
  

 ریاست جمهوری 

 سازمان ربانمه و بودجه کشور

 آمایش سرزمین یعال  یشورا دبیرخاهن 

1 
 

قالانون اکاالا   26ه ششم توسعه جمهوری اسالمم  ایالران م مالاده قانون برنام 62یک بند الف ماده  به استناد جزءِ

سند آمایش اسالتان ، 66/01/0231آمایش سرزمین در جلسه مورخ  عال  شورای ؛توسعه کشور هایبرنامهدائم  

 به شرح زیر تصویب نمود: در دم قسمت راهبردی م اجرای  را 0261در افق آذربایجان شرق  
 

 آذربایجان شرقی استان آمایش سند
 تعاریف م مفاهیم -1ماده 

 رمند:در این سند اصطمکات زیر در معان  مشرمح مربوط به کار م 

 آمایش سرزمین عال  شورای :عالی شورای

 آمایش سرزمین عال  شورایدبیرخانه  دبیرخانه:

ها ای م قابلیتمنطقه -اهداف بنیادین بَرگرفته از اسناد فرادستِ سطوح مل  اهداف بنیادین توسعه فضایی استان:

-انداز توسعه اسالتان قالرار مال کصاء م مبنای  برای طراک  چشماِ ،م مسائل استان در قالب رمیارد تفار ارزش 

 گیرد.

ای بالر اسالا  استان در مقیالا  ملال  م منطقاله هایمأموریتها م نقش ای:ملی و منطقه کارتقسیمستان در نقش ا

بررس  اسناد فرادست، مطالعات پشتیبان م تحلیل رمندها م گرایشالات عمالده در طالوو دم دهاله اخیالر در اسالتان، 

 گردد.تعیین م 

های آن مبتن  بر الزامات اسالناد توسعه استان م مأموریتانداز چشم های آن:توسعه استان و مأموریت اندازچشم

های نخبگان م مقامات ارشد اسالتان  م منبعال  ها م مسائل اساس  استان، دیدگاهفرادست، اهداف بنیادین، قابلیت

-نگاری ارائاله مال شده از نقاط لنگرگاه  )عملاردهای اصل  استان، آمازه یا بِرند استان م ...( با رمیارد آینالده

م  انداز، مسیر هدفتوسعه استان مبتن  بر الزامات درمن  م بیرمن  بیانیه چشم هایمأموریت ،عممه بر اینگردد. 

 .داردبیان م انداز را در راستای تحقق چشم استان مأموریت

تصالور م های توسعه آت  اسالتان اسالت کاله بالر اسالا  سالناریوهای مُگیریترین جهتاز مهم راهبردهای پابرجا:

 گردد.سازمان فضای  مضع موجود استان تعیین م 

بنالدی کالمن نمالا  فضالای  یالا همالان طالرح پایاله آمالایش اسالتان، مبتنال  بالر شالال بندی کالن نظام فضایی:شکل

راهبردهای پابرجا م استنتاج الزامات فضای  این راهبردها، قلمرمهالای اصالل  م مراکالز عمالده زیسالت م فعالیالت، 

دار توسالعه فعالیالت م اسالتقرار جمعیالت م کریدمرهای ارتباط  م قلمرمهای املویالتهای اصل  زیربنای  م شباه

 نماید.قلمرمهای نامناسب توسعه فعالیت م استقرار جمعیت استان را مشخص م 
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-تر فعالیتمناطق( استان در قالب کُدهای تفصیل ) نواک های تخصص های توسعه استان:ها و اولویتتخصص

بندی کالمن نمالا  فضالای  طالرح دار توسالعه در ایالن نالواک  )منالاطق( در راسالتای شالالهای املویتها م عرصه

 گردد.م 

هالای معینال  کاله در جهالت مجموعاله اقالدامات م دسالتورالعمل ها در استتان:های سرزمینی توسعه بخشسیاست

عیالین م های راهبردهای مشخص شده ترسیدن به هدف یا اهداف موردنمر در برنامه آمایش استان، در چارچوب

 شود.به اجرا گذاشته م 

بنالدی الگالوی هالای مختلالف شالالگذاری الیاله همرمیاز  تصویر سازمان فضایی استان در افق توسعه یافتگی:

ها، الگوی نما  ساونتگاه ، الگوی نما  خدمات اجتماع ، الگوی نما  خالدمات برتالر، الگالوی استقرار فعالیت

هالای طبیعال ، تقسالیمات کشالوری م ... تصالویر بندیهای پهنهیه نمیر الیههای پاهای زیربنای  به همراه الیهشباه

 گیرد.بندی سازمان فضای  استان را شال م شال

راستا که در چارچوب یک های هماهنگ م همها م پرمژهای از طرحمجموعه های اجرایی آمایش استان:برنامه

هالای هالای کالمن م رم گیالریها در چارچوب جهتگیرند م با اجرای آنبخش  یا سرزمین ( شال م ) برنامه

 شود.های برنامه آمایش استان محقق م اجرای  از پیش اندیشیده شده، هدف

گانه کشالور کاله سال  6های آبریالز درجاله کوضه پذیر تجدیدسهم آب استان از منابع آب  :ریزیبرنامهقابلآب 

ای، منالابع آب باله اسالتان هالای انتقالاو بالین کوضالهاستان یا  از ذینفعان آن کوضه آبریز بوده م یا از طریق طرح

سالطح  م زیرسالطح ( م منالابع آب میرمتعالارف ) متعالارفشامل منابع  ریزیبرنامهقابلشود. منابع آب منتقل م 

 باشد.زدای  دریا( م شور درمن سرزمین  م منابع آب نمکم لبشور )پَساب م منابع آب

 به قرار زیر است:آذربایجان شرق  استان  سند راهبردی آمایش -2ماده 

 اهداف بنیادین -2-1

 میژه کوزه قفقاز.الملل  بهدستیاب  به نقش تخصص  فرامل  در سطح بین -

 دار.های مزیت کصوو به جایگاه بایسته مل  در توسعه فعالیت -

 زیست م تعادو سرزمین.کفظ پایداری محیط -

 ای مناطق م رفع محتومیت فضای .های توسعهقابلیتپذیری انعطاف -

 اینقش استان در تقسیم کار ملی و منطقه -2-2

 نقش استان در تقسیم کار ملی -الف
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 میرفلالزی، هالای فلالزی م ها، کان هالای صالنعت  م معالدن  )محصالوالت مالذائ  م آشالامیدن قطب مل  فعالیت

آالت م تجهیالزات، صالنایع فلالزی فالابریا ، الستیک م پمسالتیک، خالودرم م مسالایل نقلیاله موتالوری، ماشالین

 منسوجات، چر ، کفش، شیمیائ  م دارمی (.

 تک.میژه صنایع هایآمری اطمعات م ارتباطات بهدارای جایگاه میژه در زمینه علو  م تانولوژی م کوزه فن 

 بالا منطقاله  م ماردات( م تعاممت جهان  با تمرکز بر تجارت، ترانزیت م لجسالتیک ها )صادراتهدایت جریان

 قفقاز م ارمپا.

   میژه در کشامرزی ماانیزه م هوشمند.دارای جایگاه م نقش 

 کاری م ...(.باف ، مرن  باف ، چاپ باتیک، سفالگری، نقرهدست  )قال قطب مل  صنایع 

 (  سممت م تاریخ .توریسم واکیا  از مقاصد اصل  گردشگری طبیع ،) 

 اینقش استان در تقسیم کار منطقه -ب 

 های برقال ، صالنایع ای صنایع کامذممحصوالت کامذی، فلزات اساسال ، ماشالین آالت م دسالتگاهقطب منطقه

 بازیافت م استخراج معادن میرفلزی.

 های عال  م کاربردی در منطقه شماو مرب کشور.آمری م آموز قطب علم م فن 

 ای خدمات برتر )فن  مهندس ، مال  م بازاریاب  م ...(.منطقه قطب 

 .قطب خدمات درمان  م گردشگری در منطقه شماو مرب کشور 

 .قطب تجارت م لجستیک در منطقه شماو مرب کشور 

 ده  م هدایت جریان توسعه در کوزه شماو مرب کشور.سازمان 

 استان توسعه اندازچشم -6-2

 متنوع هایبومزیست سرزمین ایران، صنعت نگین و تجار بازارگاه خواهی،تحول مهد

  در مقیا  فرامل ، درمازه اصل  م تخصص ، تجالارت م ترانزیالت از جنالوب م شالری آسالیا باله کالوزه ارمپالا م

مدیترانه شرق ، قطب صنعت  شماو مرب کشور، مرکز ارائه خدمات گردشالگری سالممت در منطقاله قفقالاز م 

 .آمریبنیان با جایگاه میژه در کوزه علم م فنپاک م نوین م دانشدارای نقش مؤثر در کوزه صنایع 

 های معدن  م در مقیا  مل ، یا  از مقاصد اصل  گردشگری طبیع  )اکوتوریسم( کشور، قطب مل  فعالیت

 کشامرزی نوین.

 نت م زیسالت ، متعالادو در نمالا  سالاوای، استان  است با توان پایالداری م خالود پالاالی  محیطدر مقیا  منطقه

 فعالیت م جریان ساز توسعه در منطقه شماو مرب کشور.
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 توسعه استان هاییتمأمور -2-4

 سازی م باز سامانده  ظرفیت کریدمرهای ترانزیت  مالرتبط توسالط الملل  در فعاوایفای نقش مؤثر مل  م بین

 مدیریت استان )تراسیاا، جادۀ ابریشم، جنوب آسیا، شماو م جنوب آلتید(.

  ها م بسالترهای ای در کوزۀ تجارت م ترانزیت کاال م خدمات از طریق ایجالاد زیرسالاختدرمازهاکیای نقش

 اقتصادی )شباه ارتباط ، تأسیسات زیربنای ، لجستیک م ...(.

 های صنعت .مری فعالیتایفای نقش بایسته در بخش صنعت م ارتقای نما  بهره 

 ،ای در معدن م تجارت از طریق استقرار مراکز منطقاله ایفای نقش مؤثر مل  در کوزۀ تولید م کشامرزی نوین

 استان.

 برداری معادن در تراز مل  با ممکمات پایالداری م محالیط زیسالت  م ایجالاد صالنایع تبالدیل  افزایش سهم بهره

 افزمدۀ بخش.مرتبط در راستای ارتقای ارز 

 ارتقا جایگاه علم م فنامری در استان م توسعه صنایع پاک م نوین 

 جیرۀ عملیات  مرتبط با مرکز گردشگری سالممت در کالوزۀ فراملال  )قفقالاز( م ارتقالای زیرسالاخت پوشش زن

 درمان ، آموز ، اقامت، ارتباطات، نیازهای مامل م...

