفس، به ويژه در بين   •
جوانان 

بهره وري  براي  نياز  مورد  امكانات  و  ابزار  كارگيري  به   •
مطلوب و كارآمد از نگرش ها، باورها، اعتقادات، ميراث 

فرهنگي و ارزش هاي فرهنگي جامعه 
تقويت  و  گسترش  براي  نياز  مورد  امكانات  تأمين   •
مصونيت هاي فرهنگي اقشار آسيب پذير، به ويژه در اوقات 
فراغت از طريق فعاليت هاي فرهنگي، ورزشي و گسترش 

فعاليتهاي اجتماعي 
تجهيز و توسعه فضاها و امكانات ورزشي و فرهنگي و   •
ويژه  به  فراغت  اوقات  گذران  براي  و  همگاني  ورزش 

جوانان به ويژه در روستاها 
و  هماهنگي  ايجاد  براي  الزم  زمينه هاي  تأمين  و  تمهيد   •
ارتباط كارآمد و مستمر بين رسانه هاي عمومي و دستگاه ها 

و نهادهاي فرهنگي
كامل  بهره مندي  براي  الزم  امكانات  و  شرايط  ايجاد   •
فراهم نمودن  و  ابتدايي  آموزش  از  الزم التعليم  جمعيت 
سطوح  به  افزون تر  دسترسي  براي  نياز  مورد  تسهيالت 

مختلف دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي 
فنآوري  گسترده  آموزش  تسهيالت  و  امكانات  تأمين   •

اطالعات و ارتباطات و زبان هاي خارجي 
گسترش و تجهيز مؤسسات علمي، پژوهشي و فنآوري در   •

زمينه هاي عمده فعاليت و اقتصاد شهرستان 
فراهم آوردن شرايط حفظ و جذب كادر آموزش عالي و   •

اساتيد دانشگاهي در جهت گسترش دامنه بهره مندي از 
توسعه پژوهش و آموزش عالي 

تأمين شرايط الزم براي ارتقاء كيفيت بخش آموزش در   •
تعامالت  و  شهرستان  توسعه  الزامات  و  اهداف  راستاي 
ملي، به ويژه تالش در جهت ارتقاء كيفيت و بارآوري 
مراكز و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي و تأمين نيروهاي 
متخصص با امعان نظر به رشد و گسترش همكاريها و 

مبادالت ملي مراكز و مؤسسات مذكور 
علمي‐  آموزش هاي  مراكز  گسترش  و  ايجاد  بر  تأكيد   •
كاربردي به منظور تقويت بخش هاي محوري فعاليت هاي 

توسعه شهرستان 
بهينه  استفاده  با  گردشگري  صنعت  پرشتاب  توسعه ي   •
تاريخي  از  اعم  شهرستان  موجود  جاذبه هاي  و  منابع  از 
و  قديمي  بافت هاي  و  بناها  سنتي،  معماري  طبيعي،  و 
تاريخي، هنرهاي سنتي و صنايع دستي بومي و محلي و 
ايجاد امكانات و مقررات الزم براي بهره گيري از مزيت 

همجواري و همزيستي با كوير 
افزايش امكانات دسترسي شهروندان به انواع رسانه هاي   •

مجاز (نوشتاري، مجازي و ...)
تدوين سند توسعه ي صنايع فرهنگي شهرستان در افق   •
چشم انداز با تاكيد بر صنعت گردشگري، صنايع دستي و 

ديگر حوزه هاي مزيت دار صنايع فرهنگي در شهرستان
توسعه ي پوشش شبكه هاي ملي و استاني صداوسيما در   •

سطح شهرستان
زمينه هاي  در  به ويژه  پژوهشي،  فعاليت هاي  از  حمايت   •

صنعتي و فرهنگي استاني
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ارتقا جايگاه ورزش شهرستان در عرصه استاني، منطقه اي   •
و كشوري با ورزش قهرماني (توجه ويژه به ورزش هاي 
پايه و پر مدال ، روستايي و عشايري ، بومي و محالت و آبي 

و ...) 
توسعه ي فرهنگ ورزش با مشاركت نهادهاي دولتي و   •
غير دولتي و تقويت نقش زنان به ويژه با تكيه بر مشاركت 

