
  

 سند ملي توسعه استان خراسان رضوي

 هيأت محترم وزيران 1387مصوب 

  
 اصلي تريه قابليتهاي توسعه ( الف

  
 .تٝ ػٙٛاٖ صياستٍاٜ ٔؼّٕا٘اٖ خٟاٖ ( ع)ٚخٛد ٔشلذ ٔغٟش حضشت سضا -1

 .سيّي ٚ ٞٛايي اػتمشاس اػتاٖ دس وشيذٚسٞاي تيٗ إِّّي ؿٕاَ ـ خٙٛب ٚؿشق ـ غشب ٚ دس ٔؼيش ؿثىٝ ٞاي حُٕ ٚ ٘مُ خادٞاي ٚ ـ2

ٔٛلؼيت ٕٔتاص خغشافيايي تٝ ػٙٛاٖ دسٚاصٜ ٔثادالت تاصسٌا٘ي وـٛس تا آػياي ٔشوضي ٚ ٘ضديىي تٝ رخايش ٘فت ٚ ٌاص آػياي   -3

 . ػتاٖ دس صٔيٙٝ تؼأالت تيٗ إِّّئشوضي ٚ ٘مؾ ٟٔٓ طئٛپِٛيتيىي ا

تٙٛع الّيٕي ، ٚخٛد ديٓ صاسٞاي ٔؼتؼذ ٚ تشخٛسداسي اص عيف ٌؼتشدٜ اي اص ٔحصٛالت ٌشٔؼيشي ٚ ػشدػيشي ، ٌياٞاٖ داسٚيي ٚ   -4

 .فشآٚسدٜ ٞاي دأي 

 .تشخٛسداسي اص پـتٛا٘ٝ فشٍٞٙي ٚ تاسيخي تؼياس غٙي دسػغح ّٔي ٚ تيٗ إِّّي  -5

 . ي اص حٛصٜ ٞاي پشػاتمٝ ديٙي ٚ ٔزٞثي ٚ فشًٞٙ ٚلف ٚ ٔـاسوت دس أٛس اختٕاػي ٚ خيشيٝتشخٛسداس -6

 .ٚخٛد ٔشاوض ػّٕي ٚ دا٘ـٍاٟٞاي تضسي ٚ ٔؤػؼات ػاِي پظٚٞـي دِٚتي ٚ خصٛصي  -7

 .ٚ تشخٛسداسي اص ظشفيتٟاي اخشائي لاتُ تٛخٝ ٚأىاٖ صذٚس خذٔات فٙي ٚ ٟٔٙذػي ٚخٛد ٘يشٚي ا٘ؼا٘ي ٔتخصص  -8

 .تٟشٜ ٔٙذي اص آػتاٖ لذع سضٛي تٝ ػٙٛاٖ يه ٟ٘اد تٛإ٘ٙذ التصادي، اختٕاػي ٚفشٍٞٙي  -9

اي  ٚ دأي دس وـٛس ٚداؿتٗ ػٟٓ ػٕذٜ داسا تٛدٖ ستثٝ ٞاي اَٚ تا ػْٛ دستِٛيذ تؼذاد وثيشي اص ا٘ٛاع ٔحصٛالت صساػي، تاغي  -10

 دسٔحصٛالت صادساتي 

 . ٔٙيضيت ، ٔغ، وشٚٔيت ٚ رخائش ٌاص عثيؼي ٚوؼيت،ٚخٛدٔؼادٖ غٙي ٘ظيش ػًٙ آٞٗ ، ب  -11

خٛدسٚػاصي، پتشٚؿيٕي ٚ صٙايغ , تشخٛسداسي اص صٔيٙٝ ٞاي ٔٙاػة تٛػؼٝ صٙؼتي تٝ ٚيظٜ دس صٙايغ غزايي، ٘ؼاخي، لغؼٝ ػاصي -12

 . ٔؼذ٘ي

 .ـ ٚخٛد وال٘ـٟش ٔـٟذ ٔمذع تٝ ػٙٛاٖ يه ٔشوض ٟٔٓ اسائٝ خذٔات تشتش دس ػغح ّٔي ٚفشا ّٔي13