 ده  قطالب ملال  گردشالگری بالا محوریالت طبیعالت م سالایر ایجاد م ارتقای زنجیرۀ خدمات مالرتبط بالا شالال

 ماجراجویانه م... .های تاریخ  ال فرهنگ ، تفریح ، گرایش

 ای )در سطح درمن  م بیرمن ( با مدیریت، جریان سازی بسترسازی در راستای ایجاد تعاممت اقتصادی منطقه

 بخش  توسط استان.م الها 

 ای تولید م مصرف از منمر ساونت م فعالیت.اهتما  به باز سامانده  مراکز منطقه 

 آفرین  در توسعه استان.استای دستیاب  به فرصت نقشیافته در رارتقاء قابلیت مناطق کمتر توسعه 

 پذیری نواک .ها م نقشریزی فضای  منعطف در جهت افزایش آزادی انتخاببرنامه 

 پابرجا راهبردهای -2-5

 های جدید در راستای پاسخ به تقاضالا در میژه در سطح منطقه قفقاز، خلق مزیتالملل  بهارتقای تعاممت بین

 الملل .م بینای بازارهای منطقه

  ای.های رقابت  موجود م ایفای نقش برتر در کریدمرهای توسعه منطقهکفظ مزیت 

  ای.بخش  بازارهای دارای مزیت رقابت  در مقیا  فرامل  م ارتقای توان رقابت  با رقبای منطقهبسط م تنوع 

  دار.های مزیتسازی ساختار صنعت  در فعالیتآفرین  برتر در تقسیم کار مل  م مدرننقش 

 .توسعه م اکیای کریدمر شماو مرب به مرکز، جنوب م مرب کشور 
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  آمایش. 6های استان  در منطقه توسعه همااری 

 هالا بالر مبنالای بنیان م گسالتر  سالاختار فعالیتهای اقتصادی استان، تقویت اقتصاد دانشبخش  به فعالیتتنوع

 های نوین.آمریفن

  زیست.های سازگار با محیطرمیارد ایجاب  به توسعه پایدار م استفاده از تانولوژی 

  کردن سازمان فضای .چند قطب 

  زیست، کاهش تمرکزگرایال  از تبریالز م توزیالع متعالادو خالدمات م های ناسازگار با محیطسامانده  فعالیت

 ها.فعالیت

 ها اکوسیستم دریاچه ارممیه م مقابله با رشد ناموزمن فعالیتهای ناسازگار با توان محیط، بهبود پاالیش فعالیت

بخش  به سازمان فضای  م شباه ساونتگاه  استان در راستای کفالظ م اکیالای دریاچاله در سطح استان م انسجا 

 ارممیه

 زیست در بخش صنعت م کشامرزی در کوضه های ناسازگار محیطرمیارد سلب  در استقرار هرگونه فعالیت

 ارممیه، تحقق سطح اکیای اکولوژیک دریاچه ارممیه، جلوگیری از قطبیت بیشتر مجموعه شهر تبریزدریاچه 

 هالای انتخالاب یافته، افزایش تنوع فعالیت  م آزادیمیژه در نواک  کمتر توسعهسازی م قابلیت افزای  بهظرفیت

 فعالیت

  سمت نواک  دارای محتومیت فضای . ریزی بههای برنامههدایت جریان مالب توسعه م تغییر انگاره 

 های برابر.های بوم  موجود م بسط فرصتپذیری نواک  در مقیا  استان متناسب با ظرفیتنقش 

 استان( توسعه اندازچشم )تصویراستان  فضایی نظام کالن بندیشکل -2-6

  تاریخ  م تجاری. -پهنه ار  ال جلفا )شهرستان جلفا( با عملارد مالب تجارت، صنعت م گردشگری طبیع 

  تاریخ  م دامداری  –های کلیبر م خداآفرین( با عملارد مالب گردشگری طبیع  کلیبر )شهرستان -پهنه ار

 صنعت 

 های اهر، مرزقان م هوراند( با عملارد مالب کشامرزی نوین ماانیزه م هوشالمند پهنه اهر ال مرزقان )شهرستان

 م صنایع معدن 

 عملارد مالب کشامرزی ماانیزه، لجستیک م صنایع کان  میرفلزی پهنه مرند )شهرستان مرند( با 

  پهنه شبستر )شهرستان شبستر( با عملارد مالب کشامرزی ماانیزه م صنایع )مالذای  م آشالامیدن ، السالتیک م

 پمستیک(

 آباد، هریس، اساو م آذرشهر( با رمیارد چند عملاردی )کشامرزی های تبریز، بستانپهنه مرکزی )شهرستان

 ماانیزه، صنعت، معدن، گردشگری م لجستیک( م خدمات برتر )آموز ، سممت، مال  م فنامری(
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  پهنه سراب )شهرستان سراب( با عملارد مالب کشامرزی م دامداری ماانیزه م صنایع معدن 

  محیطزیست باالیردهپهنه میانه )شهرستان میانه( با عملارد مالب کشامرزی ماانیزه م صنایع سنگین با  

 بو  محورهای هشترمد م چارامیمای( با عملارد مالب مزارع چند نقش  م زیستپهنه جنوب )شهرستان 

 شالالیر( بالالا عملاالالرد کشالالامرزی ماالالانیزه م های مرامالاله، بنالالاب، ملاالالان م عجبپهنالاله جنالالوب مالالرب )شهرسالالتان

 تاریخ  –گردشگری طبیع  

 با عملارد مالب صنعت  م معدن  جهت ایجاد های  از شماو پهنه مرکزی م شری پهنه شبستر( پهنه میژه )بخش

 اکو پارک صنعت 

 دار استقرار جمعیتقلمروهای اولویت

 شالهری های شالباه، مامل م هماالار( در پیوند همای، املویت استقرار جمعیت در ساختار میرمتمرکز )شباه

صوفیان، خواجه( م )مرامه، بناب، آباد، باسمنج، )تبریز، اساو، سهند، آذرشهر، گوگان، خسرمشاه، ممقان، بستان

شیر، ملاان( م )شبستر، سیس، مایقان، شندآباد، خامنه، کوزه کنان، شرفخانه( م )مهربالان، زرنالق، کلوانالق، عجب

 بخشایش(، )جلفا، هادیشهر( م )خمارلو، جانانلو(

 ا شالماو املویت استقرار جمعیت در شهرهای جدید )اکداث شهرهای جدید در محدمده شری شهر خواجه تال

 بخشایش(

 (خدمات و معدن وکشاورزی، صنعت  هایفعالیت) دار توسعه فعالیتلمروهای اولویتق

ریزی در برنامهبر اسا  نیازهای آب  م آب قابل های کشامرزی در جهت بهبود م ارتقاء مضع موجود مفعالیت

های های هالر یالک از کوضالهدسالتورالعملها م نامالهامزن مطالابق بالا آئینهای ار ، دریاچه ارممیه م قزوکوضه

 پذیر خواهد بود.گانه کشور اماانس 

 :ارس آبریزحوضه 

 ساله م منطبق با اقلالیم گرمسالیری توسعه کشامرزی در دشت خمارلو با املویت کشت محصوالت زراع  یک

 منطقه

  م شالماو  بالار در ماکالد مطالعالات  امامملال جات م دیگالر محصالوالت ترهکشت محصوالت جالیزی م صیف

 دهستان گرمادمز

 شالده( در ماکالد مطالعالات  هالای کنتروای م مزارع هیالدرمپونیک )کشالت در محیطهای گلخانهتوسعه کشت

 (0011دمزاو )ماکد مطالعات   -جلفا

 های رممن سازی م ماانیزاسیون دشت مرند با توسعه قلمرم کشت محصوالت صنعت  م دانهیاپارچه 

  های آبیاری بامات در محدمده شهرهای مرند، اهر، مرزقان م هادیشهررم ماانیزاسیون م بهبود 
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 برداری محصوالت به توسعه قلمرم بامات در رمد دره زنوز کدفاصل زنوزی تا چرچر با املویت کشت م بهره

 صورت ارگانیک م میر ترارریخته

 در دشت گلفرج های رممن ، ممت، کبوبات، علوفه(زراعت ماانیزه )محصوالت صنعت  م دانه 

 های ممنوعه کوضه آبریز ار دار( در دشتهای هستهریز، میوههای دانهتبدیل بامات سنت  به ماانیزه )میوه 

  پرمری ماانیزه م صنعت پرمری )کاشیه رمد ار ( پرمر  ماکیان م دا آبزی 

 های رممن ، سمای م ابریشم(کشت محصوالت خاص )زعفران، دانه 

 های کلیبر م خدآفرین(شماو شرق  کوضه آبریز ار  )شهرستان کشت هیدرمپونیک در 

 ارومیه: دریاچهآبریز حوضه 

 های کشت محصوالت کم آب بالر م اصالمح الگالوی کشالت منطبالق بالا تقالویم زارعال  در باالدسالت کوضاله

 های سراب، شربیان، هریس م مهربانای آج  چای م دشترمدخانه

  ها( ای )پایاب رمدخانههای رمدخانهدست کوضههای پاییندشت های آبیاری درماانیزاسیون م اصمح رم

شالده های تصفیهشیر با تأکید بر کشت محصوالت کم آب بر م استفاده از پسالابهای تبریز، بناب م عجبدشت

 شهرهای بزرگ مانند تبریز، مرامه م بناب

 های سالراب، دامناله دشالت ردای م کشت پمستیا  های گلخانهشده شامل کشتهای کنتروکشت در محیط

ریزی م عالد  برنامهآباد م هریس منوط به تأمین آب قابلجنوب  کوه میشو در کد فاصل صوفیان تا تسوج، بستان

 توسعه فیزیا  اراض  کشامرزی

 هالای بامالداری م ارتقالالای عملاالرد بامالالات بالا تأکیالالد بالر بامالداری ماالالانیزه بالا اصالالمح الگالوی کشالالت فعالیت

 دار، انگور، گردم م ...(های دانه)میوهمحصوالت کم آب بر 

  های لیقوان رمد، عنصر رمد، صوف  چای م موردی چایپرمر  ماهیان سرداب  در رمد دره 

  آبادهای سراب، هریس م بستانپرمری ماانیزه، زنبورداری م پرمر  ماکیان در دشتتوسعه دا 

 :اوزنقزلآبریز حوضه 

 آماج م میانههای قرهبهینه آب در محدمده شهرستان توسعه کشت پمستیا  به منمور مصرف 

  های های نالوین م در قالالب مالزارع چنالد نقشال  در پهناله جنالوب  )شهرسالتانتوسعه ماانیزه کشامرزی با شیوه

