
 

 
 

  
استان كشور 31اسناد آمايش   

11/12/1399 شورايعالي آمايش سرزمينصوب م



 
وری   ت     ریا

ودسازمان  ور و  
رخا  ن یعا  ورا د رز ش  آما  

٢ 
 

 3.............................................................................................................................................................................. گلستان استان شيآما سند
 36 ............................................................................................................................................................................. النيگ استان شيآما سند
 69 ............................................................................................................................................................................ سمنان استان شيآما سند
 90 ......................................................................................................................................................................... مازندران استان شيآما سند
 125........................................................................................................................................................................... لياردب استان شيآما سند
 151........................................................................................................................................................... يغرب جانيآذربا استان شيآما سند
 175..........................................................................................................................................................يشرق جانيآذربا استان شيآما سند
 204...................................................................................................................................................................... كردستان استان شيآما سند
 233............................................................................................................................................................................. الميا استان شيآما سند
 256..........................................................................................................................................................................لرستان استان شيآما سند
 281....................................................................................................................................................................... كرمانشاه استان شيآما سند
 300.......................................................................................................................................................................... همدان استان شيآما سند
 319............................................................................................................................................... ياريبخت و محال چهار استان شيآما سند
 335...................................................................................................................................................................... خوزستان استان شيآما سند
 357......................................................................................................................................................... اصفهان استان نيسرزم شيآما سند
 397.................................................................................................................................................. راحمديبو و هيلويكهگ استان شيآما سند
 426............................................................................................................................................................................ فارس استان شيآما سند
 447........................................................................................................................................................................... بوشهر استان شيآما سند
 478................................................................................................................................................................................. قم استان شيآما سند
 501.............................................................................................................................................................................. البرز استان شيآما سند
 519............................................................................................................................................................................تهران استان شيآما سند
 543........................................................................................................................................................................... نيقزو استان شيآما سند
 567......................................................................................................................................................................... يمركز استان شيآما سند
 594........................................................................................................................................................................... زنجان استان شيآما سند
 623................................................................................................................................................... بلوچستان و انستيس استان شيآما سند
 654................................................................................................................................................................................ زدي استان شيآما سند
 688........................................................................................................................................................................... كرمان استان شيآما سند
 726...................................................................................................................................................................... هرمزگان استان شيآما سند
 748............................................................................................................................................................ يجنوب خراسان استان شيآما سند
 782............................................................................................................................................................ يرضو خراسان استان شيآما سند
 812............................................................................................................................................................ يشمال خراسان استان شيآما سند



وری  ت   ریا
ور ود   سازمان  و 

ن رز ش  ی آما عا ورا رخا   د

782 

 قانون احكام  32قانون برنامه شــشــم توســعه جمهوري اســالمي ايران و ماده   26يك بند الف ماده به اســتناد جزء
سه          سرزمين در جل شورايعالي آمايش  شور؛  سعه ك ستان     ،11/12/1399مورخ دائمي برنامه هاي تو سند آمايش ا

  را در دو قسمت راهبردي و اجرايي به شرح زير تصويب نمود:  1404در افق   سان رضويارخ
 

 خراسان رضوي استان آمايش سند
 تعاريف و مفاهيم -1ماده 

 روند:د اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميدر اين سن
 شورايعالي آمايش سرزمين  :شورايعالي
 دبيرخانه شورايعالي آمايش سرزمين  دبيرخانه:

ي، هاي اجتماعي، فرهنگهاي جامعه در حوزهاهداف بنيادين غايت خواست اهداف بنيادين توسعه فضايي استان:
ــادي و زيســـت ــي و مبتني بر ارزشمحيطي بوده كه اقتصـ م بر هاي حاكها و آرماندر قالب رويكرد تفكر ارزشـ

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

حليل روندها و اي مبتني بر تقش استان در تقسيم كار ملي و منطقهن 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  ايهاي فعلي يا آتي استان در دو سطح جداگانه ملي و منطقهها 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
سبب اجماع، ترغيب و جهت    شفافيت، جذابيت، يكپارچگي، جامعيت و برانگيزانندگي آن،  هي به دباورپذيري، 

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

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

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

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

 هستند.

بتني بر راهبردهاي مبندي كالن نظام فضايي يا همان طرح پايه آمايش استان، شكل بندي كالن نظام فضايي:شكل
هاي اصلي پابرجا و استنتاج الزامات فضايي اين راهبردها، قلمروهاي اصلي و مراكز عمده زيست و فعاليت، شبكه     

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

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 رسيدعه اقدامات و دستورالعملمجمو ها در استان:هاي سرزميني توسعه بخشسياست
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 شــكلاز رويهم گذاري اليه تصــوير ســازمان فضــايي اســتان در افق توســعه يافتگي:
ها، الگوي نظام ســـكونتگاهي، الگوي نظام خدمات اجتماعي، الگوي نظام خدمات برتر، الگوي قرار فعاليتاســـت

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

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

گانه كشــور كه ســي 2هاي آبريز درجه ســهم آب اســتان از منابع آب تجديدپذير حوضــه يزي:رآب 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 منا    شود. منابع آب قابل برنامه مي س ريزي  اب و بع آب غيرمتعارف (پ
 باشد.زدايي دريا) ميشور درون سرزميني و منابع آب نمكشور و لبمنابع آب

 خراسان رضوي به قرار زير است: سند راهبردي آمايش استان -2ماده 
 اهداف بنيادين -2-31
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 تعامالت بازرگاني سازنده و كارا با كشورهاي منطقه؛ -

 ؛داريپا گذاريي همراه با سرمايهنسب هايتيبر مز يمبتن يو معدن يصنعت يهاتيتوسعه فعال -
 ارتقاء رقابت پذيري در حوزه توليدات كشاورزي و امنيت پايدار غذايي؛ -
 حفظ و ارتقاء پايداري منابع آبي، محيط زيست و منابع طبيعي؛ -

 ؛نو يهايانرژ ژهيوهب يدر حوزه انرژ وريبهره شيافزا -

 هاي ارتباطي؛ساختارتقاء كيفيت خدمات حمل و نقل و زير -

 توسعه كيفيت خدمات و زيرساخت هاي ارتباطي و نوين؛ -

ــعه متوازن  - ــبكه اجمعيت توس ــكونتگاه منيو ش ــ يس  بهرت اهش روند مهاجكهر پهنه و ليمتناســب با پتانس
 مشهد؛

 حفظ و تقويت فرهنگ، ميراث ملموس و ناملموس تاريخي، طبيعي، فرهنگي و هنرهاي بومي؛  -
 دار و خالق نظير گردشگري سالمت؛تحقق گردشگري پاي -
 المللي؛هاي برتر استان در سطح ملي و بينارتقاء جايگاه علمي و آموزشي دانشگاه -
 توسعه و ارتقاء نظام سالمت شهروندان؛ -

 گرا  و توسعه يافته با هويت ايراني ـ  اسالمي؛اي مشاركتدستيابي به جامعه -

 و ميزباني رويدادهاي بين المللي ورزشي؛ارتقاء نقش استان در ورزش همگاني، برگزاري  -
  ؛گراجامع، هم افزا و توسعه يريگميبه نظام تصم يابيدست -

ارتقاء ســطح امنيت اســتان از طريق بكارگيري الزامات دفاعي، امنيتي، پدافندغيرعامل و مديريت بحران در   -
  اي استان؛هاي توسعهبرنامه

 اينقش استان در تقسيم كار ملي و منطقه -2-32

 يمل كار ميتقس در استان شنق
 كشاورزي

توليد محصوالت استراتژيك يا داراي مزيت رقابتي شامل زعفران، پسته، كشمش، جو، گوشت قرمز، شير و  -
 تخم مرغ با تاكيد بر قلمرو ناحيه مركزي و جنوب استان؛ 
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 صنعت و معدن

هاي غيرفلزي ) وكانيتوليد محصوالت غذايي، صنايع معدني به ويژه فلزات اساسي (آهن، مس و طال  -
ها، شيشه، كاشي و سراميك)، صنايع خودرو، منسوجات (فرش)، محصوالت هاي قيمتي و گوهرسنگ(سنگ

چرمي، صنايع مبلمان، صنايع الكترونيك و الكتروتكنيك، پتروشيمي و استخراج مواد معدني (از جمله 
وار و ريزي مشهد، نيشابور، سبزي برنامهفلورين، منگنز، خاك نسوز، باريت، كروميت و آنتيموان) در نواح

 جنوب  -مركزي

 بازرگاني
 در شهر سرخس انهيم يايآس يبا كشورها يمشترك اقتصاد يهايو همكار يمركز تبادالت بازرگان  -
 درگز؛ -تربت جام و قوچان -ريزي مشهد، سرخس، تايبادمركز استقرار، تخليه و توزيع كاال در نواحي برنامه  -

 گردشگري
 گردشگري مذهبي در مشهد؛ قطب  -
طبيعي در شهرهاي توس، طرقبه، شانديز،  نيشابور، خواف، سرخس، كالت  -فرهنگي -گردشگري تاريخي -

