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قانون احكام   32ون برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران و ماده قان 26به استناد جزء يك بند الف ماده 
سند آمايش استان  ،11/12/1399مورخ دائمي برنامه هاي توسعه كشور، شورايعالي آمايش سرزمين در جلسه 

  را در دو قسمت راهبردي و اجرايي به شرح زير تصويب نمود: 1415خراسان جنوبي در افق 
 

 سان جنوبيخرا استان آمايش سند
 تعاريف و مفاهيم -1ماده 

 روند:در اين سند اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي
 شورايعالي آمايش سرزمين  :شورايعالي
 دبيرخانه شورايعالي آمايش سرزمين  دبيرخانه:

نگي، ماعي، فرههاي اجتهاي جامعه در حوزهاهداف بنيادين غايت خواست اهداف بنيادين توسعه فضايي استان:
ــادي و زيســـت ــي و مبتني بر ارزشاقتصـ م بر هاي حاكها و آرمانمحيطي بوده كه در قالب رويكرد تفكر ارزشـ

ها و احصاء مسائل جامعه استخراج شده و اي، شناخت قابليتمنطقه -جامعه، احكام و الزامات اسناد فرادست ملي  
 . باشدانداز توسعه استان ميمبنايي براي طراحي چشم

حليل روندها و اي مبتني بر تنقش استان در تقسيم كار ملي و منطقه اي:نقش استان در تقسيم كار ملي و منطقه
اي هاي و بررسي دقيق بر روي منابع، استعدادها و شايستگيگرايشات پيشين، الزامات اسناد فرادست ملي و منطقه

(متناسب با  ايآتي استان در دو سطح جداگانه ملي و منطقههاي فعلي يا ها و مزيتبالقوه يا بالفعل و نيز تخصص
 شود.شعاع عملكردي هر نقش يا تخصص) شناسايي و تعريف مي

ستان و مأموريت      سعه ا شم انداز تو انداز، تصــوير آينده مطلوب و دلپذير يك جامعه بوده كه چشــم هاي آن:چ
شفافيت، جذابيت، يكپارچگي، جامعيت و برانگيزا  سبب اجماع، ترغيب و جهت باورپذيري،  هي به دنندگي آن، 

 -انداز توسعه استان مبتني بر الزامات اسناد فرادست ملي    شود. چشم  همه نيروهاي توسعه در راستاي تحقق آن مي  
شده، شناخت قابليت     اي، اهداف بنيادين، عدم قطعيتمنطقه شناسايي  اي هها و احصاء مسائل استان، ديدگاه   هاي 

ارشد استاني و منبعث شده از نقاط لنگرگاهي (عملكردهاي اصلي استان، آوازه يا بِرند استان و  نخبگان و مقامات
ــتخراج مي...) در چارچوب رويكرد آينده ــود. ماموريتنگاري اس ــازوكار  ش ــتان نيز منبعث از س ــعه اس هاي توس

هاي توســعه اســتان و صها و تخصــگيريدهنده جهتانداز، بازتابشــناســايي اهداف بنيادين و اســتخراج چشــم
 باشد.دار توسعه استان ميها يا قلمروهاي اولويتعرصه
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شد، هاي متعدد ممكن باتواند پاسخگوي آيندهراهبردهاي پابرجا راهبردهايي هستند كه مي راهبردهاي پابرجا:
راهبردهايي  ها، موجب خسارت شديدي شود. در سند آمايش استان، اين راهبردها،كه در برخي آيندهبدون آن

هستند كه مبتني بر كاربست تكنيك سناريونگاري، از بيشترين پابرجايي (ثبات، كارايي و كاربردپذيري) در تمامي 
دار سازي تحقق سازمان فضايي افق توسعه يافتگي استان برخورسناريوهاي مختلف توسعه فضايي استان و زمينه

 هستند.

ردهاي ن نظام فضايي يا همان طرح پايه آمايش استان، مبتني بر راهببندي كالشكل بندي كالن نظام فضايي:شكل
هاي اصلي پابرجا و استنتاج الزامات فضايي اين راهبردها، قلمروهاي اصلي و مراكز عمده زيست و فعاليت، شبكه     

ستقرار جمعيت و قلمروهاي نا   زيربنايي و كريدورهاي ارتباطي و قلمروهاي اولويت سعه فعاليت و ا سب   مدار تو نا
 نمايد.توسعه فعاليت و استقرار جمعيت استان را مشخص مي

ها ر فعاليتتهاي نواحي(مناطق) استان در قالب كُدهاي تفصيلي  تخصص  هاي توسعه استان:  ها و اولويتتخصص 
 گردد. بندي كالن نظام فضايي طرح ميدار توسعه در اين نواحي (مناطق) در راستاي شكلهاي اولويتو عرصه

ن هاي معيني كه در جهت رسيدمجموعه اقدامات و دستورالعمل ها در استان:هاي سرزميني توسعه بخشاستسي
ستان، در چارچوب  شده تعيين و به اجرا    به هدف يا اهداف موردنظر در برنامه آمايش ا شخص  هاي راهبردهاي م

 شود. گذاشته مي

ي الگوي بندهاي مختلف شــكليهم گذاري اليهاز رو تصــوير ســازمان فضــايي اســتان در افق توســعه يافتگي:
ها، الگوي نظام ســـكونتگاهي، الگوي نظام خدمات اجتماعي، الگوي نظام خدمات برتر، الگوي اســـتقرار فعاليت

ــبكه ــوي بنديهاي پهنههاي پايه نظير اليههاي زيربنايي به همراه اليهش ــوري و ... تص ــيمات كش ر هاي طبيعي، تقس
 گيرد.ايي استان را شكل ميبندي سازمان فضشكل

ستان: برنامه ستا كه در چارچوب يك  هاي هماهنگ و همها و پروژهاي از طرحمجموعه هاي اجرايي آمايش ا را
هاي هاي كالن و روشگيريها در چارچوب جهتگيرند و با اجراي آنبرنامه(بخشــي يا ســرزميني) شــكل مي  
 شود.ه آمايش استان محقق ميهاي برناماجرايي از پيش انديشيده شده، هدف

گانه كشــور كه ســي 2هاي آبريز درجه ســهم آب اســتان از منابع آب تجديدپذير حوضــه ريزي:آب قابل برنامه
تان منتقل اي، منابع آب به اسهاي انتقال بين حوضهاستان يكي از ذينفعان آن حوضه آبريز بوده و يا از طريق طرح

شامل منابع متعارف(سطحي و زيرسطحي) و منابع آب غيرمتعارف (پساب و      رشود. منابع آب قابل برنامه مي يزي 
 باشد.زدايي دريا) ميشور درون سرزميني و منابع آب نمكشور و لبمنابع آب

 خراسان جنوبي به قرار زير است: استان آمايش راهبردي سند -2ماده 
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 اهداف بنيادين -2-25
 ؛انيبنتوسعه دانش -

-نسيلنهاده، توسعه صنايع مبتني بر پتامقاومت اقتصادي(كشاورزي پايدار و كم توسعه و ييزادرون تقويت -

 هاي كشاورزي و معدني منطقه، توسعه گردشگري، ارتقاي جايگاه استان در توسعه بازرگاني و خدمات)؛

 هاي زيربنايي؛يي در ارائه خدمات و توسعه شبكهو فضا يتحقق عدالت اجتماع -

 استان؛ محلي جوامع توانمندسازي و  اجتماعي سرمايه ر تقويتمبتني ب توسعه اجتماع محور -

 ي؛مطمئن و اقتصاد پاك، دار،يپا يانرژ نيتأم -
 محيطي؛ هايظرفيت بر مبتني و متوازن متعادل، فعاليتي -سكونتي استقرار نظام -

 حفاظت، مديريت بهره برداري و بازسازي منابع طبيعي و منابع آب؛ -

 ي؛ المللنيب ندوياستان به مركز هم پ ليتبد -

 افزايش تاب آوري خراسان جنوبي در برابر حوادث و بالياي طبيعي. -

ارتقاء سطح امنيت استان از طريق بكارگيري الزامات دفاعي، امنيتي، پدافندغيرعامل و مديريت بحران در  -
 اي استان.هاي توسعهبرنامه

 اينقش استان در تقسيم كار ملي و منطقه -2-26
 تان در تقسيم كار ملينقش و وظايف تخصصي اس

 كشاورزي
توليد محصوالت باغي زرشك، عناب، زعفران در شهرستان هاي بيرجند، قائنات، زيركوه، خوسف، درميان،  -

 سربيشه، سرايان، بشرويه و فردوس.

 توليد گل نرگس در خوسف و طبس. -

 هاي استان.توليد محصوالت گلخانه اي و گياهان دارويي در تمام شهرستان -

 هاي نهبندان، خوسف، زيركوه، بشرويه و طبس.شهرستان در رشت پرورش -

 در بيرجند. يالمللنيو ب يمل اسيخاك در مق   آب و يشگاهيخدمات آزما ارائه -

 صنعت و معدن
فلزات اساسي (ساخت آهن و فوالد اساسي، ساخت فلزات اساسي قيمتي و فلزات غيرآهني) در  صنايع -

 رجند، نهبندان، سربيشه، فردوس.هاي قائنات، خوسف، طبس، بيشهرستان
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صنايع فرآوري معدني (كائولن، خاك صنعتي، بنتونيت، گرانيت، خاك نسوز، زغال سنگ، مس، كروميت،  -
فلورين، آهن، بوكسيت، گوهر سنگ، سنگ هاي ساختماني و قيمتي) در طبس، سرايان، فردوس، زيركوه، 

 سربيشه، نهبندان، خوسف و بيرجند. 

 ستيك (الستيك رويي و تويي، روكش مجدد و بازسازي الستيك) در شهرستان بيرجند.صنايع الستيك و پال -

صنايع غذايي و آشاميدني (فراورده هاي لبني، توليد نشاسته و محصوالت نشاسته اي، توليد فراورده هاي  -
 )دامي، محصوالت خبازي، فراوري و بسته بندي زرشك، عناب و زعفران، عرقيات، اسانس و عصاره گياهي

 هاي قائنات، بيرجند، سرايان، درميان، خوسف، طبس و سربيشه و بشرويه.در شهرستان

 هاي استانتوسعه فرش و صنايع دستي در تمام شهرستان -

 بازرگاني
و  طبس ،فردوس رجند،يدر مركز ثقل ب پايگاه صادرات مجدد و مشوق صادراتي به كشورهاي حوزه اوراسيا -

 .قائن

تجاري و بازاريابي با مقياس ملي و بين المللي و خدمات بازرگاني تخصصي  -ارائه خدمات خصوصي مالي -
 ، نهبندان و سربيشه.قائن ، طبس،فردوس رجند،يبهاي در شهرستان

 گردشگري
هاي بشرويه، طبس، سرايان، خوسف، نهبندان، فردوس و گردشگري كويري(كويرنوردي) در شهرستان -

 زيركوه.

 رايان و فردوس.گردشگري نجوم در شهرستان هاي س -

 خدمات برتر
 هاي سربيشه ، بيرجند، درميان و طبس.خدمات بيمه با عملكرد فراملي و مشاوره حقوقي در شهرستان -

 هاي بيرجند، قائنات، فردوس و طبس.خدمات حسابرسي و بازاريابي در شهرستان -

ــتانخدمات فني و مهندســي در حوزه معدن، عمران،كشــاورزي، دامپروري، صــنايع غذايي د  - ــهرس هاي ر ش
 نهبندان، بيرجند.