 . خزب ػشٔايٝ ٌزاسي داخّي ٚ خاسخي تشخٛسداسي اص ؿثىٝ ٞاي صيش تٙائي ٚ خذٔاتي ٔٙاػة خٟت -14

 . فشٍٞٙي ٚ عثيؼي تشاي خزب ٌشدؿٍشي داخّي ٚ خاسخي تاسيخي ، تشخٛسداسي اصظشفيت ٞاي -15

 ...أىاٖ تٟشٜ ٌيشي اص ا٘شطي تدذيذ ؿٛ٘ذٜ خٛسؿيذي ، صيؼت تٛدٜ ٚ  -16

لا٘ٛ٘ي تشاي تٛػؼٝ ٚسصؽ ، ٍ٘شؽ ٔثثت خأؼٝ تٝ فؼاِيتٟاي ٚسصؿي ، ٌشايؾ تخؾ خصٛصي ٚ تـىُ  ٚخٛد صٔيٙٝ ٞاي -17

 .تٝ ػشٔايٝ ٌزاسي ٚ خذٔات سػا٘ي دس تٛػؼٝ ٚسصؽ ( NGO) ٞاي داٚعّة غيشدِٚتي 

يشيٝ ٚ ٚخٛد صٔيٙٝ ٞاي تاسيخي ٚ اختٕاػي ٚ ٔـاسوت ٞاي ٔشدٔي دس حٛصٜ ٞاي اختٕاػي ٚ ٌؼتشدٜ تٛدٖ ٔؤػؼات خ -18

. ػاصٔاٖ ٞاي غيش دِٚتي 

  



 
  

 عمده تريه تنگناها و محدوديت هاي توسعه ( ب 

  
 . ٔحذٚديت ٔٙاتغ آب ٚ واٞؾ ؿذيذ رخايش ٚ پتا٘ؼيّٟاي آتٟاي صيشصٔيٙي اػتاٖ -1

 .ٚخٛد ٌؼُ ٞاي فشاٚاٖ ٚ فشاٚا٘ي صِضِٝ ٞاي ٔخشب ٚ ٔتٙاٚب -2

 ...(.ٔـٟذ ـ ػثضٚاسـ ٘يـاتٛس ٚ)ٔحذٚديت تأيٗ ٚ ا٘تماَ آب خٟت تٛػؼٝ واٖ٘ٛ ٞاي ٟٔٓ ؿٟشي   -3

 . ػذْ تدٟيض ؿثىٝ ٞاي صيشتٙايي اػتاٖ ٔتٙاػة تا لاتّيتٟاي آٖ -4

 .ضؼف ؿذيذ فضاي فشٍٞٙي ٞٙشي ـ ٚسصؿي ٚ ؿشايظ ٘أٙاػة ظشفيتٟاي ٔٛخٛد -5

 ؽ تٝ دسآٔذٞاي ػٕٛٔي ٚاتؼتٍي ؿذيذ ٔٙاتغ ٔاِي تخؾ ٚسص -6 

 حشوت ٔاػٝ ٞاي سٚاٖ ، ٚخٛد عٛفاٖ ٞاي ٔخشب ٚ فشػايؾ تادي  -7

  
 مسائل اساسي استان ( ج

  
 .ػذْ تؼادَ دس تٛػؼٝ يىپاسچٝ ٚ ٔٛصٖٚ اػتاٖ  -1

حيغي تٕشوض فؼاِيتٟا ٚ خذٔات دس ؿٟش ٔـٟذ ٚ تـذيذ اثشات خا٘ثي آٖ تش ٟٔاخشت ٚ حاؿيٝ ٘ـيٙي ٚ آِٛدٌيٟاي صيؼت ْ  -2

 .ٚايداد ٘اٞٙداسي ٞاي اختٕاػي 

ٚ أٙيتي ٚ تٟذاؿتي ٚ ( لاچاق ٔٛاد ٔخذس ٚ واال)فمش ٔفشط دس تشخي اص ٔٙاعك اػتاٖ ٚٚخٛد ٘اٞٙداسي ٞاي اختٕاػي   -3