مالي بخش خصوصي و تعاوني ها

جهت گيري هاي راهبردي حوزه ي گردشگري
تعيين و تجهيز محورها و مراكز گردشگري و تأمين و   •
تجهيز منابع مورد نياز براي سرمايه گذاري در اين بخش 

و  تسهيالت  و  امكانات  زيرساخت ها،  بهبود  و  تقويت   •
به  گردشگري  خدمات  و  پذيرائي  و  اقامتي  تجهيزات 

منظور جذب گردشگران به ويژه گردشگران خارجي 
تأكيد بر حفظ و صيانت، احيا و بهره برداري بهينه از آثار و   •
يادمان هاي تاريخي و ميراث با ارزش فرهنگي شهرستان

ايجاد تمهيدات مناسب در جهت ساماندهي و تأمين فضاي   •
مناسب سياسي، اجتماعي و فرهنگي با تاكيد بر توسعه  ي 
و  مشكالت  رفع  و  مهمان نوازي،  و  شهروندي  فرهنگ 

موانع جذب گردشگران خارجي به شهرستان
تأمين امكانات و شرايط ضروري براي گسترش بازارهاي   •
شيوه هاي  كارگيري  به  و  خارجي  و  داخلي  گردشگري 

پيشرفته و نوين بازاريابي در صنعت گردشگري 
به كارگيري امكانات و قابليت هاي فنآوري اطالعات و   •
روش هاي نوين و گسترده اطالع رساني به منظور دستيابي 

به اهداف توسعه صنعت گردشگري شهرستان 
گسترش فرهنگ وقف  •
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جهت گيري هاي راهبردي حوزه ي سالمت و محيط 
زيست

و  غذايي  امنيت  هوا،  آب  سالمت  شاخص هاي  ارتقاء   •
جسمي  بهداشت  و  محيط  دامي،  فرآورده هاي  ويژه  به 
آلودگي هاي  و  مخاطرات  كاهش  همچنين  و  روحي،  و 
تهديدكننده سالمت و محيط زيست، به ويژه صنايع معدني 
حفظ و ارتقاء سطح سالمت از طريق افزايش تحرك و   •
و  اجتماعي  و  فردي  توانمندي هاي  و  همگاني  ورزش 

بهبود تغذيه و كاهش عوامل حادثه ساز 
حفاظت از منابع طبيعي، تنوع زيستي و محيط زيست،   •
ميراث فرهنگي و اكوسيستم هاي شهرستان و استفاده بهينه 
و پايدار از توان هاي اكولوژيكي در ارتباط با توسعه پايدار 

و استمرار فعاليت  صنايع فرهنگي و معدني 
اعمال سياست هاي مصرف بهينه منابع طبيعي   •

پيشگيري از آلودگي محيط زيست و منابع آب سطحي   •
و زيرزميني و كاهش عوامل آلوده كننده و مخرب محيط 

زيست 
تثبيت مالكيت دولت بر اراضي ملي و حفظ پوشش گياهي   •

شهرستان 
بيابان زدايي و تثبيت شن هاي روان در كانون هاي بحراني   •
و تالش در جهت احياء و بازسازي عرصه هاي بياباني و 

مراتع با توجه به محدوديت منابع آب 
افزايش سرانه فضاي سبز شهري و تفرجگاهي با تأكيد بر   •

رعايت مالحظات محدوديت منابع آب 
گسترش ارائه خدمات بهداشتي و درماني و توان بخشي   •
و  دستيابي  براي  امكان  ايجاد  و  شهرستان  در  تخصصي 

بهره مندي همگان در سطح شهرستان به اين خدمات 
بهبود  زباله،  دفع  و  جمع آوري  وضعيت  سامان دهي   •
وضعيت دفع فاضالب شهري از طريق سيستم جمع آوري 

و تصفيه متمركز 
پايش مستمر سالمت شهروندان به منظور ارتقاي وضعيت   •

سالمتي آنان 
تامين اعتبار مورد نياز بخش سالمت (از محل اعتبارات   •
دولتي، كمك هاي بخش خصوصي، مشاركت مردمي و 