و  هاي بيرجنداي مالي و بازار سرمايه با كشورهاي اوراسيا و آسياي ميانه در شهرستانمركز خدمات حرفه -
 سربيشه.

 حمل و نقل
 هايكاال در شهرستان ترانزيت زمينه در فعال ايحرفه هاينهاد تقويت و نقل و حمل تخصصي خدمات -

 ه، فردوس، طبس و بيرجند.نهبندان، درميان، سربيش
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رگراه شرق منطبق بر بز محور الملليبين كريدور توسعه و تجهيزحلقه مياني كريدور محور شرق از طريق  -
 قائنات. هاي نهبندان، سربيشه ، بيرجند،آسيايي  در شهرستان

 غربي -يشرق و توسعه كريدورهاي حلقه اتصالي ميانه شرقي كشور با استان هاي مركزي از طريق تجهيز -
 هاي ديهوك، فردوس، طبس،  خوسف، بيرجند و  قائنات.كشور منطبق بر بزرگراه هاي آسيايي در شهرستان

 انرژي
صادرات در  امكان با خورشيدي،  -بادي هايهاي استان و انرژيتوليد انرژي خورشيدي در همه شهرستان -

 شهرستان هاي نهبندان و سربيشه.

 هاي درميان، سربيشه، زيركوه و نهبندان. گاز در شهرستان صادرات توسعه و زيرساخت ايجاد -

 آب
 كريدور انتقال آب از درياي عمان به استان خراسان رضوي. -

 رعامليو پدافندغ يتيامن
 رعامليو پدافند غ يمل تيامن ،يدفاع مرز نيدر تام يدينقش كل -

 اينقش و وظايف تخصصي استان در تقسيم كار منطقه
 كشاورزي

ر، هاي طبس و نهبندان؛ (انگوت باغي (انار) در فردوس و سرايان، (خرما و زيتون) در شهرستانتوليد محصوال -
انجير و سنجد) در شهرستان خوسف؛ (گل نرگس) در شهرستان هاي خوسف و طبس؛ (گل محمدي) در 

خوسف،  ه،يبشرو ان،يفردوس، سرا هاي(پسته) در شهرستانهاي قائنات، درميان، خوسف و سربيشه؛ شهرستان
 قائنات و نهبندان.

توليد محصوالت زراعي (پنبه) در شهرستان هاي بشرويه، سرايان، قائنات، خوسف، نهبندان، سربيشه، زيركوه،  -
بيرجند؛ (ارزن و گاورس) بشرويه، خوسف، طبس، سربيشه، قائنات؛ (كنجد) در شهرستان هاي بشرويه، 

هرستان طبس؛ (توليد محصوالت جاليزي) در سرايان، خوسف، قائنات و طبس؛ (توليد سبزيجات) درش
 .فردوس ان،يسرا ه،ي) بشروري(خاكششهرستان بشرويه، 

هاي بشرويه، زيركوه، طبس، خوسف، سرايان و فردوس؛ پرورش پرورش دام سبك و سنگين در شهرستان -
اي بيرجند، ههاي بيرجند، قائنات، درميان، سربيشه و طبس؛ پرورش طيور در شهرستانزنبور عسل در شهرستان

 سربيشه و درميان.

 شيالت
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و   هاي نهبندان، طبس، بشرويه، فردوس و سرايانپرورش ماهيان گرم آبي(تيالپيا و خاوياري) در شهرستان -
 آرتميا در شهرستان خوسف.

 صنعت و معدن
 صنايع الكترونيك و برقي در خوسف، سربيشه، سرايان و قائن. -

 ند، سربيشه و زيركوه، نهبندان.صنايع نساجي و پوشاك در فردوس، بيرج -

 در بيرجند، نهبندان، خوسف، طبس، فردوس و قائنات. High-techصنايع  -

اي هدر شهرستان كشتارگاه انواع دامو حفاظت از گوشت  ،ت گوشتالمحصو يعمل آور د،يتولصنايع  -
 بيرجند، قائنات، زيركوه، خوسف، درميان و نهبندان.

 بازرگاني
هاي بيرجند، قائنات، نهبندان، درميان، سربيشه، زيركوه، طبس و داري در شهرستانخدمات لجستيك و انبار -

 فردوس.

 گردشگري
ورزشي با تأكيد بر مسابقات رالي در شهرستان نهبندان (ريگ يالن) و خوسف و ورزش هاي  گردشگري -

 بومي و محلي در شهرستان فردوس،

 هاي استان،تاريخي در شهرستان گردشگري -

هاي خوسف، زيركوه و سربيشه، گردشگري كشاورزي در تايي و عشايري در شهرستانگردشگري روس  -
 هاي زيركوه، فردوس، طبس،طبيعي در شهرستان قائنات، درميان، سرايان، فردوس و خوسف، گردشگري

 قائنات، سرايان و نهبندان.

 هاي نهبندان و طبس.گردشگري طبيعي (ژئوتوريسم) در شهرستان -

س، هاي فردودر شهرستان بيرجند و آب درماني در شهرستان )پزشكي ردشگريگ( گردشگري سالمت -
 خوسف و سربيشه.

 گردشگري فرهنگي و مذهبي در خوسف، فردوس و طبس. -

 خدمات برتر
 ،يحسابرس مه،يب رينظ ديتول بانيخدمات پشتاي مالي و بازار سرمايه در ميانه شرقي كشور و مركز خدمات حرفه -

 شهرستان هاي بيرجند، قائنات، طبس و فردوس.ي در حقوق ،يحسابدار
 حمل و نقل
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هاي بيرجند، قائنات، نهبندان، درميان، سربيشه، داري در شهرستانانبار  و نقل و حمل تخصصي ارائه خدمات -
 طبس و فردوس.

 هاي بيرجند، قائنات، نهبندان، درميان، سربيشه، طبس و فردوس.بازرگاني در شهرستان و لجستيكي نقش -

س هاي بيرجند، قائنات، نهبندان، درميان، سربيشه، طبدر شهرستان )راهوندي(ونقلحمل پشتيبان خدمات مينتا -
 و فردوس.

 انرژي
 هاي طبس و فردوس.گرمايي در شهرستانتوليد انرژي زمين -

هاي نفت در نوار مرزي هاي كوچك مقياس در نوار مرزي استان با هدف صادرات فراوردهاحداث پااليشگاه -
 استان.

 استان توسعه اندازچشم -2-27
هاي: تربيت  اســتاني اســت توســعه يافته با جايگاه برتر در حوزه  1415اســتان خراســان جنوبي در افق چشــم انداز 

نيروي انساني متعهد و متخصص، فراوري مواد معدني، كشاورزي پايدار،  بهره وري باال در منابع آب، استفاده از     
ستفاده  انرژي هاي تجديدپذير، شاركت مردم،  ا شگري، حفظ منابع       از روحيه م سعه گرد صاد دانش بنيان، تو اقت

 هيطبيعي و محيط زيست، استفاده بهينه از فناوري اطالعات و ارتباطات، در تعامل سازنده با كشور افغانستان، ناح      
س  ستان  اياورا سته اداره مي     و ا شاي صول حكمروايي  ساس  شود. هاي همجوار كه مبتني بر ا ستان در  بر اين ا افق  ا

 :است زير هايويژگي چشم انداز، با رعايت الزامات و مالحظات دفاعي، امنيتي و پدافندغيرعامل، داراي
سعه  و ظرفيت جوامع محلي از گيريبهره با - ساني  هاي سرمايه  تو  و رفاه خلق ضمن  كارآمد، و متخصص  ان

 و قومي دهايپيون تقويت و پايدار امنيت رتقاا و فقرزدايي مسير  در موثر گامي ،جامعه در آن منصفانه  توزيع
 .است برداشته ملي هويت چارچوب در مذهبي

 توسعه  اتترتيب تمهيد و تعامالت بازآرايي بر تاكيد با مولد و آباد روستاهاي  پررونق، شهرهاي  از برخوردار -
ساخت  و خدمات توزيع ضمن  كه متوازن و پايدار شمند،  هايزير  و آب منابع ينتام در پايدار، و سبز  هو
 ركشــو با همبســته هاي زيرســاخت داراي برترو دانش بنيان ، خدمات صــادرات با و بوده خودكفا انرژي

  شـرقي  مرزهاي رد مابين في تعامالت بر مبتني پايدار امنيت و اسـتراتژيك  عمق افزايش منظوربه افغانسـتان 
 .است كشور
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 و آبي بعمنا صحيح  مديريت محيطي،زيست  آوريتاب و طبيعي مالحظات با كه پايدار، است  بوميزيست  -
ب هاي بهره برداري از آ انتقال آب،  طريق از و بخشيده  تعديل را خشكسالي   شرايط  توسعه،  فرآيند هدايت

 سطحي و مديريت مصرف ، منابع آب پايدار در استان را ايجاد نمايد
 كشت  ويالگ و نوين هاي فناوري از برخوردار طبيعي، مقتضيات  با متناسب  پايدار  كشاورزي  بخش داراي -

ستاي  در محيط با سازگار  سعه  و حفاظت را ضمين  و ثروت توليد در توانمند و بومي هاي گونه تو  منافع ت
 .است توليد زنجيره تكميل طريق از دامپروري و باغداري زراعت، هاي بخش برداران بهره پايدار

ــيا غربجنوب اقتصــاد اصــلي بازيگران از يكي - ــيا و بهرهمنطق و آس  مجهز هايزيرســاخت از مند ه اوراس
شرقي    به اتصال  حلقه و ارتباطات و نقلوحمل ستان با دارابودن منطقه ويژه اقتصادي و    . است  كشورهاي  ا

ــرق به غرب ،         داراي و پذير رقابت   و فراملي نقش ايفاگر  بازارچه هاي مرزي و قرار گيري در كريدور شـ
شورهاي  جهاني تجارت دروازه و المللبين نقلوحمل زنجيره در ممتاز جايگاه سياي  ك ست  ميانه، آ  ان،افغان
 .است

شرفته  صنايع  از متنوعي طيف از برخوردار كشور،  صنعتي  توسعه  در مناسب  جايگاه داراي -  بنيان،دانش و پي
  فراملي و ملي مقياس در معدني صنايع و پتروشيمي اساسي، فلزات صنايع جمله از صنعتي هاي فعاليت ميزبان

 و شيميايي  نايعص  غذايي، صنايع  بهداشتي،  محصوالت  كشاورزي،  تكميلي و تبديلي صنايع  استقرار  كانون و
 هاي همجوار و، استان  استان  نياز مورد كاالهاي توليدكننده صنايع  استقرار  رويكرد با دارويي و صنايع دستي  

 .است منطقه  كشورهاي
ستر  - شترك  هاي گذاري سرمايه  و همكاري ب حمل و نقل و ترانزيت كاال به  كانون خارجي، كشورهاي  با م

 .است انرژي صادرات توليد  و قطب كشورهاي شرقي و
 خدمات و ها فرصــت از متنوعي طيف ارائه بر تكيه با كشــور گردشــگري توســعه اصــلي هاي پتانســيل از -

  اسالمي -انياير گردشگري نوين سبك معرفي طريق از منطقه كشورهاي سطح در پذيررقابت و گردشگري
 .است

ــعه فعاليت هاي   - ــاني متخصــص به منظور توس داراي جايگاه برتر در حوزه آموزش عالي و تربيت نيروي انس
 دانش بنيان و صادارت خدمات فني و مهندسي و ارتقاي زيست بوم كارآفريني مي باشد.  