 چارامیمای م هشترمد(

 های مرتفع م ارتقا بازده  زمین در قالب مزارع چند عملاالردی )اخالتمط دامالداری نیماله کاری در دامنهدیم

 های سنت  کشت(های نوین م بهبود رم ماانیزه با کشامرزی
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 های جنوب  م جنوب شرق  سالهند در کدفاصالل هشالترمد تالا نمالر کهریالزی بالا توسعه قلمرمهای دیم در دامنه

 سازی اراض  م ایجاد مزارع چند عملاردی درشت مقیا تأکید بر یاپارچه

 های آممیالون، م  ارگانیالک در امتالداد رمدخانالهبالرداری از محصالوالت بالام  باله رتوسعه بامالداری م بهره

 قرنقوچای م آیدمممو 

 امزن با محوریت چارامیمای(بو  محور )کوضه قزوایجاد مزارع چند عملاردی زیست 

 امزنپرمری در پهنه جنوب م زنبورداری در کوضه قزوآبزی 

 شدههای کنتروتوسعه بامداری نوین، کشامرزی ارگانیک م کشت در محیط 

 های صنعتی و معدنیفعالیت دار توسعهقلمروهای اولویت

 های صنعت  آالینده با گرایش صالنایع شالیمیای ، فلالزی، معالدن  م پهنه میژه اکو پارک صنعت  استان )فعالیت

 تبدیل (

   مرب شهرستان جلفا، شماو مرب  شهرسالتان مرنالد، جنالوب م جنالوب مربال  شهرسالتان میاناله، جنالوب مربال

و شرق  م جنوب مرب  شهرستان شبستر، شری شهرستان تبریز، جنوب شهرستان مرامه م شهرستان بناب، شما

 های یک ال  پنج(.هریس )رده

 های سراب، اهر، مرزقان، آذرشهر، هشترمد، میانه، مرند م چارامیمالای های معدن  در شهرستانتوسعه فعالیت

 محیط .های زیستمتناسب با محدمدیت

 های خدماتیفعالیت توسعهدار قلمروهای اولویت

 های خدمات  در مراکز شهری م پیرامون آن با املویت امو.استقرار پهنه 

 های خدمات  در محورهای گردشگری کمربند سهند م ارسباراناستقرار فعالیت 

 کلیبر، مرکزی م جنوب مرب  -جلفا، ار  -های ار استقرار خدمات گردشگری در پهنه 

 و فعالیت ار جمعیتقلمروهای نامناسب استقر

کفالاظت  م -ها، کالرایم امنیتال های ناش  از قوانین م مقررات )از جمله کرایم رمدخانهها م ممنوعیتمحدمدیت

)... 
 معیتجقلمروهای دارای محدودیت استقرار 

 مرکز استان م کاشیه شهرهای بزرگ مانند مرامه، اهر، مرند، میانه 

  ،های معدن .صنعت ، منابع طبیع  م محدمده هایشهرکمحدمده اراض  کشامرزی 
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 قلمروهای فاقد مزیت برای استقرار جمعیت و توسعه سکونتی )شهری و روستایی(

 ها با بیمن منف نواک  کم آب با محدمدیت شدید آب  یا برمز تنش آب  همانند دشت 

   ارسباران هایجنگل ، کفه رس  م نما (،زارشوره)جنگل، تاالب،  محیط زیستنواک 

 میمها در پیرامون شهرهای تبریز، اساو، سالردرمد، های استان به دلیل رشد فزایند باغنواک  پیرامون رمد دره

 مرند، صوفیان

  م یا نواک  نمام   شدهکفاظتقانون  استقرار جمعیت م فعالیت مانند مناطق  هایمحدمدیتقلمرمهای دارای

 م مناطق مرزی استان

  در پهنه جنوبشهری  تأسیساتقلمرمهای دارای انزمای جغرافیای  به دمر از شباه ارتباط  م 

 های کشاورزی، صنعتی و گردشگریی فعالیتقلمروهای فاقد مزیت در توسعه

  در مناطق دمر از بازار مصرف م فاقد شباه ارتباط  جاتصیف کشت محصوالت جالیزی م 

  با محدمدیت شدید 2 م 2درجه  ایخاکهکشامرزی بر رمی 

  هارمدخانهم کاشیه  گیر سیل هایپهنهکشت آب  محصوالت زراع  آب بر در 

 م گچ  م نما  دره هزارم  پرشیب هایدامنهدر  کاریدیم 

  دارای تفرج متمرکالز )باله دلیالل  هایپهنهکشت محصوالت ارزشمند )زعفران( در مجامرت مناطق پر تردد م

 اکتماو برمز انواع خسارات ناش  از تردد م رفت م آمد(

  استقرار شهرک صنعت  در نواک  کم جمعیت م فاقد نیرمی متخصص بوم 

  استان زیستمحیطاستقرار شهرک صنعت  داخل یا مجامر نواک  تحت کفاظت 

   ه آبریز دریاچه ارممیهصنعت  )شهرک، ناکیه( جدید در کوض هایمحدمدهاستقرار 

 معدن کاری در کریم شهرها م مجامر نقاط ساونت  بزرگ استان 

 و گردشگری صنعتی و معدنی کشاورزی و هایفعالیتقلمروهای دارای محدودیت توسعه 

 های کشاورزیقلمروهای دارای محدودیت توسعه فعالیت

 پیرامون جلگه ارممیه شامل دشت تبریز، های محدمدیت افزایش فیزیا  م توسعه اراض  کشامرزی در دشت

 موجود( جز اراض شیر م آذرشهر تا بناب م ملاان )بهشبستر، عجب

 های آبریالز ریزی در کوضالهبرنامالههای کشالامرزی بالدمن در نمالر گالرفتن آب قابلمحدمدیت توسعه فعالیت

 های آبیاری.گانه م اصمح رم سه

 ه ارممیه )بدمن تأمین کقابه دریاچه ارممیاله( م شالری شالهر محدمدیت توسعه کشامرزی آب  در کوضه دریاچ

 های میان  کوضه آج  چای، شامل مناطق هریس دمزدمزان، بخشایش م خواجه(تبریز )قسمت
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  های توپوگراف  م اقلیم متر دارای محدمدیت 6111اراض  باالتر از ارتفاع 

 اکولوژیک اراض های شدید م دارای تعارض با توان اراض  دارای فرسایش 

 محیط  م اراض  جنگل  )ارسباران(مناطق زیست 

 زارهای شری دریاچه ارممیه م دشت تبریز.ای م شورههای پیرامون قلمرم جلگهدشت 

 ریزی(برنامههای ممنوعه م اراض  دارای محدمدیت منابع آب  )بر اسا  ظرفیت برد م مقدار آب قابلدشت 

 های رس  م نما  م اراض  پست م مرطوب بالا سالطح آب زار، کفهفصل ، شورههای تاالب ، تاالب رخساره

 زیرزمین  باال

 های تبخیری اعم از گچ ، مارن ، نما  م ...های نما  م رخنمونقلمرم کوه 

 های صنعتیقلمروهای دارای محدودیت توسعه فعالیت

 محدمدیت استقرار صنایع آب بر در کوضه آبریز دریاچه ارممیه 

  های مرب  اسالتان )تبریالز، مرنالد، شبسالتر، آذرشالهر، عجبشالیر، صنعت پرآب خواه در شهرستان هرگونهتوسعه

 بناب، ملاان، اساو(

 های ارتفاعات م اراض  زراع ، بام  م مرتع  درجه یک م دم.دامنه 

 جز صنایع هایتک(مرب پهنه مرکزی م مجموعه شهری تبریز )به 

  ها م نواک  صنعت خارج از شهرک در 7ال   2استقرار ماکدهای صنعت  رده 

 مکشهای کیاتزیست م پناهگاههای جنگل  )ارسباران( م مناطق چهارگانه محیطکلیه محدمده 

  محیط (.های زیستفعالیت معدنااری در محدمده کریم شهرها )محدمدیت 

 

 به قرار زیر است:آذربایجان شرقی سند اجرایی آمایش استان  -3اده م

 های توسعه استاناولویت ها وتخصص -3-1

شالده م هالای کنتروهای کشامرزی شامل اصالمح الگالوی کشالت، ماانیزاسالیون، کشالت در محیطتوسعه فعالیت

ریزی، به میژه تمرکز بالر تالأمین کقاباله دریاچاله ارممیاله در برنامهمتراکم م ... در هر شهرستان متناسب با آب قابل

های کشامرزی، جالایگزین بالا کشالت سالنت  دارای ده  فعالیتسازمانکوضه آبریز دریاچه ارممیه م در راستای 

 ریزی ابمم  استان ممان خواهد بود.برنامهمنابع آب مجاز م فعاو در سقف آب قابل

 تجالاری(، صالنایع  -سالممت  -های عملاردی مالب در کالوزه گردشالگری )طبیعال شهرستان جلفا با املویت

پالرمر   -پالرمری )شالیمت تالک(، دا بالری م الاترمنیالک م های -چالوب   -کان  میرفلزی -)مذای  م دارمی 



  

 ریاست جمهوری 

 سازمان ربانمه و بودجه کشور

 آمایش سرزمین یعال  یشورا دبیرخاهن 

11 
 

پرمری ماانیزه( با املویالت کشالت )مالمت، محصالوالت صالنعت ، محصالوالت بالام  مجتمع دا  -کشرات مفید 

 ریز(دانه

 سالممت(، صالنایع  -تالاریخ  -های عملاردی مالب در کوزه گردشالگری )طبیعال شهرستان کلیبر با املویت

 های خشک(صنایع چر  م املویت کشت )گیاهان دارمی ، میوهدارمی  )سنت ( م 

 های عملاردی مالالب در کالوزه گردشالگری طبیعال  )جنگالل آینالالو(، صالنایع شهرستان خدآفرین با املویت

پالرمری ماالانیزه( بالا مجتمالع دا  -کشرات مفید -شیمت  -پرمری )پرمر  دا  بزرگ آرای ، دا مذای  م کانه

 ریز(نعت ، گل م گیاه زینت ، محصوالت بام  دانهاملویت کشت )محصوالت ص

 پشالتیبان  -مالذای   -دارمیال   -هالای عملاالردی مالالب در کالوزه صالنایع )ساللولزی شهرستان اهر بالا املویت

پالرمری ماالانیزه(، کشالامرزی )کشالت مجتمالع دا  -کشرات مفید -پرمری )پرمر  دا  بزرگ کشامرزی(، دا 