 و گناباد
 مركز ارائه خدمات گردشگري سالمت در شرق كشور در شهرستان مشهد؛ -

 خدمات برتر
مرتبط با صنايع فلزي، زعفران،  اي)بورس، بازارهاي مالي و خدمات بيمه مركز ارائه خدمات برتر (خدمات -

 هاي مشهد، تربت حيدريه، خواف، نيشابور، سبزوار، سرخس و تايباد؛پسته و صنايع دستي در شهرستان
 حمل و نقل

اي هگناباد (به سمت محور استان -سرخس ،يمركز يايآس -سرخس-مشهد يلير يتيترانز ارتباطاتدروازه   -
 هرات؛ -تايباد -مشهد و خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان)

 اي و ريلي شمال شرق كشور به محوريت شهر مشهد و تربت حيدريه؛اب هوايي، جادهه -

 هاب لجستيك شمال شرق كشور در مشهد -
 انرژي

 كانون توليد و توزيع گاز به محوريت ناحيه سرخس؛ -



وری  ت   ریا
ور ود   سازمان  و 

ن رز ش  ی آما عا ورا رخا   د

786 

هرستان ديد بينالود و شهاي نو(با استفاده از انرژي بادي و خورشيدي) به محوريت شهر جكانون توليد انرژي -
 خواف؛
 آموزش عالي

 آموزشي شرق كشور  -قطب علمي -

 امنيتي و پدافندغيرعامل
 نقش كليدي در تامين دفاع مرزي، امنيت ملي و پدافندغيرعامل. -

 يامنطقه كار ميتقس در استان نقش
 كشاورزي

الت، كشمش وشهرستان مه توليد و فرآوري زعفران با محوريت شهرستان تربت حيدريه، پسته با تمركز در  -
، هاي مشهدهاي كاشمر و خليل آباد، گندم و جو، گوشت قرمز، شير و تخم مرغ در شهرستاندر شهرستان

 كاشمر، تربت حيدريه، گناباد، سبزوار و  نيشابور؛
 صنعت و معدن

 هاي ناحيه مركزي و جنوب؛صنايع معدني به ويژه فلزات اساسي(آهن، مس و طال) در شهرستان  -
 هاي غيرفلزي نظير فيروزه در شهرستان فيروزه؛كاني -
 سازي، منسوجات (فرش) در شهرستان مشهد؛صنايع خودرو و قطعه -
 نساجي، پوشاك و چرم، صنايع مبلمان در ناحيه مشهد؛ -
 محصوالت شيميايي و پتروشيمي (ناحيه سرخس)؛ -
 محصوالت معدني، كروميت و آنتيموان در ناحيه سبزوار؛ -

 تزئيني و نما در شهرستان بجستان؛ هايتوليد سنگ -

 توليد زغال سنگ در شهرستان سرخس؛ -

 ساخت وسايل نقليه موتوري؛ -

 ماشين آالت و تجهيزات؛ -

 هاي برقي، وسايل ارتباطي و تجهيزات پزشكي؛ماشين آالت و دستگاه -

 غذايي و آشاميدني؛ -
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 بازرگاني

 درگز؛ -تربت جام و قوچان -ايبادمركز تخليه و توزيع كاال در منطقه، در نواحي مشهد، سرخس، ت -
 گردشگري

 گردشگري مذهبي و گردشگري سالمت به مركزيت شهر مشهد؛  -
 فرهنگي در توس، طرقبه، شانديز،  نيشابور ، خواف، فريمان، سرخس،كالت و گناباد  -گردشگري تاريخي -

 ناباد؛ران و گهاي كالت، درگز، بينالود، نيشابور، تربت حيدريه، چناگردشگري طبيعي در شهرستان -
 ابين و ...) ؛كگردشگري رفاهي تفريحي در شهرستان بينالود (به ويژه گردشگري غذا، بانجي جامپينگ، تله -

 خدمات برتر

مهندسي) مرتبط با صنايع فلزي،  -مركز ارائه خدمات برتر (بورس، بيمه، بازارهاي مالي و خدمات فني -
 يه مشهد؛زعفران، پسته، زيره، كشمش و صنايع دستي در ناح

 حمل و نقل

هاي مشهد و درگز، خواف، قوچان و سبزوار در مقياس اي، هوايي و ريلي در شهرستانهاب ترانزيتي جاده -
 ي نظير دوغارون تايباد و سرخس؛اقتصاد ژهيمناطق وي و مرز يهابازارچهكشور با محوريت  9منطقه 

 در ناحيه مشهد  9هاب لجستيك منطقه  -
 انرژي

 هاي خواف و مشهد (منطقه بينالود)؛هاي نو در شهرستانز مايع در سرخس و انرژيمركزيت توليد گا -
 آموزش عالي

 دانشگاهي شرق كشور در ناحيه مشهد، نيشابور و سبزوار؛ -مركز علمي -

 امنيتي و پدافندغيرعامل
 نقش اساسي در دفاع و امنيت منطقه و تحقق اهداف پدافند غيرعامل و امنيت ملي؛ -
 استان عهتوس اندازچشم -2-33

محور،  ييبا توسعه متوازن و پايدار، مبتني بر اقتصاد دانا ياسالم -يرانيا تيهو يدارااست خراسان رضوي استاني «
ابع صنعت و معدن و حفاظت من ،يكشاورز گاهيبا ارتقاء جا يمذهب يپيشرو در بخش خدمات برتر و گردشگر

 نيساس اا بر. »كشورهاي منطقه و جهان ،هااستان ريسا سالم و مطلوب در تعامل سازنده با ستيز طيو مح يعيطب
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با رعايت الزامات و مالحظات دفاعي، امنيتي و  1404خراسان رضوي در افق  يهايژگيچشم انداز، و
 است:  دهيگرد ميترس ريصورت زپدافندغيرعامل به 

 ؛موفق در مديريت منابع طبيعي و برخوردار از محيط زيست سالم و مطلوب -
 ؛وزيع متعادل جمعيت و فعاليت در پهنه جغرافيايي استانت يدارا -
 ي؛طيمح ياهو توان يمتناسب با منابع آب دار،يپا يرقابت تيو مز ييبر دانا يمبتن يبرخوردار از كشاورز -
 ؛وري در مقياس مليهاي بهرهمند از مديريت اقتصادي برتر در شاخصبهره -
 ؛آوري برتر در سطح كشور و منطقهو فنتوليد دانش  ،ياحرفه يقطب آموزش عالي و فن -
 ؛پايگاه معنوي جهان تشيع و قطب فرهنگي در منطقه -
 ؛و زيارتي يبرتر در بخش گردشگري، به ويژه گردشگري مذهب -
 ؛هااستان ريبا سا سهيپيشرو در ارائه خدمات برتر در مقياس بين المللي در مقا -
 ؛مجاور يهاويژه با كشورهاي منطقه و استانبه ردايپاو  و بين المللي گسترده يتعامالت داخل يدارا -
 يي؛ر داناب يصنعتي مبتن يهاتيدر سطح منطقه و جهان با توسعه فعال داريبرخوردار از توان رقابتي پا -
 ؛با هدف صادرات به كشورهاي منطقه و جهان داريپا يقابتر تيمز  -
 ؛امن با شهرونداني برخوردار از كيفيت زندگي مطلوب ياستان -
 هاي توسعه استانموريتما -2-34
 ؛كشور يمذهب يو مركز گردشگر ارتيقطب ز -
 ؛و شرق يمركز يايآس يبا كشورها يو بازرگان يتعامالت اقتصاد تيمركز -
 ؛محور شرق و غرب يدورهاينقش فعال در كر -
 ؛زعفران، پسته و كشمش ژهيصادرات محور به و يقطب محصوالت كشاورز -
 ؛شرق كشور ييغذا عيصنا تيمركز -
 ؛شرق و شمال شرق كشور يليو ر ايجاده ،ييواهاب ه -
 ؛كاال (بندر خشك) عيو توز هيمركز استقرار، تخل  -
 ي؛زبان و تمدن پارسي به ويژه در آموزش عال تيمركز -
 ؛خودرو و فرش در كشور يسازقطعهصنايع و ، يفوالد ي،معدن عيقطب صنا -
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 ي؛ديو خورش يباد نينو يهايانرژ ديدر تول ينقش محور يفايا -
 ؛سالمت يگردشگر تيبا اولو ياستقرار ارائه خدمات پزشك گاهيجا -
 ؛شرق كشور ينظام سكونتگاه درتعادل  -
 )؛مهيكاال و خدمات ب ،يبورس مال ،يامشاورهبرتر ( ارائه خدمات تيمركز -
 انرژي گازي شمال شرق كشور؛ ديمركز تول -
 ي؛رفلزيغ يهايكان يمركز فراور -
 پابرجا راهبردهاي -2-35

 ريلي؛ و هوايي اي،جاده كريدروهاي جانبههمه و هماهنگ توسعه -
هاي مرزي لطف آباد، هاي مرزي استان (سرخس و بازارچهها و بازارچهجانبه پايانهو همه هماهنگ توسعه -

 دوغارون و باجگيران) ؛
سازي و تقويت هاي آيسيك در صنايع و فرآوري مواد معدني، مدرنتوسعه پايدار با رعايت اولويت -