 

 هاي توسعه استانماموريت -2-28
 آب منابع يژهبو طبيعي هايقابليت و اكولوژيك، هايتوان پايداري منظور به محيطيزيست  منابع از حفاظت -

 خاك؛ و
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 كشاورزي؛ مناسب هايپهنه و جمعيت نياز مورد كشاورزي و شرب آب تامين -
  كريدورهاي و هاشــاهراه ســاير و ابريشــم، راه مســير در منطقه راهبردي و تاريخي نقش و جايگاه احياي -

  غربي؛ –شرقي  و جنوبي-شمالي
ــعه  - ــازيننوي و توسـ   يدات تمه و ها برفعاليت   تاكيد   با  كاال  ترانزيت  و خارجي  بازرگاني   هاي فعاليت   سـ

 لجستيكي؛
صاد  هايفعاليت تحديد - سمي  غير اقت صالح  با ر سمي  بخش تقويت و ساختارها  ا صاد  ر ستان  اقت  ايجاد و ا

 شغلي؛ هايفرصت
 نميزا بين شــكاف كاهش يي،زنان و مناطق روســتا جامعة در ويژه به انســاني توســعة هايشــاخص ارتقاي -

 فضايي؛ تعادل و اجتماعي عدالت گسترش ملي، سطح با استان انساني توسعة هايشاخص
سبات  و پيوندها تقويت - س   جغرافياي موقعيت از گيريبهره با فراملي تجاري و اقتصادي  منا   اقتصادي  -يسيا

 كاال خدمات حمل و نقل  و ترانزيتتوسعه  بر تاكيد با استان فرامرزي كاركردهاي گسترش و ارتقا استان،
  جايگاه و شنق ارتقا ملي، سطح  با استان  فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،  ساختارهاي  تعامل و پيوندها تقويت -

 دركشور؛ استان
 نقش ارتقاي منظور به استان  سطح  در جديد هايمزيت ايجاد و موجود استعدادهاي  و هاقابليت كارگيري به -

 ملي؛ داقتصا در استان سهم و
ستان  مردم فرهنگي تبادالت و مراودات و قومي، مذهبي  همگرايي گسترش  و تقويت - ست  سطح  در ا  با و انا

 كشور؛ مناطق ساير
ستاني  و ايمنطقه بهينة پيوندهاي ايجاد - سعة  بر تأكيد با ا ستان  بين محورهاي و فرعي هايراه تو سعه  ا ي، تو

 حمل و نقل هوايي و ريلي؛
  فراملي، هاينقش ايفاي و اقتصادي  رشد  براي اطالعات فناوري و ارتباطي هايختزيرسا  توسعة  و گسترش  -

 استان به مركز تجارت و ترانزيت كاال به كشور هاي منطقه؛ تبديل
شگري  توان از مطلوب برداري بهره - ستان  گرد سعه  جهت در ا  آن ردعملك و نقش ارتقاء منظور پايدار به تو

 .جهاني و ملي سطوح در

 پابرجا راهبردهاي -2-29
 ؛استان يدر شهرها و روستاها داريپا يدرآمدها جاديو ا ياقتصاد يهاتيفعال يمتنوع ساز -

 ي؛طيمح ستيز يها تيبا توجه به مالحظات و ظرف تيو استقرار جمع يبارگذار -
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 يي؛و روستا يشهر يهاسكونتگاه يمقاوم ساز -

 عي؛خت و تبعات امنيتي تهديدات طبيساپذيري در برابر تهديدات انسانآوري و كاهش آسيبافزايش تاب -

يم هاي تصمهاي مردم نهاد در راستاي پذيرش نقشنهادسازي، توانمندسازي جوامع محلي و تقويت تشكل -
 گيري؛

 تقويت و بومي فرهنگي هايارزش اسالمي به منظور تقويت -هاي ايرانيهويت فرهنگي، ارزش ارتقاء و حفظ -
 ملي؛ فرهنگ با دپيون در فرهنگي همگرايي و ملي وحدت

 در ادابيش و نشاط افزايش و عمومي مشاركت گسترش با پايدار امنيت تأمين و اجتماعي هايآسيب كاهش -
 استان؛

 يستيز يهاگاهرهيذخ ژهياستان بو يطيمحستيو تعادل ز يعيطب راثيم ،يعيطب يهاستگاهيحفاظت از منابع و ز -
 ي؛بخش كشاورز داريو توسعه پا كيلوژتوان اكو يدارينادر بمنظور پا يهاستميو اكوس

 ؛نيسرزم هايتيمتناسب با توجه به توان و قابل برداريبهره قياز طر ييزاابانيو ب يباد شيكنترل فرسا -

استان  يعيطب يهاتيو قابل يطيمح ياهمتناسب با توان يبرداربه منظور بهره نيسرزم تيريمد يدهسامان -
 ؛منابع آب، خاك و معادن ژهيبو

 يلگوا رييو تغ رمتعارفيغ يهاعرضه و مصرف آب، استفاده از آب تيريمد قياظت از منابع آب از طرحف -
 ؛استان يآببا كم يكشت  متناسب با سند سازگار

حفاظت از منابع خاك كشاورزي از طريق انجام فعاليت هاي كشاورزي حفاظتي و كشت مستقيم محصوالت  -
 زراعي؛

عوامل  يورهرهب شيكشت و افزا يالگو رييتغ قياز طر ياده بخش كشاورزنهكم يديتول يهاستميتوسعه س -
 ؛آب ژهيبه و ديتول

 ؛و ...) ، انغوزه، خاكشيرنهاده (زرشك، عناب، زعفرانو كم يو صادرات كيتوسعه محصوالت استراتژ -

 عياصن ادجياي و بخش كشاورز يليو تكم يليتبد عيصنا جاديا قيارزش از طر رهيزنج ليتوسعه و تكم -
 ي؛مواد معدن يفرآور

 هاي استان؛و ظرفيت هاليبر پتانس يمبتن عيتوسعه صنا -

 ي؛گسترش روابط خارج قياستان به بارانداز شرق از طر ليو تبد يساز يتجار -

 ؛در مناطق استان تيمز يدارا يگردشگر يهابر گونه يمبتن داريپا يتوسعه گردشگر -

؛)APS(ديتولبانيتوسعه خدمات پشت-
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 بوم كارآفريني؛در اقتصاد استان و ارتقاي زيست  ICTسهمافزايش  -

 ي؛نيبوم كارآفر ستيز يارتقا ياستان در راستا يهادانشگاه يفيتوسعه ك -

 ي؛انسان يروين يآموزش برابر و توانمند ساز يهافرصت جاديا -

 ؛آموزش و سالمت يكيتوسعه خدمات الكترونو  به خدمات سالمت يارتقاء سطح دسترس -

ود موج يهاو توسعه صنعت حمل و نقل در داالن ييو هوا يلير ،ياخدمات حمل و نقل جاده تيفيك يارتقا -
 ؛وابسته به آن عيو صنا

 استان) توسعه اندازچشم (تصويراستان فضايي نظام كالن بنديشكل -2-30

 دار توسعه فعاليت و استقرار جمعيت قلمروهاي اولويت
 دار استقرار جمعيت قلمروهاي اولويت

يت اول استقرار جمعيت در منطقه شهري شرقي استان با توجه به تخليه جمعيتي با هدف تامين امنيت و اولو -
 امكان تسهيل مراودات بازرگاني.

 اولويت دوم استقرار جمعيت در محور بيرجند تا خوسف. -

 اولويت سوم استقرار جمعيت در منطقه شهري فردوس، اسالميه، سرايان، سه قلعه منطقه غربي. -

 ويت چهارم استقرار جمعيت در طبس تا ديهوك.اول -

 دار توسعه فعاليت قلمروهاي اولويت
 قلمروهاي اولويت دار توسعه فعاليت هاي بخش كشاورزي

 زراعت
هاي زراعي در نواحي شمالي استان (دشت خضري و بياض)، در غرب (جلگه اول توسعه فعاليت اولويت -

 ماژان) و در مركز (دشت بجد و مختاران). 

 هاي زراعي در دشت هاي خوشاب، گيسور، يونسي، مختاران.اولويت دوم توسعه فعاليت -

 هاي زراعي در منطقه مركزي (درح، حسين آباد، گزيك).اولويت سوم توسعه فعاليت -

 هاي زراعي در منطقه جنوبي (دستگردان، زوزن و بندان).اولويت چهارم توسعه فعاليت -

 باغداري
 هاي استان.ي شهرستانها در تمامتوسعه گلخانه -
 اولويت اول باغداري در منطق شمالي استان در دشت اسفده، موسويه، سربيشه و فردوس. -

 اولويت دوم باغداري در مناطق شرقي در درميان و شاهرخت. -

 غربي در بشرويه و سرايان.اولويت سوم باغداري در منطقه غربي و شمال -
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 دامداري و دامپروري
) تكميلي مرتبط در ناحيه نه (نهبندان و خوسف) و ناحيه گلشن (طبس، بشرويه –يليپرورش شتر و صنايع تبد -

 و ناحيه قهستان (زيركوه)
 پرورش دام سبك در ناحيه باقران (سربيشه)، ناحيه قهستان (سرايان) و ناحيه نه(نهبندان). -
خوسف، درميان و اقران(تكميلي مرتبط در ناحيه قهستان(قاين)، ناحيه ب –پرورش دام سنگين و صنايع تبديلي -

 بيرجند)، گلشن(بشرويه).

 .استان يشهرستانها يپرورش شترمرغ در تمام -
 پرورش طيور در ناحيه باقران(بيرجند و درميان) . -

 آبخيزداري
 . 2و فاز  1هاي باقران فاز ارتفاعات جنوب شهر بيرجند (ارتفاعات باقران) شامل حوضه -
 هاي نهرين، كريت، دره بيد، خراوان و اصفهك.امل حوضهدشت طبس و ارتفاعات باالدست شهر طبس ش -
 دشت بشرويه شامل حوضه هاي غني آباد، اصفاك، سياهريگ، نيگنان و ارسك. -

مردان شاه و  ي) حوضه هانيقا يشهر 3فاز  - يشهر  2و 1(فازدشت قاينات حوضه باالدست شهر قاين  -
 ).ناتيدهشك (باالدست طرح فوالد قا

 هاي زابري، شهيد پارسا، شمس آباد خوشتر و كريمو.ضهدشت سرايان شامل حو -

 هاي فيزيك نوزاد، فخرود و قهستان. دشت درميان شامل حوضه -
 دشت دهنو و ميغان در شهرستان نهبندان شامل حوضه شاهكوه. -

 هاي بخش صنعتقلمروهاي اولويت دار توسعه فعاليت
 بيرجند، قائنات، خوسف و درميان. اولويت اول در منطقه مركزي و شرقي استان شهرستان هاي -

 اولويت دوم منطقه غربي استان شهرستان طبس. -

 اولويت سوم مناطق شمال و شمال غرب استان شهرستان هاي زيركوه، سرايان، فردوس، بشرويه. -

 اولويت چهارم منطقه جنوبي استان شهرستان نهبندان. -

 هاي بخش معدنقلمروهاي اولويت دار توسعه فعاليت
 تشافحوزه اك

-هاي معدني بيرجند، خوسف، نهبندان و سربيشه (اولويت اول)، پهنهتكميل مطالعات اكتشافي معدني در پهنه -

ني هاي معدهاي معدني طبس (اولويت سوم)، پهنههاي معدني بشرويه، فردوس و سرايان (اولويت دوم)، پهنه
 قائنات، زيركوه و درميان (اولويت چهارم).
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 ستخراجحوزه ا

سف هاي بيرجند، خوفلزات گرانبها(طال، مس، نقره و آهن) در مركز و جنوب شرق استان شهرستان استخراج -
 و نهبندان.