 ریز، میوه خشک، محصوالت لبن (ویت کشت )محصوالت بام  دانهماانیزه در جنوب م جنوب شری( م امل

 بالری م الاترمنیالک،  -صالنایع فلالزی  -آرای  های عملاردی مالب در کوزه کانهشهرستان مرزقان با املویت

کشرات مفید(، کشامرزی )کشت دیالم م کشالت ماالانیزه در جنالوب شالرق  م  -پرمری )پرمر  دا  بزرگ دا 

یالالک در بخالالش مرکالالزی( م املویالالت کشالالت )مالالمت، کبوبالالات، محصالالوالت صالالنعت ، زراعالالت، بامالالداری ارگان

 ریز(محصوالت دانه

 های عملاردی مالب در کوزه کشامرزی )کشت دیم م زراعت آب  در شالماو م شهرستان هوراند با املویت

ملویالت داری، پرمر  دا  بزرگ(، صنایع پشالتیبان کشالامرزی م اهای نومانجنوب شهرستان، توتستان م فعالیت

 کشت )علوفه، محصوالت م گیاهان دارمی ، میوه خشک م سمای(

 ماکیالان  -پرمری )پرمر  دا  بالزرگ های عملاردی مالب در کوزه لجستیک، دا شهرستان مرند با املویت

مالذای  م  -صالنایع پشالتیبان کشالامرزی  -پرمری ماانیزه(، صنایع )کالان  میرفلالزی مجتمع دا  -کشرات مفید -

تولید محصوالت گوشت  م پرمتئین (، گردشگری )مرزش (، کشامرزی )کشت ماالانیزه در مرکالز  -آشامیدن  

جنوب م شماو، زراعت آب  در مرکز م شماو مرب ، کشت دیم در جنوب شرق ( م املویت کشت )محصوالت 

 ریز(دار، محصوالت دانههای هستهصنعت ، میوه

 نفت، گاز م پترمشیم  -وزه صنایع )مذای  م آشامیدن  های عملاردی مالب در کشهرستان شبستر با املویت

کشرات  -ماکیان  -پرمری )پرمر  دا  بزرگ های نو، دا بری م الاترمنیک(، انرژی -کان  میرفلزی -چر   -

پرمری ماانیزه(، کشامرزی )کشت ماانیزه در جنوب شرق ، مرکزی م مرب، زراعت آب  در مجتمع دا  -مفید

 ریز(جات، محصوالت دانهم املویت کشت )محصوالت صنعت ، صیف  بخش مرب  شهرستان(
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 فرهنگال  -های عملاالردی مالالب در کالوزه خالدمات برتالر، گردشالگری تالاریخ شهرستان تبریز با املویت- 

صالنایع  -سازی ماشین –کان  میرفلزی  -فلزی  -سلولزی  -چر   -تجاری، صنایع )بری م الاترمنیک  -سممت

های نو بالا بنیان، انرژیفر (، اقتصاد خمی م دانش -شیمیای  م پترمشیم  -صنایع دارمی   -پشتیبان کشامرزی 

 املویت کشت )محصوالت صنعت ، گل م گیاه زینت ، محصوالت لبن (

 مرزشال ،  –های عملاالردی مالالب در کالوزه لجسالتیک، گردشالگری سالممت آباد با املویتشهرستان بستان

محصوالت  -ماکیان  -پرمری )پرمر  دا  بزرگ سازی(، دا ماشین –آرای  هکان -های نو، صنایع )فلزیانرژی

هالای گوشت  م پرمتئین ( با املویت کشت )تولیالد علوفاله، تولیالد گیاهالان دارمیال ، پالرمر  مالمت، تولیالد میوه

 خشک(

 های عملاردی مالب در کوزه گردشگری مرزش ، صنایع )مذای  م آشالامیدن  شهرستان آذرشهر با املویت

کشالرات مفیالد(،  -ماکیان  -پرمری )پرمر  دا  بزرگ آرای ، کان  میرفلزی(، دا کانه –پشتیبان کشامرزی  -

 های خشک، گردم(کشت )کبوبات، میوه املویت

 طبیعال ، صالنایع )مالذای  م  -های عملاردی مالالب در کالوزه گردشالگری تالاریخ شهرستان اساو با املویت

کشرات مفید(، املویالت کشالت  -زنبورداری  -پرمری )پرمر  دا  بزرگ پشتیبان کشامرزی(، دا  -آشامیدن  

هالای خشالک، محصالوالت )کبوبات، محصوالت صنعت ، گل م گیاه زینت ، محصوالت م گیاهان دارمی ، میوه

 لبن (

 پالرمری )مجتمالع آرای  کالان  میرفلالزی، دا های عملاردی مالب در کالوزه کانالهشهرستان سراب با املویت

 -کشرات مفید(، گردشگری طبیع ، صنایع )مذای  م آشامیدن   -زنبورداری  -دا  بزرگ  -اانیزهپرمری مدا 

بری م الاترمنیک(، کشامرزی کشت ماانیزه در مرکز م مرب شهرسالتان  -چر   -دارمی   -پشتیبان کشامرزی 

ه، محصوالت م کشت دیم در شماو م شماو مرب  م شری، املویت امو کشت )ممت، محصوالت صنعت ، علوف

 ریز، میوه خشک(م گیاهان دارمی ، محصوالت دانه

 فلالزی  -سالازی ماشین –چالر   -های عملاردی مالب در کوزه صالنایع )ساللولزی شهرستان میانه با املویت-

پالرمری پالرمری )مجتمالع دا صالنایع مالذای  م آشالامیدن (، گردشالگری طبیعال ، دا  -صنایع پشتیبان کشامرزی 

کشرات مفید(، کشامرزی )کشت دیم در شماو مرب ، کشت ماانیزه  -شیمت -ملایان  -دا  بزرگ  -ماانیزه

 در مرکز، جنوب م جنوب مرب (، املویت کشت )ممت، کبوبات، علوفه(

 گیاهالان  –های عملاردی مالب در کوزه صنایع )صالنایع پشالتیبان کشالامرزی شهرستان چارامیمای با املویت

 -ماکیالان  -پرمری )دا  کوچک بازیافت(، کان  میرفلزی، دا  -آرای کانه –بری الاترمنیک  -چر   -دارمی  
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کشرات مفید(، کشامرزی )کشت دیم در شماو مرب ، مرکز م جنوب شرق (، املویت کشت )ممت، کبوبات، 

 علوفه(

 نسالاج (،  -فالر   -چالر   -هالای عملاالردی مالالب در کالوزه صالنایع )بازیافالت شهرستان هریس بالا املویت

پرمری ماانیزه(، املویالت کشالت )مالمت، کبوبالات های دا مجتمع -ماکیان  -ی )پرمر  دا  کوچک پرمردا 

 ریز، محصوالت لبن (محصوالت دانه

 های عملاردی مالب در کوزه کشامرزی )کشت ماانیزه در مرکز م کاشت دیم شهرستان هشترمد با املویت

ماکیالان(، املویالت  -پالرمری )دا  بالزرگ میرفلزی، دا در سایر اراض (، صنایع پشتیبان کشامرزی، صنایع کان  

 ریز(کشت )ممت، کبوبات، محصوالت دانه

 پشالتیبان  -ساللولزی  -های عملاردی مالب در کوزه صالنایع )مالذای  م آشالامیدن  شهرستان مرامه با املویت

 -دا  بالزرگ  -هپالرمری ماالانیزپرمری )مجتمالع دا آرای (، گردشگری تاریخ  م طبیع ، دا کانه –کشامرزی 

های نو، کشامرزی )کشت ماانیزه در قسمت مرکزی م کشت دیم کشرات مفید(، انرژی -شیمت  -زنبورداری 

دار، ریز، دانالهجات، دانالهدر قسمت شمال  م جنالوب شالرق (، املویالت امو کشالت )گالل م گیالاه زینتال ، صالیف 

 های خشک، محصوالت لبن (میوه

 پشالتیبان  -ساللولزی  -ردی مالب در کالوزه صالنایع )مالذای  م آشالامیدن  های عملاشهرستان بناب با املویت

ماکیالان(،  -دا  بالزرگ  -پالرمری ماالانیزهپالرمری )مجتمالع دا شیمیای (، گردشگری تالاریخ ، دا  -کشامرزی 

کشالالامرزی )کشالالت ماالالانیزه در قسالالمت مرکالالزی(، املویالالت کشالالت )مالالمت، کبوبالالات، محصالالوالت صالالنعت ، 

 (دارجات، محصوالت دانهصیف 

 های شالرق  م های عملاردی مالب در کالوزه کشالامرزی )کشالت دیالم در قسالمتشهرستان ملاان با املویت

شیمیای (،  -پشتیبان کشامرزی  -چر   -های شهرستان(، صنایع )مذای  م آشامیدن  کاشت ماانیزه سایر قسمت

ریز، صوالت صنعت ، دانهدا  کوچک(، املویت کشت )مح -دا  بزرگ  -پرمری ماانیزهپرمری )مجتمع دا دا 

 های خشک(دار، میوهدانه

 پشالتیبان  -چالر   -های عملاردی مالب در کوزه صنایع )مالذای  م آشالامیدن  شیر با املویتشهرستان عجب

کان  میرفلزی(، ماکدهای خدمات ، پرمر  دا  بزرگ، کشامرزی )کشت دیم در بخش مرکالزی  -کشامرزی 

 های خشک(دار، میوهگیاهان دارمی ، محصوالت دانه شهرستان(، املویت کشت )محصوالت م

 ها در استانهای سرزمینی توسعه بخشسیاست -3-2
 کشاورزی

 ریزی مبتن  بر توان اقلیم  م ظرفیت برد.های استان م برنامهتهیه تقویم کشت پهنه 
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 ایباران  م قطرههای آبیاری ماانیزاسیون کشامرزی با املویت افزایش راندمان آبیاری م اجرای سیستم 

 بالرداری میژه در کوضه دریاچه ارممیاله )تنمالیم الگالوی کشالت م بهرهبر بهکشت محصوالت بوم  م کم آب

 بهینه از منابع آب (

 ای م گسالتر  کشالت هیالدرمپونیک م کشالت پمسالتیا  در تولیالد سالبزی، افزایش سطح زیر کشت گلخانه

مری مکالاهش مصالارف آب جهالت ارتقالا بهالره های سالنت جات م محصوالت جالیزی )جایگزین  کشتصیف 

 موجود(

 تغییر الگوی پرمر  دا  در استان از دا  کوچک به دا  بزرگ برای کاهش فشار بر مراتع 

 هالای نگهالداری دا  بالا ایجالاد ماکالدهای افزایش راندمان تولید محصوالت دام  م پرمتئین  م کالاهش هزیناله