 ي؛تكميل -ويژه در صنايع فوالدي، غذايي و تبديلي هاي توليد در بخش صنعت و معدن بهزيرساخت
 بر كشاورزي با رويكرد ايمني زيستي و غذايي؛آبهاي كمتوسعه فعاليت  -
شهري  هايهاي حاصل از بازيافت پسابگيري از آبتعادل بخشي منابع و مصارف آبهاي زيرزميني و بهره -

 و روستايي؛
 پايداري منابع آب، خاك، فون و فلور؛حفظ و   -
 انرژي؛ مصرف سازيبرداري از منابع جديد انرژي در استان و بهينهبهره   -
 اي در سطح ملي و بين المللي؛اي و حمل و نقل هوايي، ريلي و جادهتقويت نقش مبادالت منطقه  -
ي و و تقويت شهرهاي مياناستان  مراتبيسلسله نظام در مشهد نقش نشيني و كاهشپيشگيري از حاشيه -

 ها؛روستاهاي مراكز دهستان
 توسعه و تقويت تمدن پارسي مكتب خراسان؛ -
 تقويت و معرفي آثار تاريخي، ايراني و اسالمي در توسعه و جذب گردشگر خارجي؛  -



وری  ت   ریا
ور ود   سازمان  و 

ن رز ش  ی آما عا ورا رخا   د

790 

سازي اقدامات اجرايي در زنجيره تامين و عرضه خدمات گردي و هماهنگهاي بومتقويت زيرساخت  -
 ويژه تثبيت گردشگري مذهبي؛گردشگري به

تقويت و توسعه نقش و جايگاه آموزش عالي و مراكز رشد استان در سطح ملي و بين المللي و ارتقاء نقش   -
 اي و ...؛پزشكي، ورزشي، حرفه -هاي عمومي در محورهاي بهداشتيآموزش

 پدافندي پايدار؛ هاي امنيتي وراه اندازي سيستم نوين دفاعي مرزي، توسعه و ارتقاء زيرساخت  -
 ذاران؛گهاي تشويقي براي سرمايههاي صادراتي با كشورهاي خارج نزديك و توسعه بستهتقويت تشكل  -
 قدس آستان ويژهبه عمومي نهادهاي ساير و خصوصي بخش جايگاه و سازماني، نقش وريبهره ارتقاء  -

 رضوي؛

 ارتقاء همه جانبه بهداشت عمومي و رفاه اجتماعي؛  -
 استان) توسعه اندازچشم (تصويراستان  فضايي نظام كالن بنديشكل -2-36

 دار توسعه فعاليت و استقرار جمعيت قلمروهاي اولويت

 دار استقرار جمعيت قلمروهاي اولويت
 رستانشهشهرستان فريمان در شهر فريمان،  موچنان، در چناران شهرستان ا،يعل يمانينر در مشهد شهرستان -

 ؛نيالئ آباد حسن و چنار در كالت
 در باديات شهرستان تاك، يبن و كك قلعه ،سمنگان ،درآزاده جام تربت شهرستان ارزنه، در باخرز شهرستان -

 )؛عبدالغفور يحاج چاهخيرآباد ( و آبقه
 ؛گرمابشهرستان فيروزه در  و برزنون در شابورين شهرستان -
 بجستان تانشهرس روشناوند، در دگنابا شهرستان نسر، در هيدريح تربت شهرستان ور،يا در كاشمر شهرستان -

 رستانشه درونه، در بردسكن شهرستان سنگان، آباد مژن در خواف شهرستان فخرآباد، و زيمرند ،نيجز در
، شهرستان خليل آباد در دهنو و شهرستان رشتخوار در مهنه در والت مه شهرستان آباد، يصف و ساق در زاوه

 سعادت آباد و مهدي آباد؛
در محمدآباد گفت، شهرستان جوين در حكم آباد، شهرستان خوشاب در مشكان، شهرستان شهرستان جغتاي  -

 داورزن در صدخرو؛
 شهرستان قوچان در شهركهنه و شهرستان درگز در شهر درگز؛ -
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 شهرستان سرخس در گنبدلي و بزنگان؛ -
 دار توسعه فعاليت قلمروهاي اولويت

 اورزيهاي بخش كشقلمروهاي اولويت دار توسعه فعاليت 
 زراعت

يه  ابورشيشهرستان ن، مانيرف چناران)، شرق شهرستان -هاي كالت، مشهد (محور ارتباطي مشهددر شهرستان -
هرستان شجام، تربتدر قلمرو مركزي شهرستان صالح آباد و غرب و جنوب شهرستان  جز جنوب شهرستان،

قه و منط قوچان-جاده چناران  ، حاشيه)، شمال شرق شهرستان كاشمرو حاشيه مرز شرقي سرخس (بزنگان
 ؛ششتمد سبزوار

 باغداري
اي، لخانههاي گفعاليت استقرار (اره كمر) مستعد شهرستان بينالود مستعد باغداري و در شهرستان فريمان -

رستان شهو  آبادليخلمركز شهرستان ، شهرستان قوچان و شمال شهرستان نيشابور، شهرستان كوهسرخ
 پسته كاري و شهرستان تايباد مستعد گياهان دارويي؛مستعد رونه و انابد هاي ددر كوهستانبردسكن 

 دامداري
دام سبك و  ايهتيمستعد استقرار فعال و شهرستان نيشابور درگز -ريزي قوچان، ناحيه برنامهشهرستان مشهد -

و  درگز مر،هاي كالت، كاشفعاليت دامي سبك و در شهرستان استقرار مستعد ، شهرستان صالح آبادنيسنگ
 زنبورداري؛ مستعد هاي چناران، تايباد و نيشابورداري، در شهرستاننوغان تربت حيدريه مستعد

 شيالت
 آباد؛ حيدريه و خليل سبزوار، نيشابور، تربت ،مانيفر، نالوديب، درگز، كالتهاي شهرستان -

 هاي صنعتي و معدنيفعاليت دار توسعهقلمروهاي اولويت

 صنايع معدني 

 صنايع معدني؛ استقرار هاي خواف، كاشمر، سبزوار، نيشابور مستعدشهرستان -
 هاي غير فلزي ساختماني؛فعاليت معدني و كاني استقرار هاي مشهد، فريمان و چناران مستعدشهرستان -
 ي؛ساختمانمصالح  يهاتيمستعد استقرار فعال مشهد و فريمانشهرستان  -
 ي؛ساختمانو  يزرفليغ يهايفروكرم و كان رينظ يرآهنيلزات غف يهاتيشهرستان سبزوار مستعد استقرار فعال -
 هاي غيرفلزي؛فعاليت كاني هاي گناباد، بجستان، كاشمر و تربت حيدريه درشهرستان -
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 فلزات آهني؛ فعاليت معدني و استقرار مستعدبردسكن ، بجستان و زاوههاي تربت حيدريه، رشتخوار، شهرستان -
هاي غيرفلزي كاني فعاليت معدني و استقرار ويژه سنگ تزئيني) مستعديروزه (بهشهرستان نيشابور و شهرستان ف -

 ساختماني؛
 وسعه معادن؛هاي تايباد و باخرز در تهاي غيرفلزي و شهرستانفعاليت كاني استقرار شهرستان تربت جام مستعد -

 والت، بينالود و درونه بردسكن براي معادن طال؛هاي مهشهرستان -
 ربصنايع انرژي

 يمنيات انك تيبا رعا يميپتروش عيگاز، استقرار صنا يسرخس به لحاظ وجود منابع غنشمال شهرستان  -
 ي؛ستيز
 تكهاي صنايع

 هاي مشهد (توس) و چناران در توليد شارژرهاي مخابراتي و ماشين ابزار؛شهرستان -
 صنايع سنگين

 ؛سبزوار ي شهرستانشمال و جنوب يدر نواح يفلز عيصنا -
 ؛، كاشمر و مشهدجغتاي شابور،يخواف، ن يهادر شهرستان يمعادن فلز -

 صنايع سبك

 فعاليت صنعتي نظير نساجي؛ استقرار هاي مشهد، چناران، فريمان و فيروزه مستعدشهرستان -
خوار كاشمر، گناباد، بجستان و رشت ه،يدريتربت ح مان،يچناران، سبزوار، فر شابور،يمشهد، ن يهاشهرستان -

 ي؛رفلزيغ يكان عيصنااليت فع استقرار مستعد
 جام، صالح آباد،تربت باد،يچناران، قوچان، درگز، تا ،و سرخس مانيفر شابور،يمشهد، ن يهاشهرستان -

 ؛وابسته عيناو ص ييدارو ،ييايميمحصوالت شفعاليت  استقرار مستعد سبزوار، گناباد، بردسكن و كاشمر
 افيناف و الوابسته به ك ينساج عيصنا تيفعال قراراست مستعد باديشهرستان تا يو شمال يمركز يهاقسمت -

 ي؛بافيو قال يمصنوع
 ؛وابسته عيو صنا شميكرم ابرفعاليت توليد  استقرار مستعد هيدريشهرستان تربت ح -
 ؛زعفران يبندو بسته يفرآور د،يتولهاي فعاليت استقرار مستعد هيدريمه والت و تربت ح هايشهرستان -