اوقاف)
مواد  بهداشت  بر  تأكيد  با  سالمت  شاخص هاي  ارتقاء   •
غذايي، بهداشت كار و كارگر، كاهش استعمال دخانيات، 
بهداشت مدارس، سالمت خانواده و بيماري هاي مشترك 

بين انسان و دام
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جهت گيري هاي راهبردي حوزه ي زيرساخت
مديريت جامع (به هم پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب   •

گسترش فعاليت ها به منظور تأمين آب مورد نياز شهرستان   •
(اعم از شرب و نيازهاي كشاورزي و صنايع معدني) با 

انتقال آب از حوزه هاي پيراموني 
تقويت و توسعه فعاليت هاي استحصال و توزيع آب از   •
منابع  از  بهينه  استفاده  منظور  به  انتقال  شبكه هاي  طريق 
موجود با بهره گيري از پيشينه، دانش بومي و مشاركت هاي 

مردمي در اين زمينه 
رفاهي  و  زيربنايي  خدمات  مناسب  و  متناسب  ارائه   •
و  آستانه ها  به  توجه  با  روستايي،  سكونت گاه هاي  به 
اندازه هاي جمعيتي و توجيه اقتصادي خدمات مورد نظر 

و رفع كمبودها و نارسائي ها در اين زمينه 
تثبيت و حفاظت منابع آب و زمينه سازي و برنامه سازي   •
طريق  از  به ويژه  آب  مصرف  در  صرفه جويي  منظور  به 
جداسازي  و  بهداشتي  و  شرب  آب   شبكه اي شدن  دو 
مصارف خانگي از واحدهاي صنعتي و فضاهاي سبز و 

استانداردسازي شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال 
انجام مطالعات جامع تامين آب شهرستان   •

توسعه ي زيرساخت آب و فاضالب روستايي   •
توسعه ظرفيت ها و قابليت هاي امدادي، از قبيل افزايش   •
و گسترش آموزشهاي همگاني و عمومي امداد و نجات، 
و  امكانات  تقويت  پوشش،  تحت  بيمه  فرهنگ  اشاعه 
و  آمار  جمع آوري  احمر،  هالل  و  آتش نشاني  تجهيزات 

اطالعات تجهيزات دستگاه هاي اجرايي 
تجهيز  و  گسترش  و  زيرساخت ها  بهبود  و  به سازي   •

تأسيسات شهري در جهت توسعه متناسب و موزون شهر 
طبس 

دستيابي و بهره مندي از تحوالت و پيشرفت هاي حاصله   •
در زمينه خدمات مخابراتي و گسترش متعادل و متوازن 
خدمات مذكور در سراسر شهرستان و توسعه و تقويت 

فنآوري اطالعات و ارتباطات 
خدمات  زمينه  در  پيشرفته  فنآوري هاي  كارگيري  به   •
مخابراتي با تأمين و تقويت زيرساخت هاي مورد نياز و 

استفاده مطلوب از طرح سراسري فيبر نوري 
به كارگيري سامانه ها و سخت افزار و نرم افزارهاي فنآوري   •
اطالعات و ارتباطات در همه بخش ها و تشكيالت اداري، 
صنعتي، آموزشي، فرهنگي، خدمات و بازرگاني و توليد، 

پردازش و توزيع بهينه و كارآمد و مؤثر اطالعات 
ايجاد امكانات و تسهيالت براي جذب سرمايه هاي بخش   •
خصوصي و اقدام در جهت و اجراي معافيت هاي مالياتي

توسعه و روزآمدسازي شبكه هاي انتقال و توزيع برق  •
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جهت گيري هاي راهبردي حوزه ي معماري و بافت
به سازي فضاي شهري  •

اصالح الگوي  مصرف به ويژه مصرف  انرژي در بخش   •
ساختمان و مسكن 

بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمن سازي ساختار كالبدي   •
معماري  الگوي  بر  مبتـني  روسـتايي  مسكن  و  محيط 
اسـالمي ـ ايراني با مـشاركت مـردم، دولـت و نهادهاي 

عمومي 
نظام  طراحي  و  شهري  متوازن  شبكه  ساماندهي   •
جمعيت  پراكنش  در  همگوني  و  شهري  سلسله مراتب 