 هاي سرايان، فردوس و بشرويه.استخراج فلزات نيمه گرانبها(سرب و روي) در شهرستان -

 استخراج زغال سنگ در طبس. -

ان، هاي فردوس، سراييت و ...) در پهنههاي ساختماني، بنتوناستخراج معادن غيرفلزي(كائولن، رس، سنگ -
 زيركوه، سربيشه، نهبندان و بيرجند.

 فرآوريحوزه 
هاي فراوري مس و طال در معادن مس و طالي استان (در خوسف، قائن و نهبندان) و توليد توسعه كارخانه -

 كنسانتره و شمش طال.

 توليد بريكت از باطله هاي زغال سنگ پروده طبس. -

 برداري مكانيزه از معادن زغال سنگ استان. استخراج و بهره  -

 توسعه صنعت فراوري سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در شهرستان هاي سرايان، فردوس، خوسف و بيرجند.  -

 هاي نهبندان و سربيشه.هاي ساختماني در شهرستانهاي فرآوري سنگتوسعه كارخانه -

 پرعيارسازي كروم و منگنز در ...... -

 از دولوميت در ...... .استحصال منيزيم  -

 هاي منيزيتي در استان در راستاي ايجاد صنايع توليدي مرتبط با مواد نسوز.توليد آجر -

 ايجاد  و توسعه واحد كنسانتره سرب و روي در شهرستان سربيشه. -

 استحصال عناصر كمياب و نادرخاكي از معادن زغال سنگ استان در طبس. -

 هاي بخش خدمات تفعالي دار توسعهقلمروهاي اولويت
 بازرگاني و لجستيك

 هاي مرزي و مناطق ويژه) در نوار مرزي و شهرستان بيرجند.هاي بازرگاني(بازارچهتوسعه فعاليت -

هاي هاي مرزي(منطقه شرقي) و شهرستانهاي لجستيك حمل و نقل در شهرستانتوسعه فعاليت -
 غربي). بيرجند(مركزي)، قائنات(منطقه شمالي)، فردوس و طبس(منطقه

 هاي باراندازي در شهرستان طبس (منطقه غربي).توسعه فعاليت -
 گردشگري

 هاي بشرويه، طبس، سرايان، خوسف و نهبندان.اولويت اول گردشگري كويري(كويرنوردي) در شهرستان -
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 هاي زيركوه، فردوس و طبس.طبيعي در شهرستان اولويت دوم گردشگري -

 ي در قائنات، سربيشه، درميان، خوسف، سرايان.اولويت سوم گردشگري كشاورزي و روستاي -

هاي بيرجند و قائنات و آب درماني در فردوس، در شهرستان )پزشكي گردشگري( گردشگري سالمت -
 سربيشه و خوسف.

 بهداشت و سالمت
 هاي شهري پرجمعيت شامل بيرجند و قائنات.توسعه خدمات تخصصي درماني در كانون -

 هاي روستايي.هاي شهري و مراكز منظومهتجهيز مراكز در كانونتوسعه خدمات عمومي درماني و  -

 هاي روستايي.توسعه مراكز بهداشت و سالمت در مراكز مجموعه -

 قلمروهاي نامناسب توسعه فعاليت و استقرار جمعيت
 ..)و .حفاظتي -ها، حرايم امنيتيهاي ناشي از قوانين و مقررات (از جمله حرايم رودخانهها و ممنوعيتمحدوديت

 قلمروهاي نامناسب استقرار جمعيت
 حلوان و دشت-غربي و غربي در خيرآبادهاي شمالديهوك و دربخش-مناطق غربي استان در محور نايبند -

 كوير.

 جنوب غربي و غرب از كويرلوت تا نهبندان. -

 رويه.ششرق ب -جنوب شرقي فردوس -هايي از دشت كوير در محدوده مياني جنوب سرايانشمال استان بخش -

 هايي از مركز و جنوب استان بين نهبندان و سربيشه.بخش -

 قلمروهاي نامناسب توسعه فعاليت
 هاي كشاورزيفعاليت قلمروهاي داراي محدوديت توسعه

 هاي سربيشه، طبس و بيرجند.منطقه غربي شهرستان -

 جنوب دشت سرايان. -

اد و غرب آببيد و سهلدشت نهبندان تا چشمههاي شمالي منطقه جنوبي ناحيه نه(نهبندان) مشتمل بر محدوده -
 غرب اين شهرستان.و جنوب

 قلمروهاي داراي محدوديت توسعه فعاليت هاي صنعتي و معدني
 مناطق حفاظت شده استان شامل سربيشه و درميان، شاسكوه، باقران، كمرسرخ، آرك و كرنگ. -

 شور.پناهگاه حيات وحش كجي نمكزار نهبندان، نايبندان طبس و رباط  -

 خراسان جنوبي به قرار زير است: استان سند اجرايي آمايش -3ماده 
 هاي توسعه استانها و اولويتتخصص -3-16
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 زراعت
هاي نهبندان، بيرجند، بشرويه، زيركوه، خوسف، سرايان، طبس، فردوس، قائنات، سرايان و در شهرستان -

 خوسف.
 باغداري

، خوسف، بيرجند، قائنات، سرايان، فردوس، بشرويه، هاي زيركوه، درميان، سربيشه، نهبنداندر شهرستان -
 طبس.

 شيالت و آبزي پروري
 هاي استان.ساخت استخر دو منظوره پرورش ماهي در همه شهرستان -

 هاي نهبندان، طبس، بشرويه، فردوس و سرايان.آبي(تيالپيا و خاوياري) در شهرستانپرورش ماهيان گرم -

 دامداري و دامپروري
 حيه نه (نهبندان و خوسف) و ناحيه گلشن (طبس و بشرويه) و قهستان (زيركوه).پرورش شتر در نا -
 پرورش دام سبك در ناحيه باقران (سربيشه)، ناحيه قهستان (سرايان) و ناحيه نه(نهبندان). -
تكميلي مرتبط در ناحيه قهستان(قاين)، ناحيه باقران(خوسف، درميان  –پرورش دام سنگين و صنايع تبديلي  -

 د).و بيرجن

 پرورش طيور در ناحيه باقران(بيرجند و درميان). -

 هاي استان.پرورش زنبور عسل در همه شهرستان -

 صنعت
فلزات اساسي (ساخت آهن و فوالد اساسي، ساخت فلزات اساسي قيمتي و فلزات غيرآهني) در  صنايع -

 هاي قائنات، خوسف، طبس، بيرجند، نهبندان، سربيشه، فردوس.شهرستان

ري معدني (كائولن، خاك صنعتي، بنتونيت، گرانيت، خاك نسوز، زغال سنگ، مس، كروميت، صنايع فرآو -
فلورين، آهن، بوكسيت، گوهر سنگ، سنگ هاي ساختماني و قيمتي) در طبس، سرايان، فردوس، زيركوه، 

 سربيشه، نهبندان، خوسف و بيرجند. 

 ان بيرجند.ازسازي الستيك) در شهرستصنايع الستيك و پالستيك (الستيك رويي و تويي، روكش مجدد و ب -

صنايع غذايي و آشاميدني (فراورده هاي لبني، توليد نشاسته و محصوالت نشاسته اي، توليد فراورده هاي  -
دامي، محصوالت خبازي، فراوري و بشته بندي زرشك، عناب و زعفران، عرقيات، اسانس و عصاره گياهي) 

 درميان، خوسف، طبس و سربيشه و بشرويه. هاي قائنات، بيرجند، سرايان،در شهرستان

 هاي استانتوسعه فرش و صنايع دستي در تمام شهرستان -
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 صنايع الكترونيك و برقي در خوسف، سربيشه، سرايان و قائن. -

 صنايع نساجي و پوشاك در فردوس، بيرجند، سربيشه و زيركوه، نهبندان. -

 وس و قائنات.در بيرجند، نهبندان، خوسف، طبس، فرد High-techصنايع  -

اي هدر شهرستان كشتارگاه انواع دامو  حفاظت از گوشت  ،ت گوشتالمحصو يعمل آور د،يتولصنايع  -
 بيرجند، قائنات، زيركوه، خوسف، درميان و نهبندان.

 .، فردوس و خوسفانياسر ه،يپسته و پنبه در بشرو يليو تكم يليتبد عيضبط پسته و صنا يها ناليمجتمع ترم -

 معدن
اي همعدني فلزات گرانبها(طال، مس، نقره و آهن) در مركز و جنوب شرق استان در شهرستان داريبربهره -

 بيرجند، خوسف و نهبندان.

 هاي سرايان، فردوس و بشرويه.برداري معدني فلزات نيمه گرانبها(سرب و روي) در شهرستانبهره -

 برداري معدني زغال سنگ در طبس.بهره -

ي فردوس، هاهاي ساختماني، بنتونيت و ...) در پهنهدن غيرفلزي(كائولن، رس، سنگبرداري معدني از معابهره -
 سرايان، زيركوه، سربيشه، نهبندان و بيرجند.

 بازرگاني 
هاي بيرجند، قائنات، نهبندان، درميان، سربيشه، زيركوه، طبس و بازرگاني در شهرستان و لجستيكي نقش -

 فردوس.

 هاي زيركوه، سربيشه، نهبندان و درميان.ي در شهرستانمرز هايبازارچه تجهيز و توسعه -

در فردوس، معدن در طبس، انرژي هاي نو در  ITايجاد منطقه ويژه اقتصادي سنگ در نهبندان، فناوري و  -
 سربيشه.

 المللي از طريق افغانستان با كشورهاي اتحاديه اوراسيا.توسعه بازرگاني بين -

 و بازاريابي با مقياس ملي و بين المللي.تجاري  -هاي خصوصي ماليتوسعه شركت -

 گردشگري و صنايع دستي
 ندان.و نهبفردوس  ،خوسف ان،يطبس، سرا ه،يبشرو ي) در شهرستان هايرنوردي(كو يريكو يگردشگر -
تان سربيشه، و شهرس )الني گيدر شهرستان نهبندان (ر ي و آفرودبر مسابقات رال ديبا تأك يورزش يگردشگر -

 محلي در شهرستان فردوس.ورزش هاي بومي و 
 هاي استان. در شهرستان يخيتار يگردشگر -

 .و سربيشه طبسهاي خوسف، شهرستان گردشگري  فرهنگي و مذهبي در  -
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 .، نهبندان، فردوس و طبسانيسرا هاي نجوم در شهرستان يگردشگر -
در  يزكشاور يگردشگر؛ شهيو سرب ركوهيخوسف، ز يدر شهرستان ها يريو عشا ييروستا يگردشگر -

ردوس ف ركوه،يز يدر شهرستان ها يعيطب يگردشگر، فردوس و خوسف؛ انيسرا، زيركوه، انيقائنات، درم
 .، سرايان، بشرويه، قائنات، نهبندان و سربيشهو طبس

 نهبندان و طبس. يدر شهرستان ها سميژئوتور -
وس، ر فردو قائنات و آب درماني د رجنديب هاي  ) در شهرستانيپزشك يسالمت (گردشگر يگردشگر -

 خوسف و سربيشه.
 هاي استان.دستي در همه  شهرستان صنايع -

 خدمات عمومي و خدمات برتر
 هاي سربيشه و بيرجند.بيمه با عملكرد فراملي و مشاوران حقوقي در شهرستان -

 هاي بيرجند و قائنات.مهندسين مشاور و پيمانكاران، حسابرسان و موسسات بازاريابي در شهرستان -

 هاي شهري پرجمعيت شامل بيرجند و قائنات.درماني در كانون خدمات تخصصي -

هاي بيرجند، خوسف، قائنات، نهبندان، درميان، انبارداري در شهرستان و نقل وحمل تخصصي خدمات -
 سربيشه، زيركوه، طبس و فردوس.