 ؛شابوريقوچان، درگز، كالت، مشهد و ن يهادر شهرستانيلي و تكميلي مرتبط و صنايع تبد ييغذا عيصنا -
 صنايع صادراتي
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ك، فوالد، تهاي مشهد، خواف، تربت حيدريه، جغتاي، سبزوار، فيروزه و بردسكن شامل صنايع هايشهرستان -
 ها و ساختماني؛گوهرسنگ

 هاي بخش خدماتفعاليت دار توسعهقلمروهاي اولويت 

 يبازرگان
 

ژه و پيشنهاد سبزوار براي منطقه وي، )وجود منطقه ويژه( باديشمال شهرستان درگز و شهرستان سرخس و تا -
 ؛CISو كشورهاي  استان يالملل نيب يبازرگان يمبادبراي 

 ؛شهرستان مشهد به عنوان يكي از مراكز ملي تخليه كاال -
 ،شيفروفروشي، خردههاي عمدهفعاليت راستقرا مستعد سبزوار و نيشابوربينالود،  مشهد،هاي شهرستان -

 ؛انبارداريو  تعميرات
 گردشگري

 سبزوار؛ و كاشمر نيشابور، گردشگري مذهبي در مشهد، -
-چناران، قوچان، درگز، نيشابور، فريمان، گناباد و كالت و برنامه بينالود، هايگردشگري طبيعي در شهرستان -

 ر و فيروزه؛ريزي براي شهر جهاني گوهرسنگ در مشهد، نيشابو
خواف، فريمان، درگز،  نيشابور، كاشمر، سبزوار، كالت، هاي مشهد،گردشگري تاريخي در شهرستان -

 گناباد و تربت جام؛ سرخس،

 فريمان، گناباد، خواف و تربت جام؛ نيشابور،  هاي مشهد،گردشگري فرهنگي در شهرستان -
 ؛داريرستورانهتل و فعاليت  استقرار و بينالود مستعد هاي مشهدشهرستان -

 حمل و نقل و ترانزيت
 اي، هاب هوايي و شهرك فرودگاهي؛مستعد توسعه حمل و نقل ريلي، جاده شهرستان مشهد -
 هاي تايباد، سرخس، قوچان و درگز براي حمل و نقل ترانزيتي؛شهرستان -
، مسافر و االبراي ترانزيت ك)  وجود منطقه ويژه( بازرگانيهاي سرخس و تايباد مستعد فعاليت شهرستان -

– بازرگان و سرخس - دوغارون – غربي (محورهاي ارتباطي سرخس - انرژي در مسير كريدورهاي شرقي
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– چابهار و سرخس - دوغارون – سرخس ايجنوبي (محوره -شمالي  كريدور خسروي) و - دوغارون
 ؛بندرعباس) - دوغارون

 شهرستان سبزوار به عنوان معين فرودگاهي مركز استان؛ -
 هاي گناباد، فريمان، تايباد و تربت جام براي توسعه راه آهن؛انشهرست -

 خدمات آموزشي
فعاليت  قراراست مستعد و نيشابور ، تربت حيدريه، تربت جام، گنابادسبزوارمشهد، بينالود، هاي شهرستان -

 عالي؛ آموزش
 خدمات درماني و سالمت

و تربت  هاي علوم پزشكي نيشابورو دانشكدهدانشگاه علوم پزشكي مشهد،گناباد، سبزوار و تربت حيدريه  -
 جام؛
 خدمات برتر

 فعاليت بورس؛ استقرار مشهد مستعد شهرستان -

 هاي مشهد، تايباد، سرخس، درگز و قوچان براي خدمات بيمه؛شهرستان -
 قلمروهاي نامناسب توسعه فعاليت و استقرار جمعيت

حفاظتي و ...) -ها، حرايم امنيتيز جمله حرايم رودخانههاي ناشي از قوانين و مقررات (اها و ممنوعيتمحدوديت
 هاي حفاظت شدهو مناطق تحت مديريت سازمان حفاطت محيط زيست و پهنه هاي تاالبي و حريم رودخانه

 قلمروهاي نامناسب استقرار جمعيت
ع ب منابحاشيه شهر و ارتفاعات جنوبي، شرق و شمال شرق مشهد، شمال چناران، قلمروهاي مواجه با تخري -

 هاي بحراني؛طبيعي و دشت
 قوچان شهرستان شمال  -

ايش قلمروهاي داراي كانون بحران فرس  باخرزشهرستان  و باديتا شهرستان ، جنوبشهرستان صالح آبادشمال  -
 بادي؛

 ليلخجنوب غربي شهرستان  كاشمر، شهرستانجنوب  ،خوافشهرستان  غربي جنوب، رشتخوارشهرستان  -
 ادي؛هاي فرسايش بهاي بحراني و كانونبا توجه به مواجه با دشتبردسكن شهرستان غرب و جنوب آباد، 

 ؛سبزوارو غرب شهرستان جنوب  -
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 شهر تاريخي توس؛ -
 قلمروهاي نامناسب توسعه فعاليت
 هاي كشاورزيفعاليت قلمروهاي داراي محدوديت توسعه

 زراعت
با  فريمان و شمال شهر مشهد جنوب شهرستانشمال شهرستان چناران،  كالت به جز قسمت مياني، شهرستان -

 ي؛آب يكشاورزبراي  در نظر گرفتن شرايط كشف رود
 جنوب شهرستان نيشابور؛ -
-ستاني، شهرقسمت مركزدر زاوه حيدريه، خواف و كاشمر، رشتخوار، شهرستان  هاي تربتجنوب شهرستان -

 ؛بجستانشهرستان  شرق و غرب ، گناباد،شهرستان   شمالجنوب و  بردسكن، و آباد ليخلهاي 
 جغتاي؛ و هاي جوينجنوب شهرستان -

 ؛)ي(بجز در قسمت شمال ميكشت دجنوب شهرستان سبزوار براي كشت آبي و  -
 ؛بر مانند خربزهكشت محصوالت آبجنوب شهرستان تربت جام در  -

 باغداري
ز زرشك و به ج(هاي تربت حيدريه، كاشمر، خليل آباد و بردسكن، شمال شهرستان گناباد شهرستانجنوب  -

به ( رشتخوار در ،زاوه در مركز)، جنوب شهرستان خواف، غرب و شرق شهرستان بجستان، شهرستان عناب
 ؛)ميجز كشت بادام د

 ؛كشت منطقه يبر و خارج از الگوآب يكشت محصوالت باغشرق شهرستان سرخس براي  -
 دامداري

 باد، رشتخوار، باخرز و تايباد در چراي دام؛، جوين، جغتاي، نيشابور، فيروزه، خليل آسرخس هايشهرستان -
 شيالت

 ريزي مركزي و جنوب (به جز مناطق كوهستاني داراي آبراهه نظير  شهرستان كوهسرخ)؛ناحيه برنامه -

 تكميلي –صنايع غذايي و صنايع تبديلي 
 ؛برآب يليتبد عيو صنا يكشت آبشهرستان تربت حيدريه در فعاليت صنايع غذايي،  -

 ؛كارخانه قنددر توسعه  مانيفرشهرستان  -

 ، خواف و بجستان در صنايع غذاييباديتاهاي تربت جام، شهرستان -
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 يكشاورزدر صنايع  تربت جام شهرستان -

 ؛)رهيبادام و ز ،زعفرانصنايع مربوط به (به جز ييغذا عيصنازاوه در  و رشتخوارهاي شهرستان -
 دنيقلمروهاي داراي محدوديت توسعه فعاليت هاي صنعتي و مع

 برصنايع معدني، فلزي و انرژي
 هاي خواف، تربت حيدريه، كاشمر، بردسكن و رشتخوار در صنايع معدني؛شهرستان -

 هاي مشهد، بينالود، چناران، قوچان، درگز و سرخس در معادن فلزي؛شهرستان -
 در صنايع فلزي؛ قوچان و درگز  هايشهرستان  -
 زي و پتروشيمي؛تربت جام و تايباد در صنايع فل هايشهرستان -
(بجز فلزات ي فلز عيصنا و چوب عيصنا ن،ييپا يبا فناور مانيگچ و س عيدر صنا مانيمشهد و فر يهاشهرستان -

 ؛)يدست فلز نييو پا يكيفابر
 ي؛ميپتروش عيصنادر  هاي سبزوار و جوينشهرستان -
 ي ؛سلولز عيصناشهرستان تربت حيدريه در فعاليت  -
 ي؛وابسته فلز عيو صنا ييايميش عيصنادر  ادبيتاهاي تربت جام و شهرستان -
 ي؛وابسته فلزو صنايع  محصوالت حاصل از چوب ديتولبراي  هاي سبزوار و جوينشهرستان -
 ي؛ميپتروش عيصنادر  هاي نيشابور و فيروزهشهرستان -
 در صنايع سلولزي؛ تربت جام شهرستان -

 ي؛فلز عيصنا يي وغذا عيصناي، سلولز عيصناشهرستان خواف در  -
 ي؛سلولز يعصنا يي وغذا يعصناشهرستان بجستان در  -
 ي؛فلز يعصنادر  زاوهشهرستان  -