 . ٟٔاخشاٖ ٚ پٙاٞٙذٌاٖ ٘اؿي اصتشددٞاي غيش لا٘ٛ٘ي دس ٔٙاعك ٔشصي

 . اص تماتُ تيٗ ؿٟشٞاي ٔختّفضؼف ا٘ؼداْ اختٕاػي تيٗ ٔٙاعك ٔختّف اػتاٖ ٘اؿي   -4

سٚؿٟاي ٘أٙاػة آتياسي ٚ ( سٚدخا٘ٝ ٞاي ٔشصي)ػذْ ٟٔاسٚوٙتشَ آتٟاي ػغحي ٚ  ػذْ اػتفادٜ تٟيٙٝ اص ٔٙاتغ ٔحذٚد آب،  -5

 ( .پاييٗ تٛدٖ سا٘ذٔاٖ آتياسي ) ٔصشف آب 

 .ٔحيظ صيؼت اػتاٖ افت ؿذيذ ػفشٜ ٞاي آب صيشصٔيٙي ٚ تٟشٜ تشداسي تي سٚيٝ اص ٔٙاتغ پايٝ ٚ تخشية -6

                      (.اػٓ اص وـاٚسصي، صٙؼت ٚ خذٔات)دس فؼاِيتٟاي تِٛيذي اػتاٖ  ػٙتي ٞاي ٚخٛد ؿيٜٛ-7

 .صٙايغ ٔادس، تخصصي ٚ پيـشفتٝ ٚ ٘اوافي تٛدٖ صٙايغ تثذيّي ٚ تىٕيّي ٚ ٍٟ٘ذاسي وـاٚسصي پاييٗ تٛدٖ ػٟٓ اػتاٖ دس -8

 .دٞاي ٚسصؿيفمذاٖ ٘ظاْ ؿٙاػايي اػتؼذا -9

  
 هدف هاي بلند مدت ( د 

  
فشٍٞٙي اػتاٖ دس تؼأالت ٔٛلؼيت خغشافيائي ٚ  ٌيشي اص تٛػؼٝ آٖ تش اػاع تٟشٜ تا تٛخٝ تٝ لاتّيت ٞا ٚ ٔحذٚديت ٞاي ٌؼتشدٜ اػتاٖ

ٌشدؿٍشي ، صٙؼت ٚ ٔؼذٖ ، خذٔات ٚ تشا٘ضيت ٔثادالت ٔشصي أىاٖ پزيش فشأّي تا اػتفادٜ اص ظشفيت ٞاي ٕٔتاص دسوـاٚسصي، 

 :تذيٗ تشتية اٞذاف تٛػؼٝ اػتاٖ خشاػاٖ ػثاستٙذ اص  .تاؿذ ٔي

 .استماء ٘مؾ ٚ ػٟٓ اػتاٖ دس تؼأالت ّٔي ٚ فشأّي دس ػشصٝ ٞاي فشٍٞٙي ٚ التصادي-1



 .دسٔا٘ي، فشٍٞٙي ٚاختٕاػي -آٔٛصؿي، تٟذاؿتي  تٛػؼٝ ػشٔايٝ ا٘ؼا٘ي ٚ ٌؼتشؽ ٔـاسوت ٔشدْ دس فؼاِيتٟاي -2

 .افضايؾ تٛاٖ ٚ ؿتاب تخـيذٖ تٝ تٛػؼٝ التصادي اػتاٖ ٚ استماء ٘مؾ ٚ ػٟٓ اػتاٖ دسالتصاد ّٔي -3

 . حفاظت ٚ استماء ػغح تٛإ٘ٙذيٟاي ٔحيغي ٚ ا٘ؼا٘ي دس ساػتاي تٛػؼٝ پايذاس -4

 .ايداد تؼادَ ٚ تٛاصٖ دسٖٚ ٔٙغمٝ اي -5

ٔٛلؼيت ٚيظٜ ٚ ٕٔتاص صياستي وال٘ـٟش ٔـٟذ ٔمذع ٚ تٛػؼٝ ػايش أىا٘ات ٚ صيش ػاخت ٞاي ٌشدؿٍشي ٚ تٟشٜ تشداسي اص خارتٝ تمٛيت  -6