د، فردوس، نهاي نهبندان، سربيشه، زيركوه، درميان، بيرجبازرگاني در شهرستان و تجارت پشتيبان خدمات -
 طبس.

 خدمات پدافند غيرعامل و مديريت بحران در خوسف و بيرجند. -

 انرژي
 هاي نهبندان و سربيشه.صادرات در شهرستان امكان با خورشيدي -بادي هايانرژي توليد -

 هاي درميان، سربيشه، زيركوه، نهبندان. گاز در شهرستان صادرات توسعه و زيرساخت ايجاد -

 هاي استان.در همه شهرستان توليد انرژي خورشيدي -

 هاي طبس و فردوس.گرمايي در شهرستانتوليد انرژي زمين -

هاي نفت در نوار مرزي هاي كوچك مقياس در نوار مرزي استان با هدف صادرات فراوردهاحداث پااليشگاه -
 استان.

 تامين آب
 يمرز يانه هاازآورد رودخ يبهره بردار يدر راستا يمرز يحوضه ها البيس تيريكنترل و مد -
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 هاي زيركوه و سربيشه.در شهرستان هاي مرزيرودخانه از برداري بهره -

باالدست  يهاو سرشاخه يشهر يهااستحصال آب باران در حوضه يهاسامانه يسازادهامكان سنجي پي -
 در شهرستان هاي بيرجند و درميان.  زيآبر يهاحوضه

 ريكووه (شمال غرب به جنوب شرق استان)، فاقد سد،هاي آبخيزداري حوضه سياهكمطالعه و اجراي طرح -
 باشد. ياستان م يكه شامل كل شهرستانها يومرز يمركز

 و استفاده مجدد از اءياح ،يشهر يهارواناب رهيو ذخ تياستفاده از منابع آب نامتعارف شامل: كنترل، هدا -
شور، ده از منابع آب شور و لبو استفا اءياح ،يصنعت يهاو شهرك يشهر فاضالب يهاخانههيپساب تصف

 شرب. ريغ ازياز ن يبخش نيبه جهت تأم ياستفاده مجدد از پساب خانگ
ق د ان،يدرم-قائن، خوشاب - ركوهيز -آهنگران تياستان با محور يهادر دشت ياحوضه نيآب ب انتقال -

 .رجنديب-محمدشهر -طبس، مختاران-چاه
منابع آب  شيشبكه پا ليو توسعه و تكم يو كشاورز مصارف شرب، بهداشت، خدمات، صنعت يسازنهيبه -

 استان.
 .هاي استانيي در تمام شهرستانو روستا يآب شهر عيانتقال و توز ره،يشبكه ذخ يو بازساز ميترم -
 ها در استانهاي سرزميني توسعه بخشسياست -3-17

 كشاورزي و دامپروري
 براي آبياري ستعدم اراضي بنديطبقه با آن يقتدق و اراضي شناسايي و تعيين قابليت و توان اكولوژيك منابع -

 زمين. از مناسب برداريبهره نظام تعيين جهت اراضي تيپولوژي و) دائمي و ساالنه( زراعت

ادرات مانند: با قابليت صمتناسب با اقليم منطقه دار تيمز يتوسعه كمي و كيفي كشت توليدات كشاورز -
 اي.دارويي و محصوالت گلخانه زرشك، عناب، زعفران، زيتون، گياهانخرما، 

 يي.و درآمدزا ييغذا تيامن جاديا يدر راستا انييروستا وريو ط يخرد دامدار داتياز تول تيحما -

 مجازي آب واردات از استفاده و ها استان ريجهت ورود از سا گذاري هيمحصوالت پرآب و سرما حذف -

 .سبز يو فضاب يمزارع كشاورز ياريدر آبهاي غير متعارف آباز  استفاده -

نبورعسل، ، زپرورش  شتر رينظ يبخش كشاورز يهاتيمرتبط با مز ي دامپروريهاتياز توسعه فعال تيحما -
 ي.بوم يكيژنت رياصالح و گسترش ذخا ت،يتقوشترمرغ، بز پر توليد و 

 ي).آب پرورش ماه رهيذخ ( يدومنظوره آب كشاورز هايو ساخت استخر يتوسعه طراححمايت از  -
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اي هيي و تقويت نهادها و سازمانزنان در مناطق روستا ينيكارآفر هايهسته جاديازي و حمايت از بستر سا -
 مردم نهاد.

ش درگردش بخ هيسرما نيبه منظور تام يدر بخش كشاورز يگذار هياز سرما تيحما يصندوق ها تيقوت -
 ي.كشاورز

 .در سطح استان ريفراگ يها NGOتشكل ها و  توسعهحمايت از  -
 معدنصنعت و 

 بخش صنعت و معدن استان.در  ديو عوامل تول هيسرما وريبهره يارتقاحمايت از اقدامات مناسب در راستاي  -

 ، پارك هاي علم وفناوري و مراكز رشد.دانشگاه، صنعتهاي پيوند گسترش و تقويت زمينه -
 هايفعاليت و ماتاقدا انجام و استان صنعت دانشي مديران و كاركنان حوزه سطح توانمندسازي و ارتقاء -

 .استان صنعت ساختار در نياز مورد اصالحات و نوسازي سازي،بهينه براي ضروري

سرمايه  ثرمؤ استفاده و دستيابي منظور به صنعت، معدن و خدمات بخش در رساني اطالع هايسامانه گسترش -
 كارآفرينان و بهبود فضاي كسب و كار. و گذاران

و تكميلي و فراوري معدني و صنايع در استان با الزامات و محدوديت هاي انطباق جانمايي صنايع تبديلي  -
 تعيين شده در طرح آمايش استان.

 گسترش صنايع بومي و زود بازده روستايي در مناطق محروم استان با اولويت مناطق با خطر تخليه جمعيتي. -

 نظام سكونتگاهي
 ملكري و وظايف محوله در برنامه آمايش استان.تجهيز نقاط شهري استان به خدمات برتر بر مبناي سطح ع -

 ان.است اقليمي و فرهنگي هايويژگي با متناسب شهرسازي الگوهاي تدوين و شهري مبلمان ساماندهي -

از منابع  گيريهاي محيطي، با بهرههاي الزم براي نگهداشت جمعيت در روستاها، متناسب با توانايجاد زمينه -
 .هاطبيعي و ظرفيت زيست بوم

رابر هاي مقاومت در بهاي زيست استان (شهرها و روستاها) به عنوان مراكز و پايگاهتقويت و تجهيز كانون  -
 زايي و كوير. بيابان

 تجهيز مناسب مراكز برتر روستايي براي ايفاي نقش محوله در هر سطح از فضاهاي روستايي. -

 هاوسعه فعاليت در اين سكونتگاهنگهداشت جمعيت در شهرهاي كوچك و روستاهاي مرزي از طريق ت -

 اجتماعي مناطق مرزي-تقويت ارتباطات و پيوندهاي اقتصادي -

 توجه خاص به توسعه مبتني بر منافع و شرايط محلي و بومي در مناطق مرزي -

 بازرگاني
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-ختيرساالمللي و توسعه زهاي تجارتي و بازرگاني بينها و شرايط الزم به منظور توسعه فعاليتايجاد زمينه -

 هاي مرزي استان.هاي مناسب در منطقه ويژه اقتصادي بيرجند و بازارچه

هاي خرد و كوچك مقياس به منظور گذاريهاي تجاري و بازرگاني، كسب و كار و سرمايهاندازي فعاليتراه -
 هاي كارآفريني با اولويت مراكز روستايي و عشايري استان.تشويق و توسعه پويش

 .ر وبب يخدمات مبتن توسعهو  كيتجارت الكترون توسعههاي الزم به منظور ساختها و زيرايجاد زمينه -

ساماندهي شبكه مبادالتي مناسب و متوازن بين نقاط مختلف استان (شهر و روستا) و امكان توسعه و تقويت  -
 المللي.آن با بازارهاي خارجي و بين

در  يمرتبط با تجارت و بازرگان يهاه رشتهتوسعهاي شغلي متناسب با نيازهاي بازاركار، ارتقاء مهارت -
-اليتو اجراي فع بازار يسنج ازيكارا و اثربخش بر اساس ن يآموزش هاي دوره يبرگزار، استان يهادانشگاه

 .در نسل جوان ژهيدر استان به و يگذار هيباالبردن فرهنگ توسعه و سرماهاي 

 هايتيفعال در قالب خصوصي بخش به اطالعات انتقال و بازده پر ياقتصاد هايتيبازار و فعال ازين ييشناسا -
هاي بكارگيري روش ي،اوراس انه،يم يايآس يبازار در كشورها قاتيو انجام تحق قيدق يازسنجين، مشاوره

 ي.الملل نيو ب يدر سطح مل يابيبازار يخصوص ينهادها،  بازاريابي توليدات استان و حمايت از نوين بازاريابي

 .و اقشار مختلف جامعه نانيبه مرزنش يابيبازار يو كاربرد يتخصص هايو آموزش جيترو -

 گردشگري
 و حفظ و صيانت و استفاده بهينه از هنرهاي سنتي در استان يبوم يدست عيو توسعه صنا اندازي از راه تيحما -

 و صنايع دستي و بومي استان در حوزه ملي و بين المللي. 

 و ... . كاال بندي بسته ،تراشي سنگ ،ازيسجواهر رينظ نينو يدست عيصنا توسعه -

 ي.ريو عشا ييروستا يگردشگري و ريعشا يهالراهيا ياياح -

 ها، محورها و مراكز گردشگري استان. گذاري و تجهيز قطبفراهم نمودن شرايط الزم به منظور سرمايه -

ران جذب گردشگساماندهي و تأمين فضاي مناسب سياسي، اجتماعي و فرهنگي و رفع مشكالت و موانع  -
 رساختيو ز التيتسه جادياو  در شهر يمرتبط با گردشگر يها تيفعال توسعهداخلي و خارجي به استان، 

 .بار و مسافر يماندگار شيافزا يبرا ها

 فن آوري و اطالعات
آوري اطالعات و ارتباطات در سطوح مختلف تشكيالت اداري، فن يزاتها و تجهسامانه يتتوسعه و تقو -

 آموزشي، فرهنگي، خدمات و بازرگاني، توليد در استان.صنعتي، 
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مايت سازي دانش، حبا تمركز بر تجاري انيبندانش يهاشركت ،يپارك  علم و فناور يهاتياز فعال تيحما -
 .استان يهادر دانشگاه ICT ينوپا يكسب و كارها يكز شتاب دهامرو فناورانه يهادهيبانك ا جاديااز 

فاده مطلوب هاي پيشرفته در زمينه استآوريدر سطح استان و كارگيري فن ينور يبرف شبكه يتتوسعه و تقو -
  .از شبكه سراسري فيبر نوري

شرق  توريگيدفتر اگر جاديانظير  استان ICTجهت توسعه بازار  يمل يهاشركت تياستفاده از ظرف -
 .تاليجيد يمحتوا ديبازار تول تيتوسعه و هدا به منظورتلفن همراه)  ياز اپراتورها يكيكشور(وابسته به 

 مختلف. و بخش هاي عيدر صنا ICT هاي لياستفاده از پتانس تيفرهنگ، توسعه و تقو جاديا -

 بهداشت و درمان
 . استان روستايي و شهري نقاط سطح در درماني خدمات متناسب و متعادل توزيع -
 .ناستا در تخصصي فوق و تخصصي توانبخشي و درماني خدمات ارائه گسترش -
 بيتوسعه مراكز مشاوره و آموزش آس  يو درمان يبهداشت يدر واحدها يو توانبخش يتوسعه و بهبود بازتوان -

 ي.دولت ريغ ييسرپا يو سالمت  توسعه مراكز ارائه خدمات درمان ياجتماع يها
 يلبا عملكرد م رجنديدر شهر ب يراپزشكيو پ يدر بحث پزشك يقاتيو تحق يشگاهيآزما يتوسعه كاركردها -

 .يالملل نيو ب

 انرژي و بنايي زير شبكه نقل و حمل
هاي درون مرزي، شبكه راهتوسعه، بهسازي و ارتقاء كيفيت و سطح دسترسي محورهاي ترانزيتي و مبادي -

 استاني، حمل و نقل هوايي(فرودگاهي)  و شبكه ريلي استان.