 سند اجرايي آمايش استان خراسان رضوي به قرار زير است: -3ماده 
 هاي توسعه استانها و اولويتتخصص -3-19
 رز در معادن، صنايع لبني و منابع طبيعي (مرتعداري) و دامداري؛باخشهرستان  -
هاي زينتي) و كشاورزي (باغداري به ويژه كشت انار و دام و طيور)، داراي معادن (سنگ در بجستانشهرستان  -

 ايستگاه راه آهن؛
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 در معادن (زيرزميني) و فرهنگي (برج علي آبادكشمر)؛ بردسكنشهرستان  -
ژه يودر حوزه بازرگاني (گمرك بين المللي براي صدور و ورود انواع كاالها)، كشاورزي (به تايبادشهرستان  -

 خربزه) و موسيقي محلي؛
در ميراث فرهنگي، صنايع دستي و موسيقي محلي و مقامي، كشاورزي (شركت سهامي  تربت جامشهرستان  -

 ويژه خربزه)؛زراعي نيل آباد و به
ويژه زعفران و مركزيت كرم ابريشم شهر بايگ)، گردشگري در حوزه كشاورزي (به حيدريهتربتشهرستان  -

 گي، گردشگري و فوالد؛كشاورزي، ميراث فرهن
 در حوزه معادن (كروميت) و كشاورزي، ايستگاه راه آهن آزادوار؛ جغتايشهرستان  -
ال ويژه سيمان جوين، راه آهن (اتصدر كشاورزي (كشت و صنعت جوين)، فعاليت معدني به جوينشهرستان  -

 به استان خراسان شمالي)؛
راي شهر جديد گلبهار، كشاورزي و منابع طبيعي در حوزه صنايع (فلزي و غذايي)، دا چنارانشهرستان  -

 (آبخيزداري)؛
 ويژه كشمش) و منابع طبيعي( بيابان زدايي) و آب گرم در گردشگري؛در كشاورزي (به خليل آبادشهرستان  -
هاي نو و ميراث فرهنگي (آسباد)، راه آهن باري به ويژه سنگان)، انرژيدر معادن (به خوافشهرستان  -

 سيقي محلي؛افغانستان و مو
 در حوزه كشاورزي، حمل و نقل و خدمات بين راهي (ترانزيتي)؛ خوشابشهرستان  -
 هاي سمنان و تهران) و گياهان دارويي؛در حوزه حمل و نقل (مسير عبوري به استان داورزنشهرستان  -
باد، آ در حوزه محيط زيست و منابع طبيعي (پارك ملي)، بازرگاني در بازارچه مرزي لطف درگزشهرستان  -

 گردشگري كشاورزي؛
 سازي فرومنگنز؛در كشاورزي، صنايع نظيركارخانه صنايع گندله رشتخوارشهرستان  -
 در حوزه صنايع، معادن (سيمان زاوه) و كشاورزي؛ زاوهشهرستان  -
(توليد ماشين آالت  در حوزه ميراث فرهنگي، گردشگري، معادن، بازرگاني و كشاورزي سبزوارشهرستان  -

 هندوانه) و آموزش عالي؛هاي و تخمه
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اي هدر انرژي، صنايع پتروشيمي و اكوتوريسم براي اثر طبيعي ملي درياچه بزنگان، جنگل سرخسشهرستان  -
 پسته، منطقه ويژه اقتصادي (آستان قدس)، رود مرزي تجن و راه آهن؛

 هاي پسته) و بازرگاني؛شهرستان صالح آباد در حوزه دامپروري، منابع طبيعي (جنگل -
 رستان بينالود در گردشگري، صنايع دستي، منابع طبيعي و باغداري؛شه -
 در كشاورزي، ميراث فرهنگي، دامداري، طيور و دامپروري، محور ترانزيتي و راه آهن؛ فريمانشهرستان  -
 ويژه سنگ فيروزه؛داراي تخصص در حوزه صنايع معدني به فيروزهشهرستان  -
پروري و كشاورزي، منطقه مرزي باجگيران، موسيقي محلي و در صنايع، بازرگاني، دام قوچانشهرستان  -

 ورزش (كشتي چوخه)؛
ويژه كشمش) و دامپروري و صنايع طيور (شركت فراملي)، گردشگري در كشاورزي(به كاشمرشهرستان  -

 مذهبي، ايستگاه راه آهن؛
هاي ودخانهر در گردشگري طبيعي و كشاورزي (با گرايش اگروتوريسم)، پرورش ماهي در كالتشهرستان  -

 هاي ملي منابع طبيعي؛مرزي نظير الئين، خور و ...، ميراث فرهنگي، مناطق حفاظت شده و طرح
در صنايع دستي، گردشگري مذهبي، ميراث فرهنگي، منابع طبيعي، معادن ساختماني، نقطه  گنابادشهرستان  -

 اتصال به استان خراسان جنوبي؛
ي و هاي صنعتكشاورزي نظير زنجيره طيور، صنايع (خوشهدر حوزه گردشگري زيارتي، مشهدشهرستان  -

)، بازرگاني، حمل و نقل، مديريت نهادي، علم و فناوري، خدمات برتر (مركز بورس و Hightechصنايع 
 بيمه)، پارك علم و فناوري خراسان، شهر جديد بينالود و سرمايه گذاري؛

 انبها؛ويژه پسته و معادن گركشاورزي به در مه والتشهرستان  -
 در حوزه گردشگري، ميراث فرهنگي (مشاهير جهاني)، صنعتي، كشاورزي و بازرگاني؛ نيشابورشهرستان  -
 ها در استانهاي سرزميني توسعه بخشسياست -3-20

 يبخش بازرگان
 با كشورهاي آسياي ميانه؛ مبادالت شيافزا جهتدر  يالملل نيب الزم داتيتمه اتخاذ -



وری  ت   ریا
ور ود   سازمان  و 

ن رز ش  ی آما عا ورا رخا   د

799 

 و ايادهج ناوگان نيتام و زيتجه ،ياجاده و يلير الزم يمواصالت طوطخ جاديا در عيتسر و توسعه ل،يتكم -
 ؛الزم اقدامات ريسا و انهيم يايآس با كاال مبادالت شيافزا جهت يلير

 ي؛بازرگان با مرتبط امور در يمل يارتباط يدورهايكر تيظرف حداكثر از يبرداربهره -
 ي؛گمرك خدمات گسترش و يخارج يبازرگان توسعه -
 ؛كار و كسب يفضا بهبود ياتوسعه يمحورها يراستا در استان ينقل و حمل يهابكهش تيتقو -
 يدارا تمحصوال در صادرات توسعه يتهايمز و يتوانمند به توجه با ياقتصاد يتهايفعال به يبخش تنوع -

 ؛تيمز
 ي؛استان يبرندها يمعرف و توسعه -
 ؛ارزش و ديتول رهيزنج ليتكم تيزم يدارا يهاحوزه در انيبن دانش ياقتصاد يهاتيفعال توسعه -
 ؛استان يصنعت يهاتيفعال گسترش در يصنعت ينواح و هاشهرك يخال ياراض به يده تياولو -
 ؛خشك بندر و كاال بارانداز ياندازراه -

 بخش صنعت و معدن
 قه وبا هدف صادرات به كشورهاي منط داريپا يرقابت تيو مز ييبر دانا يصنعتي مبتن يهاتفعالي توسعه -

 ؛هانج
 ي؛و معدن يدامپرور ،يكشاورز يفرآور عيصنا شرفتيپ -
 عيضا و صناو هوا ف يطيمح يتكنولوژوياطالعات ب يو فن آور يستيز ،ييدارو ك،يالكترون ،ينانوتكنولوژ -

 ي؛ميگاز و پتروش يجانب
 يي؛و هوا ريلي زاتيتجه ،يحمل و نقل، خودروساز بانيپشت ،يقطعه ساز عيصناتوسعه  -
 ي؛به مواد واسطه و مصرف يمواد معدن ليپاك و تبد يمعدن يهاتيگسترش فعال -
 ؛استان ناخالص ديدر تول يمعدن عيصنا و معدن سهمافزايش  -
 ؛بزرگ عينابا ص ونديپ آنها در يتوان رقابت شيكوچك و افزا عيصنا يتوانمندساز ،يصنعت يهاخوشه جاديا -
 ؛هايسازمينقش آنها در تصم شيو افزا يصنعت يتخصص يهاگسترش تشكل -
 ؛بركم آب يبا فن آور يصنعت يگسترش كاركردهاتوسعه و -
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 بخش كشاورزي و امنيت غذايي

 ؛تانمناطق اس تيمتناسب با قابل يمحصوالت راهبرد يداخل ديبر تول ديبا تاك ييغذا تيامن نتامي -
 ي؛ريعشا ياريبا هم يپرورش دام و سامانده -
 ؛و بازار محصوالت ديتول براي رزيهاي كشاوها و صندوقي و تشكيل شركتسامانده -
 ي؛اگلخانه هايمجتمع و يباغ هايكشت زهيگسترش مكان -
 ؛بركم آبمحصوالت كشت  يالگو گسترش استفاده از -
 ؛دار بيش يهانيدر زمگياهان دارويي چوبي پرورش  توسعه  -
 ي؛ناورف يساز يمو بو نيدانش نورويكرد با  ديتول يو نوساز يكشاورز يبردارساختار بهرهمدرن سازي  -
 باالبردن ساز و كارهاي رعايت ايمني زيستي؛ -