شهري 
چارچوب  در  آن  احياي  و  سنتي  معماري  از  حفاظت   •
ساماندهي، اصالح، نوسازي، مرمت سيما و مبلمان شهري 
و  معلوالن  استفاده  جهت  عمومي  اماكن  مناسب سازي   •

حضور پررنگ تر آنان در جامعه 
زيباسازي ورودي شهرها  •

جهت گيري هاي راهبردي حوزه ي امنيت
تحكيم و ارتقاء امنيت اجتماعي، اخالقي و پيشگيري و   •
مقابله با هرگونه ناهنجاري فرهنگي و اجتماعي و اخالل 

در امنيت عمومي 
و  انتظامي  اطالعاتي،  دستگاه هاي  موثر  تعامل  و  تقويت   •

قضايي و هماهنگي بين آن ها 
ارتقاء احساس امنيت، سالم سازي فضاي عمومي جامعه و   •

واكسينه كردن فضاي جامعه در برابر جنگ نرم 
تالش براي انسداد كريدورهاي حمل و نقل مواد مخدر   •
در سطح شهرستان و ناامن سازي كوير گسترده ي طبس 

براي اشرار و قاچاقچيان مسلح 
استفاده از فناوري هاي پيشرفته در تامين امنيت شهرستان  •
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جهت گيري هاي راهبردي حوزه ي حمل و نقل
راه هاي  شبكه  و ايمن سازي  نگهداري  و  ترميم  احداث،   •

روستايي 
بهره برداري بهينه از موقعيت جغرافيايي و ورود و خروج   •
كاال و مسافر و امكانات و ظرفيت هاي صنعتي، معدني، 
خدماتي و گردشگري شهرستان در جهت توسعه شبكه 
حمل و نقل وبازرگاني با توجه به ابعاد منطقه ا ي و ملي آن
ارتباطي  محورهاي  كيفيت  ارتقاء  و  بهسازي  تجهيز،   •
شهرستان با تاكيد بر نواحي معدني و صنعتي و در راستاي 

توزيع متناسب خدمات 
تأمين و گسترش تجهيزات و امكانات حمل و نقل كاال و   •

مسافر به منظور استفاده بهينه از جايگاه ويژه شهرستان
بهسازي و نوسازي سيستم حمل و نقل مسافر   •
تبديل محورهاي ورودي شهر طبس به آزادراه   •

بشرويه،  طبس  محور  در  بين راهي  ايستگاه هاي  احداث   •
طبس  ـ اصفهان و طبس  ـ يزد 

احداث كمربندي در شهر عشق آباد و روستاهاي ده محمد   •
و جوخواه 

ماشين آالت  به  شهرستان  ترابري  و  راه  ادارات  تجهيز   •
پيشرفته

جهت گيري هاي راهبردي حوزه ي انرژي
توزيع  و  انتقال  شبكه هاي  و  خطوط  احداث  و  تقويت   •

انرژي مورد نياز
بهره برداري بهينه و متناسب از ظرفيت ها و امكانات فعلي   •
انرژي هاي فسيلي و ثانويه و توسعه و بهبود نظام توليد و 
توزيع انرژي در جهت تأمين نيازهاي شهرستان و تالش 

در جهت بهره برداري و استفاده بيشتر از انرژي هاي نو 
گسترش توسعه وتقويت شبكه هاي انتقال گاز با رويكرد   •
كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي و استفاده از سوخت 

پاك
استفاده  منظور  به  نياز  مورد  امكانات  و  تمهيدات  ايجاد   •
و گسترش بهره مندي از انرژي هاي نو با تأكيد بر انرژي 

خورشيدي و باد با بهره گيري از تجربيات جهاني 
و  انرژي  مصرف  زمينه  در  كارآمد  مديريت  اعمال   •
مختلف  بخش هاي  در  آن  متناسب  مصرف  ساماندهي 
صنعتي، كشاورزي، خانگي و عمومي با توجه به نيازهاي 

بخش هاي غيرخانگي 
مديريت بهينه ي انرژي (آب، برق و سوخت) در راستاي   •

توسعه ي زنجيره ى ارزش صنايع معدني 