 صنعت  م ماانیزه

 در کوضاله  2تالا  0های خاک درجاله ض  بهبود پایاب سدها با املویت کم های آبیاری در اراتامیل شباه

 آبریز دریاچه ارممیه

 بالر در آبهالای میرکمتأکید بر توسعه صنعت  م کشامرزی ماانیزه در کوضه آبریالز ار  بالا اسالتقرار فعالیت

 خارج از کوضه دریاچه ارممیه

 چاله ارممیاله )بازگشالت منالابع آبال  کاصالل از افزایش راندمان کشامرزی موجود در جهت تالأمین کقاباله دریا

 شده(های کنتروماانیزاسیون، کشت در محیط

 بو  محور در مناطق برخوردار از دیمزارهای مسیعایجاد مزارع چند عملاردی زیست 

 های اقلیم افزمده باال م سازگار با قابلیتسوی محصوالت با ارز اصمح الگوی کشت به 

 هالای کشالامرزی سالنت ، پالرمر  شده بالا فعالیتهای کنتروزی مدرن در محیطهای کشامرجایگزین  فعالیت

ده  باله مری مصالارف آبال  موجالود )اجتنالاب از شالالآبزیان م کشت گیاهان دارمیال  در راسالتای ارتقالا بهالره

 های جدید آب (برداریبهره

 و معدنصنعت 

  های صنعت  )پهنه میژه(پارکسامانده  صنایع آالینده در نواک  دارای قابلیت بارگذاری م اکو 

 های صنعت  م معدن  در سطح مل  م فرامل شناسای  م تامیل زنجیرۀ فعالیت 

 ها م نواک  صنعت  دارای ظرفیت خال .های صنعت  م معدن  با تانولوژی باال در شهرکایجاد خوشه 

  دارای محدمدیت کمترپاالیش صنعت  م تمرکززدای  از پهنه مرکزی م انتقاو صنایع آالینده به مناطق 

 آالت م ...(دار استان )چر ، ماشینگذاری در صنایع مزیتشناسای  م سرمایه 
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 ای م رمستای  با هدف کارگاه  در کوزۀ صنایع سبک م متوسط در سطح ناکیه -های فعالیت تقویت خوشه

 زا م ارتقای سرمایۀ اجتماع  نواک  رمستای بسترسازی توسعه درمن

 ایهای منطقهدست  م مشامل خانگ  با توجه به ظرفیتگستر  صنایع کمایت از رشد م 

 های موجودمندی از زیرساختهای  مجهز در راستای تلفیق علم م صنعت با بهرهایجاد تانوپولیس 

 منالدی از آخالرین گذاری، کسالب تجالارب، اطمعالات م بهرهای بالرای جالذب سالرمایههای منطقهایجاد پیمان

 عرصۀ صنعت م معدن های رمز درتانولوژی

 های معدن  با شهرت جهان  با شناسای  بازار الملل در زمینۀ فرآمردهکضور پررنگ م قدرتمند در عرصۀ بین

 هدف م رقبای خارج 

 مندی ماکدهای صالنعت  م معالدن  از آخالرین های مال  م زیرساخت  م نهادی مناسب برای بهرهایجاد کمایت

 دارهای مزیتت فعالیتهای مورد نیاز برای کاربسفنامری

 های صنعت  م معدن  با رمیارد صادرات  به تولیدهای به رمز در فعالیتکاربست تانولوژی 

 زیست  در استخراج مواد معدن های منطبق با رعایت موازین محیطکارگیری شیوهبه 

  های معدن فرمش  در فرآمردهکاهش سهم خا 

 نظام سکونتگاهی

 ظرفیت بالرد محیطال   ها(،برداری از پهنهبندی بهرهمتناسب با توان اکولوژیک )املویتهای بارگذاری فعالیت

 متوان سرزمین .

 توجه خاص به توسعه مبتن  بر منافع م شرایط محل  م بوم  در مناطق مرزی 

 شهری در استانهای افق ، مامل، هماار م همیار بینتعریف شباه 

 ستای قطبیت زدای  از کمنشهر تبریزتقویت شهرهای بزرگ م میان  استان در را 

  ارتقاء سطح عملاردی شهرهای مرامه، مرند، میانه، بناب م اهر م ارتقای نقش سایر مراکز شهرستان  نسبت به

 سطح پیشین خود.

 های رمستای  پیرامون.عنوان مراکز پشتیبان ساونتگاهتقویت شهرهای کوچک م میان  استان به 

 ها م عملاردهای این شهر.بخش  به فعالیتعتقویت نقش شهر سهند م تنو 

 های محیط  م سالامانده  سالاونتگاهتوسعه شهری م رمسالتای  مبتنال  بالر اصالوو مشالارکت، پایالداری زیسالت

 ناکارآمد شهری.

 ای جهت انتقاو عملاردهالای های ناکیهها در چارچوب اسناد توسعه شهری م طرحپاالیش عملاردی فعالیت

 تبریز م سایر شهرهای بزرگ استان به خارج از محدمده.مزاکم م آالینده از 
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 ای در اراض  جنوب  شهر تبریز ماقع در کریم یا اراض  بازیافت شده جانمای  عملاردهای فراشهری م منطقه

 از پاالیش عملاردی صنایع آالینده مرب شهر تبریز.

 مری، ن  بر خلق مزیت، ارتقای بهالرههای شهری م رمستای  مبتهای هم پیوند فعالیت  ساونتگاهتعریف شباه

 های جدید م کالبدی.ایجاد فعالیت

 ای تبریز به شهرهای مرامه، مرند، میانه، بناب، سهند م اهرهای استان  م منطقهسپاری نقشبرمن 

 ها م عملاردهای گردشگری در اسالناد بین  ظرفیتمیژه پیشها م کارکردهای شهری بهبخش  به فعالیتتنوع

 شهریتوسعه 

  بندی جمعیت های خدمات شهری در کوزه سممت م آموز  عال  متناسب با سطحم ارتقا زیرساختتوسعه 

 هانگهداشت جمعیت در شهرهای کوچک م رمستاهای مرزی از طریق توسعه فعالیت در این ساونتگاه 

 توجه خاص به توسعه مبتن  بر منافع م شرایط محل  م بوم  در مناطق مرزی 

 در  شالور م مقابلاله بالا انالزماداخلال  ک منالاطق بالااجتماع  مناطق مرزی -تقویت ارتباطات م پیوندهای اقتصادی

 مناطق

 آب

 ریزی م اجتناب از افزایش برداشت از منابع آب .برنامهتأمین سهم کقآبه دریاچه ارممیه برمبنای آب قابل 

 های میژه سیسالتمدریاچه ارممیه م دشت تبریالز بالهمری آب در کوضه گذاری در افزایش بهرهاملویت سرمایه

 تصفیه م بازچرخان  آب.

 داری م افزایش نفوذپذیری خاک.نها م منابع آب زیرزمین  با عملیات آبخواکفاظت از آبخوان 

  ها.های خط  م پیوسته در جبهه مرمدی منابع آب زیرزمین  به دشتاصمح فرایندها م عد  بارگذاری 

  های آبخیز.مصرف با کاهش سهم م سرانه بخش کشامرزی م کفاظت یاپارچه از کوضهمدیریت بهینه 

 های های شمال  سهند م تولیالد آب در کوضالهتولید آب از منابع آب جدید مانند جذب رطوبت هوا از دامنه

 چایقرنقوچای م آممیون

 بازرگانی

 در راسالتای ایفالای نقالش ملال  م فراملال  منقل م ترانزیالت های بازرگان  م بازاریاب  در کملگستر  فعالیت

 استان

 های صالادرات  م ده  م کمایت از اتحادیههای بازرگان ، شالکمایت از افزایش تعاممت دفاتر استان  اتای

 اهتما  به ایجاد دیپلماس  تجاری

 ههای گمرک  در مقیا  استان  با کشورهای کوزۀ قفقاز م ترکیتدمین برنامۀ جامع اصمح نما  تعرفه 
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 های سازمان تجارت جهان های بازرگان  خارج  مبتن  بر دستورالعملپذیری سیاستارتقای انطبای 
 گردشگری

 خدمات عموم  گردشگری طبیع  )آب، بری، گاز، دسترس  به شباه اینترنالت(  گستر  م بهبود زیرساخت

 م توسعه تسهیمت رفاه  در نیمه شرق  استان

 های فرهنگ ، تاریخ  م ... در محورهای گردشگریگردشگری مانند مجموعههای تلفیق  ایجاد مجموعه 

 ریزی هدفمنالد بالرای گردشالالگران داخلال  م خالارج  از لحمالۀ مرمد تالالا خالرمج از اسالتان بالا هماالالاری برناماله

 الملل  م ...های بینآژانس

 های مشالوی های گردشالگری بالا ارائالۀهای داخل  م خارج  درزمینۀ تالأمین زیرسالاختگذاریجذب سرمایه

 مناسب

 بسترسازی ارائه خدمات الاترمنیا  گردشگری 

 فرهنگ ، طبیع  م سممت -آفرین  در بازارهای جهان  گردشگری تاریخ م نقش سازی برند 

 های گردشگری با سطوح مختلفبخش  در دسترس  به خدمات م زیرساختتنوع 

 له مرامه، جلفا م ...تقویت نقش عملاردی شهرهای دارای ظرفیت گردشگری استان از جم 

 های گردشگری سممت در شهر تبریزتوسعه زیرساخت 

 توسعه م ارتقا نقش گردشگری سممت در شهرستان جلفا به عنوان شباه همیار تبریز 

 بسترسالازی شالالال(  گیری خالدمات پزشالالا  الاترمنیاالE-Healthدر راسالالتای نقش ) آفرینال  گردشالالگری

 جلفا میژه در شهرستانسممت به

 های گردشگری طبیع  استاناتخاذ تمهیدات الز  برای جلوگیری از تخریب پهنه 

 های دارای تناسالب گردشالگری گسالترده طبیعال  ماننالد کاشالیه بسترسازی توسعه گردشگری متمرکز در پهنه

ها )با رعایت ضوابط م مقررات کریم م منع قانون  اکالداث منالاطق های جنگل  م رمد درهسدهای بزرگ م پهنه

 شگری در سدهای با مصرف شرب(گرد

 های مرز  قهرمان  م مل (درمان ، کمپهای گردشگری آبهای جدید گردشگری )مجتمعایجاد مزیت 

 المللالال  در افالالزایش فرهنالالگ پالالذیر  توریسالالت م ارتقالالای آگالالاه  مالالرد  از مزایالالای تقویالالت ارتباطالالات بین

 های گردشگر پذیرشهرستان
 ونقلحمل

 منقالل م لجسالتیک هوشالمند )چنالدمجه ، ترکیبال ، کالانتینری، توسالعه کمل های فنالامری،تقویت زیرساخت

 ترانزیت( در راستای ایفای نقش فرامل  استان
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 یالاب  م اسالتقرار هالاب اتخاذ اقدامات الز  برای ایفای نقش فراملال  اسالتان در زمینالۀ لجسالتیک از قبیالل ماان

 ایلجستیک مل  م منطقه

 نقل م شباه ارتباط  شریان  در مناطق شمال  م شماو شرق .مهای کملسازی م تامیل زیرساختظرفیت 

 تبدیل شوسه به آسفالت( در مناطق شرق ، شالماو شالرق  م جنالوب  6م  0های فرع  درجه تقویت شباه راه(

 شرق  استان.