 توسعه كشت فراسرزميني؛ -

 بخش آب
 آب؛ بهينه مصرف سازي فرهنگ -
 ؛مصارف آب يو تعادل بخش آب يبهره ور شيفزامديريت يكپارچه و ا -
 يي؛اجرا يجلب مشاركت نهادها قياز طر داريتوسعه پا يدر راستا يكاهش هدررفت منابع آب -

 حيط زيست و منابع طبيعيبخش م
 سازمان حفاظت محيط زيست؛ مديريت تحت چهارگانه مناطق ساماندهي و حفاظت -
 ي؛مياقل طيسازگار با شرا ل،يو س يخشكسال تيريدم -
 ي؛طيمح ستيز يهاندهيآال شيمهار و پا ت،يريمد -
 يي؛اجرا يجلب مشاركت نهادها قياز طر ستيز طيحفظ و بهبود مح -
 ان؛مديريت آبخيز و آبخو -

 بخش انرژي
 برداري و صادرات گاز؛مديريت بهره -
 گسترش اكتشاف گاز و شناخت كامل منابع نفتي و غير نفتي استان به عنوان پشتوانه توليد؛ -
 ؛پاك ي نو وهايفناورهاي مبتني بر تقويت و توسعه نيروگاه -
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 خدمات برتربخش 
 ي؛بط با صنايع فلزي، غذايي و صنايع دستهاي بورس مالي، بورس كاال و خدمات بيمه مرتتوسعه كارگزاري -
 ؛و ... يگذارهيصندوق سرما مه،يبمبتني بر  دياز تول تيحماتقويت و  -
و  يترابر ،يسالمت، بازرگان ي،حقوق ،يمانكاريپ اي وهمشاور ،يآموزشمالي، گسترش خدمات برتر  -

 ي؛گردشگرو ديتول ي،باني، اطالعات و ارتباطات، پشتتيترانز
 لبخش حمل و نق

 ي؛الملل نيب رقيب هاي شبكه با پذيري رقابت توان افزايش جهت المللي بين كريدورهاي كارآيي ارتقاء -
 ؛توسعه يمحورها ياستان در راستا اي و ريليي، هوايي، جادهو نقل حمل يهاشبكه تيتقو -
 ؛استان يتيحمل و نقل و كاركرد ترانز يهابهبود روش ،يوربهره شيافزا -
 ي منطقه و همجوار؛هااستان ريبا سا ي)ليو ر اي(جادهمستقر در استان  هايدوريكر تتقوي -

 بخش ارتباطات و فناوري اطالعات
ي اها در راستبنگاه ريو سا ياطالعات جهت كارآمد كردن خدمات دولت يتوسعه فناور يبرا سازي بستر -

 ي؛الملل نيو ب ياستان درتعامالت مل يهاتوسعه نقش
 ؛و اطالعات اطاتبارت يآورفن يريكارگمهارت به ،يمخابرات زاتيتجه بهبود -

 ينظام سكونتگاهبخش 
 ؛شهر مشهد يالمللنيب گاهيجا تتقوي -
 ي؛تيكز جمعامر درپرخطر  يهاجاد سازهياز ا يريجلوگها و سازي ساختمانايمن -
 ي؛به شبكه سكونتگاه يو خدمات و تعادل بخش رساختيمتناسب ز عيتوز -

 ها؛ي كوچك و روستاهاي مرزي از طريق توسعه فعاليت در اين سكونتگاهنگهداشت جمعيت در شهرها -

 اجتماعي مناطق مرزي با مناطق داخلي كشور و مقابله با انزوا؛-تقويت ارتباطات و پيوندهاي اقتصادي -

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

 گ و هنرهاي بومي و ارتقاء جايگاه استان؛حفظ و تقويت فرهن -
 بخش ميراث فرهنگي
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 تقويت، ترويج و مرمت آثار باستاني؛ -
 گسترش و توسعه ثبت ميراث معنوي تاريخي، طبيعي و فرهنگي؛ -

 يگردشگربخش 
 ؛و محصوالت هاتيفعال ها،رساختيز تيتقو قياز طر تقويت گردشگري طبيعي و بوم گردي -
 ي؛ريعشا يدر قلمروها يفرهنگ يو گردشگر يگردريكو يكاركردها شبرديپ  -
 ي؛گردشگرمتنوع ارائه خدمات  يدر توانمندساز يو خارج يداخل يهايگذارهيسرما ذبج -

 ي آموزش، علم و فناوربخش 
 ها و مراكز پژوهشي؛افزايش توليد علم در دانشگاه -
 اي و عمومي؛تقويت علم و فناوري در مراكز آموزش فني حرفه -
 ي؛جهان يبا توجه به استانداردها يتوسعه علوم و فناور يهاصشاخ يارتقا -

 بخش بهداشت و درمان
 در منطقه شرق كشور؛ مادر دانشگاه عنوان به مشهد پزشكي علوم دانشگاه ارتقاء جايگاه  -
 ها؛افزايش و توزيع مناسب گردشگري سالمت همراه با تقويت زيرساخت  -
 تي و درماني؛ارتقاء و بهبود كمي و كيفي خدمات بهداش -

 بخش سرمايه اجتماعي 
 ي؛اجتماع هسرماي ارتقاء -
درآمد، خدمات و ...) به منظور كاهش مهاجرت و خروج كارآفريني، (اشتغال،  يسطح رفاه اجتماع شيافزا -

 ؛افتهيبه مناطق كمتر توسعه  يدهتيبا اولو هيسرما
 ي؛عدالت اجتماع نيبر تأم ديبا تأك يسهم از منابع مل شيافزا  -
 ؛ستانا يخيتار نهيشيو پ يفرهنگ غن ،ينيد يهابر آموزه هيرفتارى و اخالقى با تك يهاارزش جيوتر -

 يبدن تيترببخش 
 با مشاركت بخش خصوصي؛ يورزش ساتيسالمت و تاس يهارساختيز تيو تقو جاديا -
 تقويت كمي و كيفي ورزش همگاني و قهرماني؛ -

 يعيطب و مخاطرات رعامليپدافند غ ،يتيامن ،يدفاعبخش 
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ايجاد تمهيدات الزم جهت جلوگيري از بروز تهديدات طبيعي يا تغيير در چرخه طبيعي اكوسيستم (پديده  -
 ريزگردها)  از سوي كشورهاي همسايه استان از جمله رودخانه هريرود، سد دوستي و ...؛

 ؛در توسعه رعاملياصول پدافند غ تيعاي و رريكارگبه -
 ؛استان در دوره بحران يو پدافند يتيتوان امن شيافزا -
 ؛منطقه تيبه منظور ارتقاء امن كمتر توسعه يافته يتيدر نقاط جمع عياستقرار صنا -
 ي؛ناگهان يدادهايرو يآگاهشيپ يبرا شرفتهيپ يبا فناور عيسامانه هشدار سر جاديا -

 يگذار هياقتصاد و سرمابخش 

 ي؛گذارهيبه سرما يردولتيبخش غ قيو تشو تيحما -
 ؛ديجد يهاهيو جذب سرما هيبه منظور كاهش خروج سرما ي و بورسمال يبازارهابه  يبخش تنوع  -
 ي؛ورو ارتقاء سهم بهره ياز نوآور تيدر داخل و جهان و حما يتوان رقابت اقتصاد شيافزا -

 ينهاد تيريمدبخش 
 نيتعامل سازنده ب جاديو ا ينگريكاهش بخش ،توسعه استان تيريدر مد يريگ مينظام تصم يسازمانده -

 ي؛تخصص يهاتهيكم تياستمرار فعال قياستان از طر ي اجراييهادستگاه
 سرزمين كشور؛ شياهداف آما يهمجوار در راستا يهاتعامل و جلب مشاركت استان شيافزا -
طوح به س هاآن يو نظارت بر اجرا و تسر يگذاراستيدر س يتخصص يهانقش شوراها و كارگروه تيتقو -

 ي؛شهرستان
 ؛بازار كار يازهايبا نمتناسب  ياو حرفه يآموزش  فن تيو تقو ي، پژوهشيوزشتوسعه نظام آم -
 ؛افراد مستعد يبرا يو تخصص يفن يهابه دانش، مهارت يابيدر دست يجذب مشاركت بخش خصوص -
 تصوير سازمان فضايي استان در افق توسعه يافتگي -3-21

 استان رد هافعاليت استقرار الگوي و ريزيبرنامه مناطق اصلي هايتخصص

 هامناطق مستعد توسعه زيرساخت
 چابهار (در محدوده استان خراسان رضوي)؛ -سرخس، سرخس -اي مشهدتوسعه خطوط جاده -
 هاي ترانزيتي در مسيرهاي كريدورهاي حمل و نقل؛ساماندهي راه -
 والت، گناباد، سرخس، سبزوار و مشهد؛توسعه فرودگاه در شهرستان مه -
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 غربي؛-جنوبي و شرقي-ن در كريدورهاي شماليتوسعه خطوط ريلي در استا -
 توسعه و اتصال شبكه ريلي خواف به هرات؛ -