تباط منسجم به منظور ارب به شرق استان توسعه، تقويت و تجهيز كريدور هاي بين المللي شمال به جنوب و غر  -
 با مناطق مركزي كشور و مبادي خارجي.

 اتصال شبكه زير بنايي و زير ساختي مراكز صنعتي و معدني استان به يكديگر.  -

هاي مورد نياز در زمينه تخليه و توزيع كاال با توجه به موقعيت استان در عرصه ملي  تأمين و تقويت زيرساخت -
 . و بين المللي

  .هاي برق استانتوسعه و تقويت و افزايش ظرفيت توليد نيروگاه -

  .انتقال گاز در سطح استان و امكان صادرات آن به خارج از كشور توسعه و تقويت شبكه -

رشيدي، هاي نو با تأكيد بر انرژي خواز انرژي يالزم به منظور استفاده مطلوب و حداكثر يرتداب يريكارگ به -
 .برتر و پاك هايياز فناور تيحماو  ناطق مستعد استانباد، امواج در م
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يري گاستحصال و توزيع آب در استان به منظور استفاده بهينه از منابع موجود با بهره يمطلوب و منطق توسعه -
 .هاي مردمي در اين زمينهاز دانش بومي و مشاركت

استان  يرفمص هايبخش هيصرف در كلم سازينهيمصرف و به ياصالح الگوهاي مرتبط با حمايت از فعاليت -
 سازي. و آموزش و فرهنگ

 وري انرژي.حمايت از اقدامات و تدابير الزم در راستاي ارتقاي بهره -

 خدمات برتر
 .و بانكي ، بيمهتوسعه خدمات مالي -

 .تبديل بيرجند به هاب منطقه اي بورس و مالي -
 .وزه برخورداري از خدمات برترهاي دانش بنيان و كسب و كارهاي نوپا در ححمايت از شركت -

 اجتماعي فرهنگي
وري مطلوب و كارآمد از احساسات ملي و اسالمي اقوام و مذاهب مناطق مختلف استان در جهت تحكيم بهره -

 وحدت ملي و روابط فراملي.
  .ايجاد تمهيدات و امكانات الزم به منظور توسعه اجتماعي و گسترش و مشاركت مدني آحاد مردم -
واد فروش م ،اعتياد ،به منظور جلوگيري از ازدياد و گسترش جرم و جنايت يجانبه و حداكثرتالش همه -

 .دركريدورهاي حمل و نقل در استان يتامن ينتام يزمخدر و ن
در حل مشكالت استان و تحقق مردم مدار  يمذهب ياقوام و گروه ها يبرابر مشاركت  جمع هايينهزم يجادا -

 توسعه دولت محور. يجاه ب
 آموزش

 التعليم از آموزش ابتدايي تا پايان متوسطه. مندي كامل جمعيت الزمايجاد شرايط و امكانات الزم براي بهره -

هاي آموزشي عمومي و تر به سطوح مختلف دورهفراهم نمودن تسهيالت مورد نياز براي دسترسي افزون -
 تخصصي.

ازهاي اي در جهت پاسخگويي به نيي فني و حرفههاتأمين امكانات و شرايط بهينه براي رشد و توسعه آموزش -
 تخصصي توسعه در استان و  انجام اقدامات فراگير براي آموزش نيروي كار در استان.

 قاتيتحقي مراكز ساير و آوريفن و علم هايپارك"آوري توسعه و تقويت مؤسسات علمي، پژوهشي و فن -
 تان.هاي عمده فعاليتي و اقتصادي اسدر زمينه"پژوهشي و

ايجاد ارتباط كارا و ثمربخش بين پيكره اجرايي و توليدي و اقتصادي استان با مراكز دانشگاهي و آموزش  -
 عالي استان.
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 استقرار و توزيع متعادل مؤسسات آموزش عالي در سطح استان. -
موج  جيترو، نياستان به دانشگاه كارآفر هايدانشگاه ليتبدتقويت فعاليت هاي آموزشي استان در راستاي  -

استقرار  و يطراحو  خلق برند ياستان در راستا يهادانشگاه تيهداها و در استان و دانشگاه ينيسوم كارآفر
 .كار طيبر مح يو مبتن يتقاضا محور كرديبا رو يآموزش يالگو

 ي.خارج يدر جهت جذب دانشجو يالمللنيبه دانشگاه ب رجنديدانشگاه ب ليتبدحمايت از  -
ها و مؤسسات آموزش ) در دانشگاهانيو مشاوره دانشجو يآموزمهارت تيري(مركز مد TMCمراكز  جاديا -

 ي.عال

 يجتماعا دگانيد بيآس ،يرسم ريغ يهاسكونتگاه ،يريو عشا ييجوانان، زنان، جوامع روستا يتوانمندساز -
 ي.مهارت يهاآموزش قياز طر

 .يمهارت يهاتوسعه آموزش يستادر را يكياطالعات و خدمات الكترون ياز بستر فناور يريگبهره -
 اداري -سياسي 

 نيروي انساني شاغل در ادارات دولتي. يفيك و يتجهيز و ارتقاء كارامد -
 .در استان اعمال نظارت مؤثر و كارا بر انجام امور اجرايي -
 ايجاد شرايط و امكانات الزم به منظور تحقق شبكه دولت الكترونيكي. -
  .هاي مدني در استاناي مردمي و شبكههو ساماندهي تشكل يتتوسعه، تقو -
ارت ريزي، اجرا و نظگيري، برنامهتصميم سازي،تحقق مشاركت فعال و مؤثر آحاد جامعه در مراحل تصميم -

  ن.در استا

 تصوير سازمان فضايي استان در افق توسعه يافتگي -3-18
 استان در فعاليتها استقرار الگوي و ريزيبرنامه مناطق اصلي هايتخصص

 هاطق مستعد توسعه زيرساختمنا
 -فردوس-ديهوك -هاي آسيايي در محورهاي كرماناي) بزرگراههاي حمل و نقل(جادهتوسعه زيرساخت -

-دخواف؛ بيرجن-كال شور-خوسف؛ قاين -طبس -گناباد؛ اصفهان -قائنات -بيرجند -بجستان؛ زاهدان
 مشهد.

هاي مجاور و ز استان با مراكز استاناي) آزادراه بين مركهاي حمل و نقل(جادهاحداث زيرساخت -
بجستان؛  -كرمان و سه راهي راهداران -زاهدان؛ بيرجند -كريدورهاي ترانزيتي در محورهاي  بيرجند

 يزد).-يزد (طبس -بيرجند
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-فردوس؛ بيرجند -سرايان -اي) و احداث باند دوم سه راهي رومهاي حمل و نقل(جادهتوسعه زيرساخت -
 مشهد. -طبس؛ بيرجند-بشرويه -؛ فردوس73ميل بازارچه مرزي  -اسديه

ميل  -درح -طبس؛ سربيشه -زاهدان؛ بيرجند-محورهاي  بيرجند در) ريلي(نقل و حمل هايزيرساخت توسعه -
 و احداث آنتن اتصال فردوس به راه آهن. ؛ 78

 هاي حمل و نقل(هوايي) در فرودگاه بين المللي بيرجند و فرودگاه طبستوسعه زيرساخت -

به گمرك و مرز  يدرح منته -محور سربيشه لومتركي 130 افغانستان مرز به منتهي ترانزيتي هايراه ليتكم -
 .ماهيرود يرسم

 .فراه افغانستان تي(ماهيرود) به وال 78راه ترانزيتي ميل  لومتريك 65 تكميل -

اي هستاندر شهر )راهوندي( نقل و حمل پشتيبان )راهوندي(نقل و حمل هاي پشتيبانتوسعه زيرساخت -
 بيرجند، قائنات، نهبندان، درميان، سربيشه، زيركوه، طبس و فردوس.

 استان. هايتمام شهرستان روستايي در نوري فيبر هاي زيرساخت توسعه -
توسعه خدمات پشتيبان توليد و لجستيك (انبارداري، سردخانه و ..) بيرجند، قائنات، نهبندان، درميان، سربيشه،  -

 زيركوه، طبس و فردوس.

يشه، هاي نهبندان،  سربخورشيدي، زمين گرمايي، در شهرستان -بادي هاي انرژي هاي توليدتوسعه زيرساخت -
 طبس، فردوس، خوسف.

هاي نفت در نوار مرزي هاي كوچك مقياس در نوار مرزي استان با هدف صادرات فراوردهاحداث پااليشگاه -
 استان.

 ه نهبندان.هاي برق رساني به معادن شاهكوتوسعه زيرساخت -

 گاز در شهرستان نهبندان، سربيشه، درميان و زيركوه. هاي صادراتزيرساخت توسعه -

اي هآب در تمام شهرستان ذخيره احداث بندهاي و وزهكش آبياري هاي آبرساني، شبكهتوسعه زيرساخت -
 استان.

 مناطق مستعد توسعه شهري و روستايي
ي استان در پهنه شرقي استان با تاكيد بر منطقه شهري هاي شهرهاي درجه دو و سه مرزتوسعه سكونتگاه -

 سربيشه درميان و زهان و اتصال دهنده به كشور افغانستان.

سرايان و -هاسالمي -هاي شهري در پهنه شمال غرب استان با تاكيد بر منطقه شهري فردوستوسعه سكونتگاه -
 سه قلعه.
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 .يزد و سمنان -هاي مجاور اصفهاناستان هاي شهري طبس و متصل كننده استان باتوسعه سكونتگاه -

 هاي كشاورزيمناطق مستعد توسعه فعاليت
هاي نهبندان (ارزن، جوجوبا، كلزا)، بيرجند (زعفران)، در شهرستان) زارعت( كشاورزي هايفعاليت توسعه -

طبس  ،بشرويه (ارزن، پنبه، خاكشير)، زيركوه (پنبه، زعفران)، خوسف، سرايان (گلرنگ، زيره، زعفران)
(جوجوبا، كلزا، سبزيجات)، فردوس (ارزن، زعفران)، قائنات (كنجد، زعفران)، سرايان (گلرنگ، زيره، 

 زعفران) و خوسف (ارزن). 
هاي زيركوه (بادام، زرشك)، درميان (خشكبار، در شهرستان) باغداري( هاي كشاورزيفعاليت توسعه -

خرما، زيتون)، خوسف (عناب، انگور، پسته، گل زرشك، گل محمدي)، سربيشه (عناب، زرشك)، نهبندان (
نرگس و گل محمدي)، بيرجند (زرشك، خشكبار، عناب)، قائنات (زرشك، پسته، گل محمدي)، سرايان 

 (خشكبار، انار)، فردوس (پسته، انار)، بشرويه (پسته)، طبس (خرما و زيتون)
 ان.هاي استهمه شهرستان در) ايگلخانه( كشاورزي هايفعاليت توسعه -
 هاي استان.در همه شهرستان) گياهان دارويي( كشاورزي هايفعاليت توسعه -

در شهرستان هاي درميان، خوسف، ) سنگين و سبك دام از اعم دامداري( كشاورزي هايفعاليت توسعه -
 بيرجند، قائنات، فردوس، سربيشه، سرايان، طبس، بشرويه، نهبندان، زيركوه.