 های ارتباط  متناسب با استقرار فعالیت م جمعیالت، از طریالق های زیربنای ، تقویت راهبهسازی م توسعه شباه

 های ارتباط  سریع م انبوه بر.اهشب

 متوجه به اصوو توسعه کمل( نقل محورTODدر کلیه اسناد توسعه شهری م ناکیه ).ای 

 المللال ، اکالداث فرمدگالاه ار  م توسعه شباه کمل م نقل هوای  )تبدیل فرمدگاه تبریز به هاب پالرمازی بین

 جنوب میانه(مقیا  در شری کلیبر م یاب  کداقل دم فرمدگاه کوچکماان

 آهن مرزی افزایش ظرفیت عمل  آنهاهای راهها م ایستگاهتجهیز م تقویت تأسیسات م اماانات پایانه 

 ارتقای نقش م عملارد مناطق مرزی )جلفا م نوردمز( در راستای تقویت جایگاه ترانزیت استان 

 منقل ریل .شباه کملمنقل م تأمین دسترس  ایمن م راکت همه مناطق به بخش  به سیستم کملتنوع 

 های اصل ( در راستای کریدمرهای ترانزیت نقل )ریل  م شریانمهای کملتوسعۀ زیرساخت 

 السیرهای نوین در توسعۀ سیستم ریل  سریعاستفاده از تانولوژی 

 المللال  مرکالز باله کشالورهای تقویت م افزایش ظرفیت شباۀ ارتباط  شریان  در راسالتای بهبالود کریالدمر بین

 ایههمس

 الملل بخش  ترافیا  پیرامون مجموعه شهری تبریز با ایجاد کنارگذر جایگزین با عملارد مل  م بینرمان 

 نقل بار م کاالمایجاد بازار گاه الاترمنیا  کمل 

 منقلهای کملسازی م تسهیل رمند کقوق  م ترمیب مشارکت بخش خصوص  در توسعۀ زیرساختشفاف 

 زیستطبیعی و محیط

 های نو در کرانه شرق  دریاچه ارممیههای تولید انرژیبر یا زیرساختاستقرار صنایع نوین میر آب 

 بندی زلزله برای شهرهای بیش از صد هزار نفرهای پرمخاطره در استان م تهیه ریز پهنهشناسای  محدمده 

 پدافند میرعامل در نوار مرزی.بر با تانولوژی باال م الزامات های سرمایهشده فعالیتبارگذاری کنترو 

 بدلند )هزار دره(. در اراض  2محیط  باالتر از استقرار صنایع بازیافت م صنایع با رده زیست 

 تالک در هالای هالایپذیری صنایع م فعالیتمنمور استتار م کاهش آسیبگیری از عوارض توپوگراف  به بهره

 دار توسعه.بندی قلمرمهای مزیتیاب  م پهنهماان
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  کاری در کاشیه دریاچاله ارممیاله م محالور ارتبالاط  تبریالز باله بنالاب م ملاالان تقویت پوشش گیاه  م جنگل

 متر( 0111تا  111)عرض 

 ای به منمور کفاظالت از فرسالایش م تقویالت نقالش های دست کاشت در پیرامون سدهای ذخیرهایجاد جنگل

 ریزی کشامرزیبرنامهف آب قابلمتمرکز در پیرامون سدها با رعایت سقهای گسترده م نیمهتفرج

 هالای بالزرگ نزدیالک هالای پیرامالون سالهند بالا املویالت درهکاری در امتالداد رمد درههای جنگلاجرای طرح

 های سیمب  )اراض  سیل گیر کاشیه رمدخانه(.های شهری م دشتساونتگاه

 های قری مراتع.برنامه ها م اجرایبرداری از مراتع متناسب با ظرفیت م توان چراگاهتهیه تقویم بهره 

 های مناسب م از میان بردن منمور تاثیر م تقویت گونهخوراک م مقام  به محیط بههای خو شناسای  گونه

 های مزاکم.گونه
 زیربنایی

  های نو مانند انرژی خورشیدی م انرژی بادی(.های اقلیم  منطقه )انرژیبرداری از توانبهره 

 های تشویق  در سایر مراکز رشد(.ها در دشت تبریز )سیاستب  شدن فعالیتتمرکززدای  م کاهش رمند قط 

 یافته.گذاری در نواک  کمتر توسعههای فعالیت م سرمایهها م ایجاد کانونبخش  به فعالیتتنوع 

 اجتماعی

 ارتقای کیفیت م گستره خدمات آموزش  م بهداشت  در سطح استان 

 درمان ، آموزش  م مرزش  با تمرکز بر پهنه شرق  م شماو شرق  استانهای بهداشت ، تقویت زیرساخت 

 های توسعه انسان  استان نسبت به میانگین کشوریارتقای شاخص 

 های اقتصادی استانتوانمندسازی م افزایش نقش نیرمی انسان  متخصص در فعالیت 

 رفاه اجتماع  در کلیه نواک  استان(های برابر برای دستیاب  به شغل م فعالیت در استان )ارتقا بسط فرصت 

 های اجتماع  م فرهنگ  م اداری برای کضور زنان در بازار کارکاهش شااف جنسیت  م رفع محدمدیت 
 اقتصادی

 های اقتصادیهای اجرای  م تأمین مال  طرحبخش  به رم تنوع 

  حوۀ عرضۀ مناسبهای کارآفرین  م اقتصادی به رمستاییان برای نتوانمندسازی م ارائۀ آموز 

 مکار م اماالان دسترسال  های اقتصادی در راستای ارائالۀ بسالتر مناسالب کسالبسازی فعالیتکمایت از زنجیره

 گذاری م گرد  سرمایۀهای متعدد در کوزۀ سرمایهمتقاضیان به کق انتخاب

 ا اهتما  باله عملاردی آن ب -گذاری استان م گستر  پوشش جغرافیای بهبود م ارتقای عملارد پنجرۀ سرمایه

 هاسازی م تسریع در اجرای رمیهشفاف
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 یافتهگذاری در نواک  کمتر توسعههای سرمایهتهیه م تعریف بسته 

 های مختلف )تشایل فعالیت  در بخش –های تجاری تدمین ضوابط م دستورالعمل الز  برای کمایت از ایده

 پایگاه اطمعات (

 مکار اسالتان بالا املویالت سالهولت بخشال  باله بهبالود فضالای کسالب پالذیری متدمین برنامۀ جامع ارتقای رقابت

 های اقتصادیفرایندهای مرتبط با پذیر ، تصویب، تأمین مال  م اجرای طرح

 های مالال  در ها م بسالتههای بخش خصوص  از طریق ایجالاد مشالویگذاریگری سرمایهتسهیلگری م هدایت

 گردشگری طبیع ، رمستای  م سممت

   بالین « دسالتورالعمل رفتالار عادالناله»در راستای اهتما  به سیاست تشویق  مبتنال  بالر ایجالاد تدمین ضوابط الز

 گذار داخل  م خارج سرمایه

 یافتۀ استان با تنفس دم برابالری نسالبت باله تسالهیمت موضالوعه در ارائۀ تسهیمت بانا  در مناطق کمتر توسعه

 یافته( استاننواک  برخوردار )توسعه
 نهادی و قانونی

 گذاری اسالتان در سالطوح مختلالف های سالرمایهده  فرصالتبرنامۀ جامع شناسای ، معرفال  م سالازمان تدمین

 الملل نواک  برای طرح در سطح بین

 2یافته )برخوردار( اسالتان باله مالدت گذاری خارج  در مناطق توسعهمعافیت مالیات  درآمد کاصل از سرمایه 

 ساو

 راستای توسعه، بازسازی م تامیل ماکدهای فعالیت  به مالدت گذاری مجدد در معافیت بخش  مالیات  سرمایه

 ساو در تمام  نواک  استان 2

 یافتۀ استان باله مالدت گذاری داخل  م خارج  در نواک  کمتر توسعهمعافیت مالیات  درآمد کاصل از سرمایه

 ساو 06

 کارگیری تمهیالدات محلال بالهها در راستای ایجالاد ابتاالارات محلال  م افزایش اختیارات نواک  م شهرستان-

 اجرای  -مکار م سهولت بخش  به فرایندهای مال گذاری م کسببخش  در کوزۀ سرمایه

 گذاری خارج  در زمینۀ تضمین پوشش زیان ناش  از ممنوعیالت یالا توقالف های سرمایهسازی ضمانتشفاف

 الملل های بیننامهها متناسب با موافقتنامهاجرای موافقت

 تولیدی در نواک  با دسترسال  کمتالر باله شالباۀ ارتبالاط   –های سنت  ده  نهادی مشارکتزمانکمایت م سا

 های جنوب م شماو شریمیژه در پهنهبه
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 علم و فناوری

 ،منقالل م لجسالتیک هوشالمند مکار دیجیتالاو م توسالعه کملفضای کسب تسهیل گستر  تجارت الاترمنیک

 سازی کامل دملت الاترمنیک()پیاده

  ها(های اقتصادی )پژمهش محور کردن دانشگاهتناسب نیاز فعالیتکردن تولیدات علم  بههدفمند 

 های نوین )استارت آپ(های مبتن  بر فنامریکمایت از فعالیت 

 های علمال  م آموزشال  در راسالتای بهبالود کیفیالت شناسای  محور اصل  قطب علم  اسالتان م تالدمین برناماله

 تولیدات علم  به صورت هدفمند

 آمری بالاال هالای فنالامری، نمایشالگاه فالنگیری اقدامات علم  پیشرفته، نمیر داالنرسازی در راستای شالبست

Hi-Techهای علم م فنامری م ...های تخصص ، پارک، پردیس 

 

 تصویر سازمان فضایی استان در افق توسعه یافتگی -3-3
 هامناطق مستعد توسعه زیرساخت

 بالاکو(  _میاندمآب( م )تبریز  _بازرگان(، )تبریز  _مرند_جلفا(، )تبریز _تبریز _الملل  )میانهکریدمرهای بین

 به عنوان ستون فقرات شباه ارتباط  استان

  میاندمآب( –آماج قره -مرب  )میانه  -کریدمر شرق 

 مرند( –آباد کریدمر اکو پارک صنعت  )بستان 

  اصمندمز )محور مرزی( –مز نورد –نوردمز م بزرگراه جلفا  -مرزقان  -آزادراه تبریز 

  سراب -میانه م تبریز -آباد شهر، بزرگراه بستانمشاین -محور اصل  اهر 

  های خورشیدی م بادی(انرژی استفاده ازسراب )م پهنه شری دریاچه ارممیه 

  آزاد کلیبالر، میاناله م منطقاله )هالای محلال  فرمدگاه ایجادم  (الملل بینهوای  )هاب پرمازی  منقلکملتوسعه

 جلفا(

 آماج، کلیبر، اهر، هشترمد، سراببناب، ملاان، میانه، قرهآباد، های بار م مسافر در بستانپایانه 

 ( م هوراند نوردمز، جلفا، انه،یم سراب، اهر، مرامه، مرند،آباد، )بستان کیلجست مراکز... 