 مناطق مستعد توسعه شهري و روستايي
 توسعه شهر جديد بينالود واقع در شهرستان مشهد و شهر جديد گلبهار در شهرستان چناران؛ -
ر و رهاي تربت حيدريه، سبزواهاي غيررسمي و حاشيه نشيني در كالنشهر مشهد و شهساماندهي سكونتگاه -

 نيشابور؛
 ويژه مناطق مرزي؛هاي استان بهساماندهي روستاهاي پرجمعيت و مراكز دهستان در شهرستان -
 هاي كشاورزيمناطق مستعد توسعه فعاليت 

 اين سند اعمال شده است: 6كه در ماده  7/11/98مورخ  100/31/46696/98با رعايت مفاد نامه وزير محترم نيرو 

 ي؛باغدار حوزه درنيشابور  ريزي برنامههاي بينالود، چناران و فريمان و همچنين ناحيه شهرستان -
 ؛زراعت حوزه در تايباد-جام تربت يزيربرنامه هيناح و مانيفر ، چناران وشابورينهاي شهرستان -
هايي از شهاي تربت حيدريه، خليل آباد، شمال شرق شهرستان كاشمر، مه والت، زاوه و بخشهرستان -

 شهرستان رشتخوار با رعايت مالحظات آبي؛
 هاي جوين و جغتاي و منطقه ششتمد سبزوار در حوزه باغداري و زراعت؛شهرستان -
شهر و  هاي كشاورزي در پيرامونناحيه سرخس با توجه به منابع آبي موجود و فصلي مستعد توسعه فعاليت -

 مرزي تجن؛شمال شرقي شهرستان، بزنگان و در كنار رودخانه 
هاي زراعي و باغي را در محدوده شهرهاي تربت جام، تايباد داراي قابليت توسعه فعاليت-ناحيه تربت جام  -

 هاي تايباد، باخرز و صالح آباد؛نيل شهر، نصر آباد و شهرستان
 ناحيه قوچان و درگز مناسب براي كشت باغي و زراعي؛  -

 هاي صنعتي و معدنيمناطق مستعد توسعه فعاليت
 وزهح درريزي  نيشابور و سبزوار و همچنين شهرستان مشهد ، نواحي برنامهكاشمر وخواف هاي شهرستان -

 ي؛فلز معادن
معادن  در شابوريسبزوار و ن ينواح ،مانيمشهد، فر ه،يدريتربت ح ،كاشمر، گناباد، بجستان يهاشهرستان -

 ؛)يو صنعت ي(اعم از ساختمان يرفلزيغ
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 هاي قيمتينيشابور در گوهرسنگ و سنگ شهرستان مشهد، فيروزه و -

 شهرستانهاي مشهد، خواف، كاشمر، سبزوار، نيشابور، چناران، سرخس، تربت حيدريه و فريمان در صنايع -
 مناطق مستعد توسعه خدمات و بازرگاني

 ي؛ارائه خدمات برتر و خدمات بازرگان در شهرستان مشهد -
رآوري و هاي مرتبط با توليد، فبا امكان توسعه فعاليتشهرستان تربت حيدريه در توسعه تبادالت تجاري  -

 بندي زعفران بسته
 هاي درگز، قوچان، سرخس، تربت جام و تايباد به دليل موقعيت مرزي (گمرك و بازارچه)؛شهرستان -
 هاي گردشگريمناطق مستعد توسعه فعاليت 

 ؛مشهد به عنوان مركز خراسان رضوي به عنوان قطب اصلي گردشگري مذهبي -
 هاي گردشگري طبيعي؛شهرستان بينالود به عنوان يكي از قطب -
 هاي گردشگري شامل مشهد، كالت، گناباد، تربت جام، بينالود، نيشابور و خواف؛مهمترين پهنه -

 گردشگري سالمت در شهرستان مشهد؛ -

 سكونتگاهي مراكز مراتبي سلسله نظام و استقرار الگوي
 سطح يك شهر مشهد؛ -

 آباد، سرخس و تايباد؛ جگيران، لطفسطح دو شهرهاي با -

 جام؛ حيدريه، تربت سطح سه شهرهاي قوچان، نيشابور، سبزوار، تربت -

 سطح چهار شهرهاي درگز، چناران، فريمان، كاشمر، خواف، گناباد؛ -

 الحآباد، ص آباد، داورزن، طرقبه، فيروزه، ملك سطح پنج شهرهاي كالت، نقاب، جغتاي، شانديز، سلطان -
، سنگان، آباد، رشتخوار، بجستان شهر، باخرز، فيض آباد، بردسكن، نيل آباد، خليل سنگ، دولت آباد، رباط

 كاخك، گلبهار و شادمهر؛

آباد،  زو، رضويه، مزداوند، خرو، درود، قدمگاه، عشق سطح شش شهرهاي نوخندان، چاپشلو، چكنه، شهر -
يزه، ر بايگ، انابد، كندر، كاريز، مشهدآباد،  آباد، كدكن، ريوش، نصر روداب، ششتمد، فرهادگرد، قلندر

 ولت، همتص آباد سنگ، بار، گلمكان، احمد آباد، بيدخت، سفيد يونسي، سالمي، جنگل، نشتيفان، قاسم
 كهنه، شهرآباد و بينالود؛ شهر آباد
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 الگوي توزيع خدمات اجتماعي در سطح مناطق
رهنگي، اجتماعي، ورزشي و ساير خدمات ارتقاء خدمات اداري، امنيتي و انتظامي، بهداشتي، درماني، ف -

 يافته استان تا حد استاندارد؛در مناطق محروم و كمتر توسعه يژهوهبموردي 
ي سازي امنيت برادر كنار فراهم تيو پرجمع يمركز يدر شهرها و روستاها يو رفاه ياجتماع نيخدمات تأم -

 مردم با توزيع متوازن؛
 يهاي اصلي زيربنايسازمان فضايي شبكه

هاي حمل و نقل شهرستان تايباد براي توسعه صادرات استان همراه با بازاريابي مناسب تقويت زيرساخت -
 محصوالت؛

باجگيران تا مرز  -قوچان تا گرگان (محدوده خراسان رضوي)، قوچان  -چناران  –مسير ريلي مشهد  -
تان گناباد تا چابهار (محدوده اس -دوغارون و فيض آباد  -تايباد -تربت جام  -فريمان  –تركمنستان، مشهد 
 خراسان رضوي)؛

 هاي اجرايي آمايش استان خراسان رضوي به قرار زير است:برنامه -4ماده 
 بازرگاني

 ؛و ...) دورهايقطب ها، كر ،يبازرگان يربناهاي(ز يمرتبط با بازرگان يهارساختيز ليو تكم زيبرنامه توسعه، تجه -
 ؛مرتبط تاليها و تسه رساختيز يو فراهم ساز كين و تجارت الكترونتوسعه و گسترش تجارت مدر برنامه -
 ؛ازيو مقررات موردن قوانين ميو تنظ يو خارج يو توسعه تجارت داخل لياز تسه تيحما برنامه -
 ي پايدار و گسترش روابط فرامرزي؛مرز رفع موانع كسب و كار، توسعه برنامه -
ا، كريدورها و هتبط با بازرگاني (زيربناهاي بازرگاني، قطبهاي مر، تجهيز و تكميل زيرساختتوسعه برنامه -

 ...)؛

 صنعت و معدن

 ؛عيمرتبط با صنا التيها، فضاها و تسهرساختيز ليو تكم زيتوسعه، تجه جاد،يبرنامه ا -
 ها و واحدهاي فعال و نيمه فعال صنعتي؛ها، تعاونيها، خوشهبرنامه توسعه، تكميل و تجهيز زنجيره -
 اي؛هاي منطقههاي معدني  فناورانه، تخصصي و مبتني بر مزيترار صنايع و فعاليتبرنامه استق -
 برنامه توسعه و گسترش خدمات پشتيبان توليد صنعتي و معدني؛ -
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 هاي انرژي و ...)؛وري صنايع (مصرف بهينه آب، حاملبرنامه ارتقاي بهره -
 ؛عيصنا توسعه يقيتشو ياهبسته و ضوابط ارائه و اسناد هيته و مطالعات نيتدو برنامه -
 هاي نوين و ...)؛هاي معدني جديد، جذب فناوريوري معادن (شناسايي قابليتبرنامه ارتقاي بهره -

 ؛هاي منتج از فعاليتهاي صنعتي و معدنيبرنامه حفاظت و صيانت از محيط زيست و كاهش آلودگي -

 توسعه معادن؛ توسعه، تكميل و تجهيز زيرساختها، امكانات و تسهيالت مورد نياز -

 كشاورزي و امنيت غذايي

 كشاورزي؛ محصوالت ارزش هايزنجيره توسعه و تكميل برنامه -
 ؛كشت يآب و اصالح الگو يوربهره بهبودبرنامه  -
 برنامه  توسعه كشت و صنعت؛ -