 هاي نهبندان، خوسف، سربيشه، زيركوه وشهرستان در) شتر ويژه به داريدام( كشاورزي هايفعاليت توسعه -
 بشرويه.

هاي بيرجند، خوسف، قائنات، درميان، سربيشه، سرايان، هاي كشاورزي (طيور) در شهرستانتوسعه فعاليت -
 نهبندان و فردوس.

 هاي صنعتي و معدنيمناطق مستعد توسعه فعاليت
 صنعت

 د، قائنات، فردوس و طبس.صنايع دانش بنيان در بيرجن -

س، هاي بيرجند، سرايان، نهبندان، سربيشه، طبصنايع فرآوري معدني(كاني فلزي يا غير فلزي) در شهرستان -
 بشرويه، فردوس، درميان و قائنات.

 هاي تزئيني در نهبندان، درميان، سربيشه، خوسف. صنايع فرآوري سنگ -

 خوسفصنايع جانبي فوالد و چدن در شهرستان قائن و  -

 هاي طبس، قائنات، خوسف و نهبندان.صنايع طال و مس در شهرستان -

 صنايع  الستيك  (انواع الستيك و تيوپ) در شهرستان بيرجند. -
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 صنايع الكترونيك و برقي در خوسف، سربيشه، سرايان و قائن. -

 صنايع نساجي و پوشاك در فردوس، بيرجند، سربيشه و زيركوه، نهبندان. -

 هاي استان.اشتي در تمام شهرستانصنايع دارويي، بهد -

 در بيرجند، نهبندان، خوسف، طبس، فردوس و قائنات. High-techصنايع  -

 هاي استان.توسعه فرش و صنايع دستي در تمام شهرستان -

 صنايع بازيافت در بيرجند، سربيشه و فردوس. -

 صنايع كاشي در شهرستان بيرجند. -

، هاي قائنات، بيرجند، سرايانو عصاره گياهي در شهرستانواحدهاي توليد و بسته بندي عرقيات، اسانس  -
 درميان، خوسف، طبس بشرويه و سربيشه.

ميان هاي بيرجند، قائنات، زيركوه، سرايان، فردوس، درصنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي در شهرستان -
 و خوسف.

جند، هاي بيردر شهرستان كشتارگاه انواع دامو  حفاظت از گوشت  ،ت گوشتالمحصو يعمل آور د،يتول -
 قائنات، زيركوه، خوسف، درميان و نهبندان.

 معدن
اي همعدني فلزات گرانبها (طال، مس، نقره و آهن) در مركز و جنوب شرق استان در شهرستان برداريبهره -

 بيرجند، خوسف و نهبندان.

 ن، فردوس و بشرويه.هاي سرايابرداري معدني فلزات نيمه گرانبها (سرب و روي) در شهرستانبهره -

 برداري معدني زغال سنگ در طبس.بهره -

اي ههاي ساختماني، بنتونيت و ...) در پهنهبرداري معدني از معادن غيرفلزي (كائولن، رس، سنگبهره -
 فردوس، سرايان، زيركوه، سربيشه، نهبندان و بيرجند.

 مناطق مستعد توسعه خدمات و بازرگاني
 .انينهبندان و درم شه،يسرب ركوه،يز هايدر شهرستان يمرز هايبازارچه زيو تجه توسعه -
نو در  يها يدر فردوس، معدن در طبس، انرژ ITو  يسنگ در نهبندان، فناور ياقتصاد ژهيمنطقه و جاديا -

 .شهيسرب
 هاي مرزي.اندر بيرجند و شهرست اياوراس هياتحاد يافغانستان با كشورها قياز طر يللالمنيب يبازرگان توسعه -

 هاي گردشگريمناطق مستعد توسعه فعاليت
 خوسف و نهبندان. ان،يطبس، سرا ه،يبشرو يها) در شهرستانيرنوردي(كويريكو يگردشگر -
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 تان سربيشه.و شهرس )الني گيدر شهرستان نهبندان (ر ي و آفرودبر مسابقات رال ديبا تأك يورزش يگردشگر -
 رجند و قائنات.، بيهيبشرو، فردوس هايدر شهرستان يخيتار يگردشگر -

 شهرستان طبس.گردشگري فرهنگي در  -
 .، نهبندان و طبسانيسرا هاينجوم در شهرستان يگردشگر -
 .شهيو سرب ركوهيخوسف، ز يهادر شهرستان يريو عشا ييروستا يگردشگر -
 .انيسرا ، زيركوه وانيدر قائنات، درم يكشاورز يگردشگر -
 .، سرايان، بشرويه، نهبندان و سربيشهطبس فردوس و ركوه،يز يهادر شهرستان يعيطب يگردشگر -
 نهبندان و طبس. يهادر شهرستان سميژئوتور -
و قائنات و آب درماني در فردوس،  رجنديب هاي) در شهرستانيپزشك يسالمت(گردشگر يگردشگر -

 خوسف و سربيشه.
 سكونتگاهي مراكز مراتبي سلسله نظام و استقرار الگوي

 شهري سلسله مراتب نظام سكونتگاه هاي
 .رجنديب يشهرمجموعه بزرگ) مشتمل بر  ي(شهرها كيسطح  -
 طبس، فردوس. ن،يقا يبزرگ) مشتمل بر شهرها يانيم يدو (شهرها سطح -
 ، سربيشه.هيبشرو ان،ينهبندان، سرا يمتوسط) مشتمل بر شهرها يانيم يسه (شهرها سطح -
-نيوسف، مود، اسفدن، آرش هوك،يد ه،ياسالم سك،يآ يكوچك) مشتمل بر شهرها يچهار (شهرها سطح -

 .آباديخوسف، حاج اض،يدشت ب يخضر ه،ياسد مبلوك،ين نا،يشهر، عشق اباد، سه قلعه، طبس مس
 ، درح، آبيز.قهستان، ارسك، محمدشهر ك،يشهرها) مشتمل بر زهان، گز-پنج (روستا سطح -

 سلسله مراتب نظام سكونتگاه هاي روستايي
 منظومه هاي روستايي. 19سطح يك  -
 مجموعه هاي روستايي. 49 سطح دو -
 حوزه هاي روستايي. 145سطح سه  -

 الگوي توزيع خدمات اجتماعي در سطح مناطق
 فرهنگي و ورزشي

 هاي روستايي با اولويت مراكز مجموعه و حوزه روستايي.توسعه و ايجاد مراكز فرهنگي و ورزشي در كانون -

 ستان با محوريت شهرهاي سطح يك و دو.هاي شهري اتوسعه و ايجاد مراكز فرهنگي و ورزشي در كانون -
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هاي كويري در شهرستان هاي زيركوه، نهبندان، خوسف، فردوس، طبس، ورزش توسعه و ايجاد مجموعه -
 بشرويه و سرايان.

 ريزي قهستان، باقران، گلشن و نه.هاي برنامههاي ورزشي در منطقهتوسعه و ايجاد دهكده -
 درماني

 هاي شهري پرجمعيت شامل بيرجند، قائنات و طبس.كانونتوسعه خدمات تخصصي درماني در  -

 هاي شهري و مراكز منظومه هاي روستايي.توسعه خدمات عمومي درماني در كانون -

 توسعه مراكز بهداشت و سالمت در مراكز مجموعه هاي روستايي. -

 هاي بيرجند و قائنات.در شهرستان )پزشكي گردشگري(توسعه مراكز گردشگري سالمت -

 عاليآموزش 
 .رجنديب در دانشگاه يخارج يبر جذب دانشجو ديبا تاك يتوسعه آموزش عال -

 .يزريمحور در مراكز مناطق برنامهمهارت يو احداث مراكز آموزش عال توسعه -
 توسعه مركز مطالعات كويرزدايي در دانشگاه بيرجند. -

 هاي استان.توسعه مركز تحقيقات معدن و گياهان دارويي در دانشگاه -

 ه مركز آموزش عالي پزشكي در بيرجند.توسع -

 توسعه و ايجاد پارك علم و فناوري در بيرجند، قائنات، فردوس، بشرويه و طبس. -
 سازمان فضايي شبكه هاي اصلي زيربنايي

 حمل و نقل زميني
ناباد، گ -قائنات -بيرجند -بجستان، محور زاهدان -فردوس-ديهوك -هاي آسيايي در محور كرمانبزرگراه -

 خواف.-كال شور-خوسف، محور قاين -طبس -اصفهانمحور 

هد، مش-هاي مجاور و كريدورهاي ترانزيتي در محورهاي بيرجندآزادراه بين مركز استان با مراكز استان -
 يزد).-يزد (طبس -بجستان، بيرجند-كرمان و سه راهي راهداران -زاهدان، بيرجند -بيرجند

 اسديه.-س، باند دوم بيرجندفردو -سرايان -احداث باند دوم سه راهي روم -

بشرويه، توسعه زيرساخت هاي  -اي) و احداث باند دوم فردوسهاي حمل و نقل(جادهتوسعه زيرساخت -
 يزدان. -حاجي آباد -اي) و احداث باند دوم قاينحمل و نقل (جاده

 -يشهسرب طبس، -زاهدان، محور بيرجند-مشهد، محور بيرجند -محور بيرجند در) ريلي( نقل و حمل شبكه -
 .78ميل  -درح

 حمل و نقل هوايي
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 فرودگاه بين المللي با كاركرد فراملي در بيرجند. -
 فرودگاه داخلي با كاركرد ملي در طبس. -
 اي در فردوس.فرودگاه داخلي با كاركرد منطقه -

 خراسان جنوبي به قرار زير است: استان آمايش اجرايي هايبرنامه -4ماده 
 سرمايه اجتماعي

 پذيرآسيب اقشار سازيتوانمند و انساني منابع سعهتو برنامه -
 اجتماعي هايآسيب كنترل برنامه -
 ريپذبياقشار آس يسازو توانمند يبرنامه توسعه منابع انسان -

 اشتغال يتوسعه و سامانده برنامه -
 يتوسعه مشاركت، تعهد و اعتماد اجتماع برنامه -
 در اداره امور يمشاركت مردم تياز ظرف يحداكثر يريو بهره گ يتوانمندساز برنامه -

 دولت ينهاد تياصالح و تقو برنامه -
  تيريمد ستميبهبود س يالزم برا يهاضوابط، دستورالعمل ها و مالحظات و ارائه آموزش نيتدوبرنامه  -

 بازرگاني
 ...) و دورهايقطب ها، كر ،يبازرگان يربناهاي(زيمرتبط با بازرگان يرساختهايز ليو تكم زيبرنامه توسعه، تجه -
 يمرتبط با بازرگان يقاتيمراكز تحق يطرح ها، برنامه ها و راه انداز نيبرنامه تدو -

 مرتبط تسهيالت و ها زيرساخت سازي فراهم و الكترونيك تجارت و مدرن تجارب گسترش و توسعه برنامه -
 موردنياز مقررات و قواينن تنظيم و خارجي و داخلي تجارت توسعه و تسهيل از حمايت برنامه -