 آباد م نوردمزگمرک بستان 

 اردبیل –سراب م میانه  –آباد چشمه ثریا )مرز ترکیه(، بستان -اصمندمز، جلفا –آهن مرزی جلفا راه 

  م دریاچه ارممیه شبستردشت انتقاو آب ار  به 
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 های کشاورزیمستعد توسعه فعالیت مناطق

 شده با تأکید بر محصالوالت صالادرات محالور در کوضاله ار  شالامل های کنتروتوسعه کشامرزی در محیط

 جلفا م خدآفرینهای شهرستان

 های کاشالیه ار  م در تناسالب بالا اقلالیم گرمسالیری م برداری دم بار یا بیشتر )شیوه چند کشت ( در دشتبهره

 های اقلیم  م جغرافیای دیگر مساعدت

 های کاشیه جلگه ارممیه با تأکید بر افزایش راندمان آبیاری م ارتقاء ضریب ماانیزاسیون کشامرزی در دشت

 ملاان-آذرشهر م دشت بناب-آب بر شامل دشت شبستر تا صوفیان م دشت تبریز کشت محصوالت کم

 های ملاالان، بنالاب، بامداری فشرده م صادرات محور در کوضه صوف  چای م مردمی چای شامل شهرستان

 ریزیبرنامهیافته در بخش کشامرزی م مقدار آب قابلمرامه با تأکید بر کجم آب تخصیص

  های گلفرج م دشت مرنددشتکشت محصوالت صنعت  در 

 های هشالترمد، های جنوب  م جنوب شالرق  سالهند شالامل شهرسالتانکاری م توسعه کشت ممت در دامنهدیم

 میانه م چارامیمای

 های منشعب از سالهند ماننالد لیقالوان رمد، زینجنالاب برداری به رم  ارگانیک از بامات ماقع در رمد درهبهره

 (رمد، عنصر رمد، گنبرچای )آذرشهر

 آباد، میانه م چارامیمای، آذرشالهر، های جلفا، مرند، اهر، شبستر، تبریز، بستانتغییر الگوی کشت در شهرستان

 ملاان م بناب به کشت هیدرمپونیک

 آباد، های جلفا، مرنالد، شبسالتر، هالریس، اسالاو، تبریالز، بسالتانای در شهرستانگستر  الگوی کشت گلخانه

 های سنت  موجوداب، ملاان م آذرشهر با املویت جایگزین  کشتشیر، هشترمد، مرامه بنسراب، عجب

 آباد، هریس، مرامه، ملاالان، شیر، بستانهای مرند، تبریز، سراب، میانه، عجبتغییر الگوی کشت در شهرستان

 بربناب، شبستر، آذرشهر م اساو به تولید محصوالت کم آب

 هرستان سراب م میانهریز در شدار به دانهتغییر کشت محصوالت بام  دانه 

 های مرند، تبریز م مرامههای کشت م صنعت در شهرستانتجمیع اراض  کوچک زراع  م ایجاد مجتمع 

 های چارامیمای م هشترمدایجاد مزارع چند نقش  در شهرستان 
 های صنعتی و معدنیمناطق مستعد توسعه فعالیت

 مرب  استان بر در نیمۀاستقرار صنایع پاک با فنامری باال م کم آب 

 ها م ارتقاء سطح کارکردی محورهای موجالود در صالنایع مالذای  م دارمیال ، صالنایع شالیمیای ، تثبیت فعالیت

 صنایع سنگین م چر  م کان  میرفلزی
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 ایجاد اکو پارک صنعت  )پهنه میژه( در شماو پهنه مرکزی م شری پهنه شبستر 

 چارامیمای، مرامه، بناب، آذرشهر، اساو، مرند های سراب،استقرار صنایع مذای  م آشامیدن  در شهرستان 

 استقرار صنایع سلولزی در شهرستان مرامه، اهر م میانه 

 های نیمه شرق  استانماسطۀ مجود معادن متعدد با تأکید بر شهرستاناستقرار صنایع فلزی به 

 م هریس م مرامههای سراب، اهر، کلیبر استقرار صنایع دارمی  با تأکید بر مناطق شرق  در شهرستان 

 صنایع بری م الاترمنیک در مرکز استان م شهرستان جلفا 

 های چارامیمای م هریسصنایع بازیافت در شهرستان 
 مناطق مستعد توسعه خدمات و بازرگانی

 های مرامه، بناب، مرند، میانهسطح یک عملاردی در شهرستان تبریز م سطح دم عملاردی در شهرستان 

 های تبریز، مرامه، کلیبر م اساو در گردشگری متمرکزشهرستانالملل  سطح بین 

 سطح یک عملاردی گردشگری سممت در شهرستان تبریز م سطح دم شهرستان جلفا م مرامه 

 آباد، آذرشهر، اسالاو م های تبریز، مرامه، مرند، بستانسطح یک عملاردی گردشگری مرزش  در شهرستان

 میانه

 ( بستان -هشترمد -مرامه -تبریزمحور گردشگری کمربند سهند)آباد 

  خدآفرین(-رمد م ارسباران )کلیبرسیه -مرزقان –خدآفرین(، اهر  -محور گردشگری کاشیه ار  )جلفا 

  منطقه آزاد ار 
 سکونتگاهی مراکز مراتبی سلسله نظام و استقرار الگوی

 قرار گرفته است:در الگوی استقرار م نما  سلسله مراتب  ساونتگاه  موارد زیر مورد توجه 

 ای، هم پیوند، مامل م هماار(کاهش قطبیت شهر تبریز م کرکت به سمت ساختار میرمتمرکز )شباه 

 آباد، باسالمنج، تبریز، اساو، سهند، آذرشهر، گوگان، خسرمشاه، ممقان، بسالتان) تبریزهای شهری ایجاد شباه

شبسالتر، سالیس، مایقالان، شالندآباد، خامناله، ) شبستر مشیر، ملاان( )مرامه، بناب، عجبمرامه  مصوفیان، خواجه( 

 )خمارلو، جانانلو(خمارلو  م)مهربان، زرنق، کلوانق، بخشایش( مهربان  مکوزه کنان، شرفخانه( 

  ارتقاء شهر مرامه به جایگاه دم  عملاردی م ارتقاء جایگاه شهرهای اهر، مرند، سهند، میانه م بناب به جایگاه

 یت دم  عملاردی م سطح سه جمع

 عملاردی سه شیر، کلیبر، هادیشهر م هشترمد به سطحارتقاء شهرهای سراب، آذرشهر، شبستر، عجب 

 آماج، هوراند م مرزقالان باله آباد، ملاان، اساو، هریس، صوفیان، خمارلو، قرهسردرمد، بستان ارتقاء شهرهای

 سطح چهار عملاردی
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  جدید ملایان، مهربان، ممقالان م خارمانالا، لالیمن، ارتقاء شهرهای یامچ ، خسرمشهر، گوگان، ایلخچ ، شهر

 اکمد به سطح پنج عملاردیرمد م آبشدا ، خواجه، تسوج، سیهنمرکهریزی، ترکمانچای، شربیان، تیامه

  کنالان، سالیس، تسالوج، شالندآباد، شهر )ترکمانچای، کشاسرای، کالوزه 21ارتقاء سطح جمعیت  م عملاردی

اکمد، تیمورلالو، شالرفخانه، خواجاله، آقاند، مایقان، شربیان، خمارلو، آبشلیمن، مبارک شهر، بخشایش، زرنق، 

دا ، نمرکهریالزی، دمزدمزان، خراجالو، خامناله، تالرک، زنالوز، رمد، تیامالهمهربان، بناب جدید، آچالاچ ، سالیه

 قلعه( به سطح ششمجوان

  اج، چپقلالو، االنالق، رمستا به شهر )گنبر، ینگ  اسپران، سالفیدان جدیالد، یالقوزآمال 02ارتقاع سطح عملاردی

بیگ، داریالان، کردکنالدی، ارمی، زامشالت، اخوندقشالمی، لالالر، لیقالوان م قالره بایقوت، تازه قلعه، دیزج کسین

 چپق(.