 برداران كشاورزي؛ها و بهرهها، تشكلبرنامه توسعه و توانمندسازي تعاوني -

 ؛انيدانش بن يكشاورزو توسعه  هوشمندسازيبرنامه  -
 يي؛زا ابانيمقابله با ب -

 برنامه توسعه كشت و فرآوري گياهان دارويي؛ -
 آب

 تامين آب از منابع متعارف و نامتعارف؛ برنامه -
 ؛آب يآب و فاضالب و بازچرخان ساتيتوسعه تاس بهسازي و برنامه -

 هاي مختلف؛ارتقاء بهره وري آب در بخش -

 داشتي، شهري و روستائي؛برنامه ارائه خدمات آب شرب و به -

 ؛هارودخانه ميو حفاظت از بستر و حر يسامانده -

 برنامه مديريت تقاضاي آب؛ -

 برنامه حفاظت و پايش كمي و كيفي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني؛ -

 محيط زيست و منابع طبيعي

 ؛ها و مراتع استانمديريت جامع جنگل -
 ؛پسماندو بازيافت  تيريمد برنامه -
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 خشكي؛ هايبوم زيست احياء و حفاظت -
 ؛هاپايش و مديريت كاهش آالينده برنامه -
 زيست؛ محيط امور در توسعه و تحقيق -

 برنامه آبخيزداري و آبخوانداري؛ -

 برنامه حفاظت خاك؛ -

 انرژي

 وري در توليد، انتقال و توزيع انرژي؛افزايش بهره -

 برنامه تامين انرژي؛ -

 هاي نوين و تجديدپذير؛برنامه توسعه انرژي -

 هاي انتقال و توزيع انرژي؛هسازي، نوسازي و نظارت بر شبكهب -

 ؛مطالعه، اكتشاف و استخراج نفت و گاز برنامه -
 حمل و نقل

 ؛حمل و نقل يمنيارتقاء ا برنامه -
 ي؛ليحمل و نقل ر  يهاساخت ريز يسازيتجار برنامه -
 يي؛حمل و نقل هوا  يهاساخت ريز يسازيتجار برنامه -
 هاي حمل و نقل؛ت موسسات و پايانهبرنامه ايجاد و حماي -

 ؛حمل و نقل كاال و مسافر  يهوشمندساز برنامه -
 برنامه توسعه  حمل و نقل چند وجهي؛ -

 اي؛برنامه توسعه و تجهيز حمل و نقل جاده -

 برنامه توسعه و تجهيز حمل و نقل ريلي؛ -

 برنامه توسعه و تجهيز حمل و نقل هوايي؛ -

 هاي حمل و نقل و تهيه برنامه هاي حمل و نقل؛برنامه سياستگذاري توسعه زيرساخت -

 ؛حمل و نقل يكيتوسعه خدمات لجست برنامه -
 اطالعات  يارتباطات و فناور
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 هاي پستي؛برنامه توسعه زيرساخت -

 برنامه توسعه كاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوري اطالعات؛ -

 هاي بخش ارتباطات و  فناوري اطالعات؛توسعه زير ساخت -

 آوري اطالعات و فعاليتهاي مجازي؛هاي بخش ارتباطات و فنآوريه فنتوسع -

  تيجمع ييفضا عيو توز ينظام سكونتگاه
 ؛شهرها و روستاها) (شهرستانها، قلمروها يچند وجه يو توانمندساز يآورتاب برنامه -

 ؛)ييروستا ،ي(شهرها برنامه تعادل بخشي فضايي سكونتگاه -

 يي؛و روستا يشهر يهادر سكونتگاه  يو خدمات يرساختيز يگذاراستيبرنامه س -
 ؛)ييروستا ،ي(شهر سكونتگاهها ييفضا -يكالبد يسامانده برنامه -

 فرهنگ و هنر

 ؛تقويت و حفظ آداب و رسوم و سنن فرهنگي -
 ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

 ها و فعاليتهاي گردشگري؛برنامه بازاريابي و تبليغات جاذبه -

 هاي تاريخي استان؛ها و محوطهاحياء بناها، بافت حفظ وبرنامه  -
 هاي گردشگري؛برنامه بهينه سازي و توسعه زيرساخت -

 برنامه توسعه گردشگري طبيعي؛ -

 برنامه توسعه گردشگري تاريخي/ فرهنگي/ مذهبي؛ -

 برنامه توسعه گردشگري سالمت؛ -

 برنامه حمايت از توليد و صادرات صنايع دستي؛ -

 يآموزش، علم و فناور

 سازي، انطباق و نهادسازي آموزش و فرهنگ كار؛برنامه ظرفيت -

 ي؛استان يهاتيها با مز) دانشگاهي(محورييگرا تيمامور -

 هاي آموزش عالي؛برنامه توسعه و ساماندهي زيرساخت -

 هاي آموزش و پرورش؛برنامه توسعه و ساماندهي زيرساخت -
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 اي؛برنامه توسعه و ساماندهي آموزش فني و حرفه -

 مايه اجتماعيسر
 اجتماعي؛ -برنامه توسعه و ارتقاء سطح خدمات فرهنگي -

 هاي اجتماعي؛برنامه كنترل آسيب -

 پذير؛برنامه توسعه منابع انساني و توانمندسازي اقشار آسيب -

 برنامه توسعه مشاركت، تعهد و اعتماد اجتماعي؛ -

 بهداشت و درمان
 ؛يدرمان يبرنامه توسعه خدمات بهداشت -

 تربيت بدني

 ؛يورزش يفضاها زيرنامه توسعه خدمات و تجهب -
 دفاعي، امنيتي و پدافند غيرعامل

 هاي مورد نياز در مديريت بحران؛برنامه ايجاد، توسعه، تكميل و تجهيز امكانات و زيرساخت -
 هايها و كانونپذيري زيرساختسازي و كاهشِ آسيببرنامه هدايت، راهبري، شناسايي، پايش، مصون -

 يت (از طريق رعايت الزامات و مالحظات دفاعي، امنيتي و پدافندغيرعامل)؛جمعيت و فعال

  تدوين برنامه جامع مقابله با بحران؛ -

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

 ؛ريزي، هدايت و نظارت بر امور دفاعي و امنيتيبرنامه سياست گذاري، برنامه -
 اقتصاد و سرمايه گذاري

 ؛هاو جلب مشاركت يو خارج يداخل ريگذاهيسرماو جذب  ،ليبرنامه تسه -

 هاي صادراتي؛برنامه توسعه زيرساخت -
 ؛ينيكارآفراشتغال و توسعه  برنامه -
 ؛كسب و كار يابهبود فض برنامه -

 مديريت نهادي
 ؛اصالح و تقويت نهادي دولت در استان برنامه -
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 ؛در اداره امور يمشاركت مردم گيري حداكثري از ظرفيتتوانمندسازي و بهره برنامه -
 ؛يمرانو نظام حك تيريمد ستميس تيفيك ءارتقا ازيها و مطالعات موردنها، طرحاسناد، برنامه هيته برنامه -

 زير ساخت هاي تجاري صادرات محور؛برنامه توسعه  -

 ؛گذاري مبتني بر طرح آمايش سرزمينايجاد تغييرات نهادي و اصالح و تقويت سياست برنامه -

 باشند.هاي اجرايي ملي و استاني مكلف به رعايت مفاد اين سند ميتمامي دستگاه -5ماده 
شده در بخش فعاليت كليه -6ماده  سند ب هاي تعريف  شد كه مجموع ني ايد به گونههاي مختلف اين  ازها و اي با

سقف آب قابل برنامه مصارف آبي آن  ستان ها محدود به  شورايعالي آب   ريزي ا  در چارچوب پانزدهمين مصوبه 
است آب قابل   فباشد. وزارت نيرو مكل  -گرددكه توسط وزارت نيرو ابالغ مي – 2هاي آبريز درجه در حوضه 

ــده هب  ريزيبرنامه   ــاله بازنگري    5هاي زماني   دوره را در هنگام شـ ــرف و به تفكيك بخش  و سـ هاي مختلف مصـ
 ها ابالغ نمايد.به استان ،2هاي آبريز درجه حوضه
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان موظف است، گزارش عملكرد ساالنه تحقق اين سند را در پايان       -7ماده 

سال نموده و دبيرخانه نيز گز    سال به دبيرخانه ار ستان     هر  سناد آمايش همه ا شي از ميزان تحقق پذيري ا ها را به ار
 دهد.شورايعالي ارائه مي

ــازمان مديريت و برنامه -8ماده  ــتانس ــند و هم موظف اســت تمهيدات الزم به منظور تحقق ريزي اس پذيري س
 در سطح استان را فراهم آورد. چنين مطالعات آمايش استان

ستان نامهسازمان مديريت و بر   -9ماده  سند با      ريزي ا سند؛ پيوند بين اين  موظف است به منظور تحقق عملياتي 
ستان و برنامه    سطح ا ستان    مطالعات آتي در  سنواتي در ا هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت از جمله بودجه 

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

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