 .دس فؼاِيت ٞاي خذٔاتي ٚ ٌشدؿٍشي ITٞاي ٌشدؿٍشي عثيؼي ٚ ٔزٞثي اػتاٖ ٚ تٛػؼٝ ٘مؾ 

 .ٔٙيت ٚ تٛػؼٝاستماء أٙيت دس ٔٙاعك ٔشصي اػتاٖ تا تٛخٝ تٝ حفظ ساتغٝ ٔتماتُ ا -7

 .اػتالء ٔؼشفت ديٙي ، اسصؿٟاي فشٍٞٙي ٚ ٚيظٌي ٞاي ٞٛيتي اػتاٖ -8

 .ٟ٘اديٙٝ ػاصي تٟشٜ ٚسي ٚ افضايؾ آٖ دس تخؾ ٞاي التصادي ٚ ػٛأُ تِٛيذ -9

 .استماء ٘مؾ ٚسصؽ دس تأيٗ ػالٔت خؼٕي ٚ سٚحي ٚ تمٛيت تٛإ٘ٙذيٟاي افشاد ٚ ٌشٜٚ ٞاي اختٕاػي  -10

 .ٔٙاعك صيؼت ٚ فؼاِيت دس ٔماتُ حٛادث غيش ٔتشلثٝ عثيؼيايٕٗ ػاصي  -11

 .دس اػتاٖ ( M.D.G) دػتياتي تٝ ٞذف ٞاي تٛػؼٝ ٞضاسٜ  -12

 .تٛإ٘ٙذ ػاصي تخؾ تؼاٚ٘ي تشاي ايفاي فؼاِيت ٞاي ٌؼتشدٜ ٚ اداسٜ تٍٙاٜ ٞاي التصادي تضسي  -13

 .ي اػتاٖتٛػؼٝ ٘مؾ ٚ خايٍاٜ ص٘اٖ دس ػغٛح تصٕيٓ ػاصي ٚ تصٕيٓ ٌيش -14

  
 :راهبردهاي بلند مدت ( ه 

  
 .ٔزٞثي تا وـٛسٞاي ٕٞدٛاس -ٌؼتشؽ استثاعات فشٍٞٙي      -1                                    

تٛػؼٝ تؼأالت التصادي خاسخي اػتاٖ تٝ ٚيظٜ تا وـٛسٞاي ٕٞدٛاس ٚاػتفادٜ اصٔٛلؼيت تشا٘ضيتي اػتاٖ تا وـٛسٞاي حاؿيٝ  -2

 خّيح فاسع 

 . تٛػؼٝ ٚ تدٟيض ؿثىٝ ٞاي صيشتٙايي، خذٔات تشا٘ضيت ٚ حُٕ ٚ ٘مُ ، تٛػؼٝ لش٘غيٙٝ ٞا، ٌٕشوات ٚ ٔٙغمٝ ٚيظٜ التصادي  -3

 . ػأا٘ذٞي ٚ تدٟيض أىا٘ات اػتاٖ دس خٟت اػتفادٜ اص فشصتٟاي تؼأالت فشٍٞٙي ٚ تاصسٌا٘ي تا افغا٘ؼتاٖ  -4

ٞت واسآٔذوشدٖ خذٔات دِٚتي ٚػايش تٍٙاٟٞا دس ساػتاي تٛػؼٝ ٘مؾ ٞاي خذيذ اػتاٖ تؼتش ػاصي تشاي تٛػؼٝ فٗ آٚسي اعالػات ج -5

 .دس تؼأالت تيٗ إِّّي

 .ػغح ص٘ذٌي ، ػذاِت اختٕاػي ٚ ػغح ٔـاسوت ٔشدْ دس اػتاٖ استماء ؿاخص ٞاي تٛػؼٝ ا٘ؼا٘ي، -6

 .ػتاٖتمٛيت ، تؼٕيك ٚ تشٚيح فشًٞٙ ٚ ٞٛيت اػالٔي ـ ايشا٘ي دس فشايٙذ تٛػؼٝ ا -7

 . صٔيٙٝ ػاصي تشاي اػتفادٜ اص تٛإ٘ٙذيٟاي تخؾ خصٛصي، تـىّٟاٚ ٟ٘ادٞاي ٔشدٔي دس فشايٙذ تٛػؼٝ اػتاٖ -8