 الگوی توزیع خدمات اجتماعی در سطح مناطق

 ، م مراکالز  هاشهرسالتاندر تمالام   هاسالرانهمبتنال  بالر  توسعه خدمات اجتماع  در کالوزه سالممت م آمالوز

شهری تبریز، مرامه م  هایشباهدر  ترتخصص ساونت  شهری م رمستای  با استقرار سلسله مراتب  عملاردهای 

 .های جمعیت  مجامرشبستر جهت پوشش کوزه

  مرزقالان، پهناله  _پهنه اهر  کلیبر، _جلفا، پهنه ار   _فرهنگ  م خدمات  در پهنه ار   هایزیرساختارتقاء

 ه م پهنه جنوب.سراب، پهنه میان

   در منالالاطق مواجاله بالالا اسالالاان میررسالالم  م توسالعه خالالدمات اجتمالالاع  م توانمندسالازی اقتصالالادی م اجتمالالاع

 ملاان مبناب، میانه، اهر، جلفا، هشترمد تبریز، مرامه، مرند، نشین  مناطق شهری استان به میژه کاشیه

 

 قرار زیر است:به  آذربایجان شرق استان  های اجرایی آمایشبرنامه -4ماده 

 جمعیت فضایی توزیع و سکونتگاهی نظام

 های شهری )نواک  خاص م میژه(فضای  ساونتگاه -برنامه سامانده  کالبدی  -

 هارنامه تعادو بخش  فضای  ساونتگاهب  -

 رمستای  م شهری هایساونتگاه در خدمات  م زیرساخت  گذاریسیاست برنامه  -

 (رمستاها م شهرها ،هاشهرستان) قلمرمها چندمجه  توانمندسازی م آمریتاب برنامه  -

 صنعت و معدن

 های انرژی م...(مری صنایع )مصرف بهینه آب، کاملبرنامه ارتقای بهره -

 ایهای منطقههای معدن  فنامرانه، تخصص  م مبتن  بر مزیتبرنامه استقرار صنایع م فعالیت -
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 ت موردنیاز توسعه معادنها م امااناتوسعه، تامیل م تجهیز زیرساختبرنامه  -

 ها م فضاهای مرتبط با صنایعبرنامه ایجاد، توسعه، تجهیز م تامیل زیرساخت -

 های نوین(های معدن  جدید، جذب فنامریمری معادن )شناسای  قابلیتبرنامه ارتقای بهره -

 معدن  م صنعت  هایفعالیت از منتج هاآلودگ  کاهش م زیستمحیط از صیانت م کفاظت برنامه -

 اطالعات فناوری و ارتباطات

 مجازی هایفعالیت م اطمعات فنامری م ارتباطات بخش هایفنامری توسعه -

 اطمعات فنامری م ارتباطات بخش خدمات م کاربردها توسعه برنامه -

 آمریبرنامه ارتقاء امنیت فضای ارتباطات م فن -

 آموزش، علم و فناوری

 رشد مراکز م تحقیقات  هایایستگاه فنامری، م علم پارک هایزیرساخت تجهیز م توسعه ایجاد، برنامه -

 لجستیک آمریفن توسعه برنامه -

 ایمنطقه سنج  مزیت با بنیاندانش فعالیت انطبای م توسعه برنامه -

 آموز  عال  مؤسساتبرنامه سامانده  مراکز م  -

 مپرمر آموز های برنامه توسعه م سامانده  زیرساخت -

 ایتوسعه م سامانده  آموز  فن  م کرفهبرنامه  -

 گردشگریو  یدستعیصنامیراث فرهنگی، 

 گردشگری هایزیرساخت توسعه م سازیبهینه برنامه -

 برنامه توسعه گردشگری تاریخ / فرهنگ /مذهب  -

 برنامه توسعه گردشگری سممت -

 دست صنایعبرنامه کمایت از تولید م صادرات  -

 تاریخ های ها م محوطهبناها، آثار، بافت برنامه کفظ م اکیاءِ -

 ونقلحمل

 منقلبرنامه توسعه خدمات لجستیا  کمل -

 چندمجه  منقلبرنامه توسعه م تجهیز کمل -

 بازرگانی

 ها، کریدمرها م ...(های بازرگان  )زیربناهای بازرگان ، قطببرنامه توسعه، تجهیز م تامیل زیرساخت -

 های پیشرفتهگیری از فنامریخارج  با رمیارد بهرههای بخش تجارت توسعه زیرساخت -
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 برنامه کمایت از تسهیل م توسعه تجارت داخل  م خارج  م تنمیم قوانین م مقررات مورد نیاز -

 های مرزیرنامه توسعه م سامانده  پایانهب -

 کشاورزی و امنیت غذایی

 مری آب م اصمح الگوی کشتبرنامه بهبود بهره -

 اسیون کشامرزیبرنامه توسعه ماانیز -

برنامه افزایش محصوالت بام  م زراع  با تأکید بر محصوالت دارای مزیت نسب  استان )بدمن افزایش سالطح  -

 زیر کشت(

 برنامه تولید محصوالت ارگانیک م سالم -

 های ارز  محصوالت کشامرزیبرنامه تامیل م توسعه زنجیره -

 توسعه پرمر  دا  م طیور -

 کشامرزی مدیریت بازار محصوالت برنامه -

 برداری تولید م فرآمری آبزیانسازی بهرهبهینهبرنامه  -

 برنامه توسعه کشت م فرآمری گیاهان دارمی  -

 بنیانبرنامه هوشمند سازی م توسعه کشامرزی دانش -

 آب

 برنامه تأمین آب از منابع متعارف م نامتعارف -

 برنامه مدیریت تقاضای آب -

 هامدیریت کوضه آبریز م دشت -

 هاسامانده  م کفاظت از بستر م کریم رمدخانهبرنامه  -

 برنامه بهسازی م توسعه تأسیسات آب م فاضمب م بازچرخان  آب -

 های مختلفمری آب در بخشارتقاء بهرهبرنامه  -

 های سطح  م زیرزمین برنامه کفاظت م پایش کم  م کیف  منابع آب -

 و منابع طبیعی ستیزطیمح

 داریآبخوانبرنامه آبخیزداری م  -

 زیستتحقیق م توسعه در امور محیط -

 های خشا بو کفاظت م اکیاء زیست -

 های آب بو کفاظت م اکیاء زیست -
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 ها م مراتع استانبرنامه مدیریت جامع جنگل -

 هابرنامه پایش م مدیریت کاهش آالینده -

 برنامه کفاظت خاک -

 انرژی

 های نوین م تجدید پذیربرنامه توسعه انرژی -

 انرژی توزیع م انتقاو هایشباه بر نمارت م نوسازی بهسازی، -

 انرژی توزیع م انتقاو تولید، در مریبهره افزایش -

 رعاملیغ پدافند و امنیتی دفاعی،

 مدیریت بحرانمرتبط با  م تسهیمت امااناتها، زیرساختبرنامه ایجاد، توسعه، تامیل م تجهیز  -

ها پذیری مرد ، زیرسالاختسازی م کاهشِ آسیببرنامه هدایت، راهبری، پایش م شناسای ِ تهدیدات م مصون -

)از طریق رعایت اصوو، الزامات م ممکمات دفاع ، امنیت  م های جمعیت م فعالیت م استمرار خدمات ضرمری م کانون

 (میرعامل پدافند

 برنامه جامع پدافند میرعامل م مدیریت بحران -

های مجالامر در مواقالع متناسالب بالا نقالش اسالتان در پشالتیبان  از اسالتان) های الز  مدیریت بحرانتوسعه زیرساختبرنامه  -

 (بحران

 برنامه خرمج تدریج  مراکز خطرزای میرشهری از نقاط مساون  -

در مسالائل م  افزای  اطمعات  م امنیت برنامه اِشراف، صیانت، مقابله، تحلیل م بررس ، معماری م مهندس  م هم -

 اهداف راهبردی مزارت اطمعات در محیط امنیت مل 

م صیانت از  اطمعات آمریفنرد  م برنامه ارتقاء امنیت پایدار، فراگیر م هوشمند مناطق مرزی مبتن  بر نقش م -

 توسعه م کارکردهای سیاس ، فرهنگ ، اجتماع  م اقتصادی قانون  در مرزها

 گذاریاقتصاد و سرمایه

 مکارکسب فضای بهبود برنامه -

 های صادرات برنامه توسعه زیرساخت -

 برنامه توسعه اشتغاو م کارآفرین  -

 های مرزیبر بازگشای  بازارچه تأکیدبرنامه تسهیل تجارت با  -

 هامشارکتداخل  م خارج  م جلب  گذاریسرمایهبرنامه تسهیل م جذب  -

 بهداشت و درمان

 تخصص  فوی م تخصص  هایبیمارستان تجهیز م توسعه ایجاد، برنامه -
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 درمان  - بهداشت  هایزیرساخت توسعه برنامه -

 یبدنتیترب

 مرزش  فضاهای تجهیز م خدمات توسعه برنامه -

 سرمایه اجتماعی

 فرهنگ  -های اجتماع ها م فعالیتبرنامه توسعه زیرساخت -

 پذیرآسیب اقشار سازیتوانمند م انسان  منابع توسعه برنامه -

 های اجتماع کنترو آسیب برنامه -

  برنامه توسعه مشارکت، تعهد م اعتماد اجتماع -

 فرهنگ و هنر

 هنری - فرهنگ  فضاهای تجهیز م هازیرساخت توسعه برنامه -

 فرهنگ  سنن م مرسو آداب کفظ م تقویت برنامه -

 برنامه توسعه تولیدات م خدمات فرهنگ  -

 مدیریت نهادی

 گذاری مبتن  بر طرح آمایش سرزمیناصمح م تقویت سیاستبرنامه ایجاد تغییرات نهادی م  -

 

 باشند.های اجرای  مل  م استان  مالف به رعایت مفاد این سند م تمام  دستگاه -5ماده 

ای باشد که مجموع نیازهالا م های مختلف این سند باید به گونههای تعریف شده در بخشفعالیت کلیه -6ماده 

  عالال یشورای در چارچوب پانزدهمین مصوبه ریزی استانها محدمد به سقف آب قابل برنامهمصارف آب  آن

اسالت آب  فنیرم مالباشد. مزارت  -گرددکه توسط مزارت نیرم ابمغ م – 6های آبریز درجه در کوضه آب

هالای مختلالف مصالرف م به تفایالک بخشم ساله بازنگری  1های زمان  را در دمره شده بهنگا  یزیربرنامهقابل

 ها ابمغ نماید.به استان ،6های آبریز درجه کوضه

ن استان موظف است، گزار  عملارد ساالنه تحقق این سند را در پایالا یزیربرنامهسازمان مدیریت م  -7ماده 

ها را باله هر ساو به دبیرخانه ارساو نموده م دبیرخانه نیز گزارش  از میزان تحقق پذیری اسناد آمایش هماله اسالتان

 دهد.ارائه م   عال یشورا

 ینچنهمپذیری سند م تحقق منموربهموظف است تمهیدات الز   ریزی استانسازمان مدیریت م برنامه -8ماده 

 در سطح استان را فراهم آمرد. مطالعات آمایش استان
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تحقق عملیات  سند؛ پیوند بین ایالن سالند بالا  منموربهموظف است  ریزی استانسازمان مدیریت م برنامه -9ماده 

های بلندمدت، میان مدت م کوتاه مدت از جمله بودجه سالنوات  در اسالتان مطالعات آت  در سطح استان م برنامه

 امل م همااری سازمان برنامه م بودجه کشور برقرار نماید.را با تع

، سند آمایش استان ساو یکریزی استان موظف است کداکثر ظرف مدت سازمان مدیریت م برنامه -11ماده 

 م اسناد مربوطه را به دبیرخانه ارساو نماید.  رمزرسانبهرا بر اسا  سند مل  آمایش سرزمین بازنگری، 
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