 صنعت و معدن
 صنايع با مرتبط تسهيالت و فضاها ها، زيرساخت تكميل و تجهيز توسعه، ايجاد، برنامه -
 عيتوسعه صنا يقيتشو ياسناد و ارائه ضوابط و بسته ها هيمطالعات و ته نيبرنامه تدو -

 آب و ...) نهي(مصرف به و معادن عيصنا يوربهره يبرنامه ارتقا -
 صنعتي فعال نيمه و فعال واحدهاي و هاتعاوني ها،خوشه ها،نجيرهز تجهيز و تكميل توسعه، برنامه -
 معدني و صنعتي توليد پشتيبان خدمات گسترش و توسعه برنامه -
هماهنگي جهت فعال سازي معادن كوچك، افزايش ظرفيت معادن از طريق ( معادن وريبهره ارتقاي برنامه -

 )در معادن به ويژه معادن زغالسنگ شناسايي منابع و ذخاير معدني، افزايش ارتقاي ايمني
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 برنامه حفاظت و صيانت از محيط زيست و كاهش آلودگي هاي منتج از فعاليت هاي صنعتي و معدني -
 )عرضه محصوالت صنايع پيشرفته و دانش بنيانفراهم سازي امكان دسترسي، نظارت و توسعه سامانه ( -
 توليدي. اجراي طرح بازسازي و نوسازي بنگاه هاي صنعتي و صنوف  -

 كشاورزي و امنيت غذايي
 ها و مراتع كشوراز جنگل يتوسعه بهره بردار و اياح -
 يبزآو منابع  رياز ذخا انتيو ص يسطح پوشش حفاظت يارتقا -
 برنامه توسعه كشت و فرآوري گياهان دارويي -
 برنامه افزايش محصوالت باغي و زراعي با تاكيد بر محصوالت داراي مزيت نسبي استان -

 برداران كشاورزيهاي و بهرهتوسعه و توانمندسازي تعاوني ها، تشكل برنامه -
 انيآبز ريذخا يو بازساز ريتكث -
 زايي بيابان با مقابله -
 برنامه توسعه پرورش دام و طيور -
 كشت الگوي اصالح و كشاورزي عرصه و خاك در آب وريبهره بهبود -
 ياتوسعه كشت گلخانه -

 لمبرنامه توليد محصوالت ارگانيك و سا -
 برنامه مديريت صادرات محصوالت كشاورزي  -
 برنامه توسعه مكانيزاسيون كشاورزي -

 كشاورزي محصوالت توليد و ارزش هايزنجيره تكميل -
 يو توسعه در امور كشاورز قيتحق -
 بنيانبرنامه هوشمند سازي و توسعه كشاورزي دانش -
 يمل ياراض تيمالك يسامانده -

 ارعبه مز يدسترس يهاراه ليو تكم اصالح -
 يگذارهياز سرما تيحما يهاصندوق تيتقو -

 آب
 برنامه بهسازي و توسعه تأسيسات آب و فاضالب و بازچرخاني آب -

 كشت يو اصالح الگو يآب در عرصه كشاورز يبهبود بهره ور -
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 برنامه ارائه خدمات آب شرب و بهداشتي شهري و روستايي -
 بآعرضه تأمين و برنامه  -
 برنامه احيا و بازسازي قنوات -

 محيط زيست و منابع طبيعي
 آبي هايبوم زيست از پايدار برداريبهره و حفاظت -
 خشكي هايبوم زيست از پايدار برداري بهره و حفاظت برنامه -
 داريبرنامه آبخيزداري و آبخوان -
 برنامه حفاظت خاك -

 آب يآب و فاضالب و بازچرخان ساتيبرنامه توسعه تاس -
 كشت يو اصالح الگو يآب در عرصه كشاورز يوربهبود بهره -
 هاو دشت زيبرآ حوضه تيريمد -

 مردم نهاد هايتشكل و هاتعاوني توانمندسازي و توسعه برنامه -
 پسماند  افتيازيو  تيريبرنامه مد -
 يستيز طيو مح يعيمناطق طب داريبرنامه توسعه و حفاظت پا -

 انرژي
 برنامه مطالعه، اكتشاف و استخراج نفت و گاز -

 يانرژ عيانتقال و توز يهارت بر شبكهو نظا ينوساز ،يبهساز -
 انرژي تامين برنامه -
 تجديدپذير و نوين هايانرژي توسعه برنامه -

 يانرژ عيانتقال و توز د،يدر تول وريبهره شيافزا -
 حمل و نقل

 نقل و حمل ايمني ارتقاء برنامه -
 وجهي چند نقل و حمل  توسعه برنامه -
 نقل و حمل لجستيكي خدمات توسعه برنامه -
 يحمل و نقل جاده ا زيمه توسعه و تجهبرنا -
 يليحمل و نقل ر زيبرنامه توسعه و تجه -
 ييحمل و نقل هوا زيبرنامه توسعه و تجه -
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 حمل و نقل كاال و مسافر  يبرنامه هوشمندساز -
 حمل و نقل يهابرنامه هيحمل و نقل و ته يساخت ها ريتوسعه ز ياستگذاريبرنامه س -

 عيتنظام سكونتگاهي و توزيع فضايي جم
 سكونتگاهها فضايي بخشي تعادل برنامه -
 )شهري،روستايي(سكونتگاهها فضايي -كالبدي ساماندهي برنامه -
 )روستاها و شهرستانها،شهرها(قلمروها وجهي چند توانمندسازي و آوري تاب برنامه -
 ييو روستا يشهر يهادر خصوص سكونتگاه  يو خدمات يرساختيز ياستگذاريبرنامه س -

 فرهنگ و هنر
 فرهنگي وسنن رسوم و آداب حفظ و تقويت امهبرن -
 هنري – فرهنگي فضاهاي تجهيز و هازيرساخت توسعه برنامه -
 يو خدمات فرهنگ داتيبرنامه توسعه تول -

 گردشگري
 گردشگري  با مرتبط خدمات و تأسيسات و هازيرساخت توسعه برنامه -
 يريو عشا ييروستا يبرنامه توسعه گردشگر -
 گردشگري هايفعاليت و هاجاذبه ليغاتتب و بازاريابي برنامه -
 دستي صنايع ساماندهي و توسعه برنامه -
اي از گردشگران و صيانت از ميراث فرهنگي ها در ميزباني حرفهبرنامه توانمندسازي نيروي انساني و سمن -

 استان.
 حفاظت آثار جهاني، فرهنگي و تاريخي استان -

 آموزش، علم و فناوري
 رشد زمراك و تحقيقاتي ايستگاههاي فناوري، و علم پارك هاي زيرساخت تجهيز و توسعه ايجاد، برنامه -
 ياستان يها تيها با مز) دانشگاهي(محورييگرا تيمامور -
 يامنطقه يسنج تيبا مز انيدانش بن تيبرنامه توسعه و  انطباق فعال -
 )انجمن ها و.. فناورانه (نخبگان، يهادهيو ا ياز تفكر دانش يريگبرنامه بهره -

 ارتباطات و فناوري اطالعات
 يپست يهارساختيبرنامه توسعه ز -

 اطالعات يبرنامه توسعه كاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناور -
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 اطالعات فناوري  و ارتباطات بخش هايساخت زير توسعه -
 يمجاز يهاتياطالعات  و فعال يبخش ارتباطات و فناور يهايتوسعه فناور -
 يدر بخش فناور يانسان تيو برنامه ترب يكادرساز -

 بهداشت و درمان
 درماني - بهداشتي هايزيرساخت توسعه برنامه -

 تربيت بدني
 ورزشي فضاهاي تجهيز و خدمات توسعه برنامه -

 اقتصاد و سرمايه گذاري
 هامشاركت جلب و خارجي و داخلي گذاي سرمايه جذب و تسهيل برنامه -
 برنامه توسعه اشتغال و كارآفريني -
 هاي مرزيهيل تجارت با تاكيد بر بازگشايي بازارچهبرنامه تس -

 دفاعي، امنيتي و پدافند غيرعامل
 ها، امكانات و تسهيالت مرتبط با مديريت بحرانبرنامه ايجاد، توسعه، تكميل و تجهيز زيرساخت -
ها پذيري مردم، زيرساختسازي و كاهشِ آسيببرنامه هدايت، راهبري، پايش و شناساييِ تهديدات و مصون -

هاي جمعيت و فعاليت و استمرار خدمات ضروري (از طريق رعايت اصول، الزامات و مالحظات و كانون
 دفاعي، امنيتي و پدافندغيرعامل)

 برنامه جامع پدافند غيرعامل و مديريت بحران -
اور در هاي مجهاي الزم مديريت بحران (متناسب با نقش استان در پشتيباني از استانبرنامه توسعه زيرساخت -

 مواقع بحران)
 برنامه خروج تدريجي مراكز خطرزاي غيرشهري از نقاط مسكوني -
ئل افزايي اطالعاتي و امنيتي در مسابرنامه اشراف، صيانت، مقابله، تحليل و بررسي، معماري و مهندسي و هم -

 و اهداف راهبردي وزارت اطالعات در محيط امنيت ملي

ر و هوشمند مناطق مرزي مبتني بر نقش مردم و فنآوري اطالعات و صيانت برنامه ارتقاء امنيت پايدار، فراگي -
 از توسعه و كاركردهاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي قانوني در مرزها

 باشند.هاي اجرايي ملي و استاني مكلف به رعايت مفاد اين سند ميتمامي دستگاه -5ماده 
شده در بخ فعاليت كليه -6ماده  سند بايد به گونه شهاي تعريف  شد كه مجموع ن هاي مختلف اين  يازها اي با

صارف آبي آن  سقف آب قابل برنامه و م ستان ها محدود به  شورايعالي آب    ريزي ا صوبات  ر د در چارچوب م
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ضه  سط وزارت نيرو ابالغ مي – 2هاي آبريز درجه حو شد. وزارت نيرو مكل  -گرددكه تو ست آب قابل   فبا ا
هاي مختلف مصــرف و به تفكيك بخشو ســاله بازنگري  5هاي زماني را در دوره ام شــدههنگريزي بهبرنامه
 ها ابالغ نمايد.به استان ،2هاي آبريز درجه حوضه
ســازمان مديريت و برنامه ريزي اســتان موظف اســت، گزارش عملكرد ســاالنه تحقق اين ســند را در  -7ماده 

ها رخانه نيز گزارشي از ميزان تحقق پذيري اسناد آمايش همه استان   پايان هر سال به دبيرخانه ارسال نموده و دبي  
 دهد.را به شورايعالي ارائه مي

ستان سازمان مديريت و برنامه  -8ماده  ست تمهيدات الزم به منظور تحقق  ريزي ا سند و هم  موظف ا پذيري 
 در سطح استان را فراهم آورد. چنين مطالعات آمايش استان

ستان مديريت و برنامه سازمان   -9ماده  سند      ريزي ا سند؛ پيوند بين اين  موظف است به منظور تحقق عملياتي 
ــتان و برنامه  ــطح اس ــنواتي در با مطالعات آتي در س هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت از جمله بودجه س

 استان را با تعامل و همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور برقرار نمايد.
ريزي استان موظف است حداكثر ظرف مدت يكسال، سند آمايش استان       ازمان مديريت و برنامهس  -10ماده 

 را بر اساس سند ملي آمايش سرزمين بازنگري، بروزرساني و اسناد مربوطه را به دبيرخانه ارسال نمايد.

  