تٛػؼٝ آٔٛصؽ ٞاي فٙي ٚ حشفٝ اي ، آٔٛصؽ ٞاي ػّٕي ٚ واستشدي ٚآٔٛصؽ ػاِي ٔتٙاػة تا ٘ياصٞاي اػتاٖ ٚ تؼأالت فشأّي آٖ ٚ  -9

 .صاس دا٘اييتشپايي وشيذٚس ػّٕي ٚ فٗ آٚسي ٚ تا

اػاػي ، ؿيٕيايي ، اِىتشٚ٘يه ٚ  لغؼٝ ػاصي ، فّضات ٔؼذ٘ي، صٙايغ تثذيّي ٚ غزايي، ٘ؼاخي ، حُٕ ٚ ٘مُ، تٛػؼٝ صٙؼتي اػتاٖ تا اِٚٛيت -10

 .ٔاؿيٗ آالت ٚ تدٟيضات ، فّضي ٚ سيختٝ ٌشي ، پاييٗ دػت پتشٚؿيٕي ٚ داسٚيي

 ( ي ، وـت ٞاي ٔتشاوٓ ٌّٚخا٘ٝ ٞا آتضي پشٚس) ايداد فؼاِيت ٞاي ٘ٛيٗ وـاٚسصي  -11



 .ػأا٘ذٞي تخؾ وـاٚسصي دساػتاٖ ٚتثذيُ آٖ تٝ وـاٚسصي تداسي ٚ پيـشفتٝ -12

ٔذيشيت ٔٙاتغ آب حٛضٝ تٛػؼٝ ؿيٜٛ ٞاي تٟشٜ تشداسي اصِٛي اص ٔٙاتغ آب تا دس ٘ظش ٌشفتٗ ظشفيت ٔٙاتغ آب دس اػتاٖ ٚ تش٘أٝ ٞاي  -13

تشداسي ٔغّٛب اص آتٟاي ػغحي ٚ تمٛيت ٔٙاتغ آتٟاي  ٚ اصالح اٍِٛي ٔصشف آب ٚ تٟشٜ( دس ا٘تماَ ٚ ٔصشف)آتشيض ٚ افضايؾ سا٘ذٔاٖ آتياسي 

 .صيش صٔيٙي تا اِٚٛيت آتخٛاٖ ٞاي تا تيالٖ ٔٙفي 

ي اص تياتاٖ صايي ٚ پيـشفت وٛيش ٚ تٛػؼٝ فؼاِيت ٞاي حفظ ٚ تٟشٜ تشداسي اص ٔٙاتغ پايٝ ، حفظ واستشي اساضي ٚ خٌّٛيش -14

 .آتخيضداسي

تٕشوضصدائي فؼاِيتٟا اصوال٘ـٟش ٔـٟذ، اصالح ٘ظاْ ؿٟشي، تمٛيت ٚ تدٟيض ٔحٛسٞاي خاسج اص ٔٙغمٝ ؿٟشي ٔـٟذ ٚ تمٛيت  -15

 .تٙياٟ٘اي التصادي ٚ خذٔاتي ٘ٛاحي تٛػؼٝ ٘يافتٝ دس اػتاٖ

ٜ تشاي اػتاٖ دس خٟت واٞؾ ػذْ تؼادِٟاي ٔٙغمٝ اي، واسآٔذ وشدٖ ٘ظاْ اداسي ٚ اخشايي ٚ عشاحي ػاختاس ٔذيشيتي ٚيظ  -16

 .فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ صٔيٙٝ الصْ خٟت ايفاي ٘مؾ ٞاي ّٔي ٚ فشأّي آٖ

ٞاي اػتفادٜ اص وّيٝ أىا٘ات ٚ خارتٝ ٞاي ٌشدؿٍشي ٚ ٔتٙٛع ػاصي خذٔات لاتُ اسائٝ تٝ ٌشدؿٍشاٖ دس اػتاٖ ٚ ايداد صيش ػاخت  -17

ٔٙاػة دس ٘ٛاحي ٌشدؿٍشي ٚ تؼتش ػاصي ٔٙاػة تشاي ٔـاسوت تخؾ خصٛصي دس خٟت ػشٔايٝ ٌزاسي دس ايٗ صٔيٙٝ ٚ حفظ ٚ 
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