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 سازمان برنامه و بودجه کشور

 شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان

 

 سرزمینمایشآریزی، نظارت و امور برنامه  ریزی استان گلستانسازمان مدیریت و برنامه

 1398 پاییز

 سند اجرایی آمایش سرزمین

 گلستان استان

 :رئوس سند اجرایی

 استان توسعه های اولویت و ها تخصص 

 در ها بخش توسعه سرزمینی های سیاست 

 استان

 افق در استان فضایی سازمان تصویر 

 یافتگی توسعه

 آمایش اجرایی های پروگرام عناوین 

 استان

 در دار اولویت های پروژه و ها طرح 

 شهرستانی و بخشی برشهای
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های اقتصادی، يافته و پايدار در شاخصگلستان، استانی است توسعه      

نای فون و فلور، دارای       فافغ ا ماعی، فرهنگی و محیط زيستتتی و  اجت

بنیان و نوآور،  های پیشتترفته، دان   بعدی مبتنی بر فناوری  اقتصتتاد دند 

قطب امنیت اذايی کشتتور، برخوردار از عتتنعت مدرن، خدمات برتر با          

برگردشگری، بازرگانی داخلی و خارجی در سازمان فضايی متعادل    تأکید 

ريزی يکپارده و دروازه آستتیای میانه و بارانداز دريايی و متوازن با برنامه

سافل شرقی دريای خزر، دارای تعامل پويا و اثر بخ  در سطوح ملی و    

 بین المللی.

الم، گلستتتان نگارستتتان ايران، ستترزمینی استتت امن با مردمی ستت      

شاط، توانمند و برخوردار از رفاه و منزلت اجتماعی در نظام فرهنگی و   بان

سجم با هويت بومی، ايرانی   شتغال    -اجتماعی من سالمی و برخوردار از ا ا

 پايدار.
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 مقدمه

لی آمایش سرزمین شامل اقدامات ساماندهی و نظام بخشی به فضای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای است که بر اساس تدوین اص     

نطقه ای در یک مودیت های ترین جهت گیری های توسعه بلند مدت کشور در قالب تلفیق برنامه ریزی های باال و پایین و با تاکید بر قابلیت ها، توانمندی ها و محد

 هامزیت از مناسب گیریبهره عدم سبب هااستان بین ملی کار تقسیم و آمایش سند های اخیر، فقداندر طی سالبرنامه ریزی هماهنگ و بلند مدت صورت می گیرد. 

 اجتماعی اقتصادی، ساختارهای ناهمگونی به توجه عدم همچنین. است زده دامن هااستان بین ایمنطقه هایتوازن به عدم و شده استانی و ملی سطح در هاقابلیت و

، دسترسی به اهدافی توجهی به این عدم تعادل هااست. بی داشته در پی را نواحی این ناهمگون رشد گذشته، هایدهه طی استان درون مختلف نواحی در فرهنگی و

ایت رسیدن به توسعه چون استفاده بهینه از ظرفیت ها، حفظ محیط زیست، توزیع متناسب جغرافیایی جمعیت، توزیع مناسب فعالیت ها، توزیع ثروت و درآمد و در نه

برآن به منظور رسیدن به توسعه پایدار ضرورت دارد و پرداختن  پایدار را دشوارتر کرده است؛ از این رو شناخت تفاوت های منطقه ای و مطالعه ساختارها و عوامل موثر

 معضالت مذکور باشد.  به مطالعات آمایش سرزمین به عنوان ابزاری که به مهندسی تدابیر توسعه در سرزمین می پردازد می تواند بستر ساز برون رفت از بسیاری از

گردند و اجتماعی، اکولوژیک و خط مشی های راهبردی توسعه کشور، منطقه و استان با هم تلفیق می در فرآیند مطالعات آمایش استان توان های اقتصادی،     

سازمان  سرزمینریزی، نظارت و آمایشامور برنامهدر این راستا  راهکاری مناسب برای تحقق توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار در سطح سرزمین پیشنهاد می گردد.

قانون برنامه ششم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه  26احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و جزء یک بند الف ماده  32براساس بند الف ماده بودجه کشور  برنامه و

 نموده است. « سند اجرایی آمایش استان»و « سند راهبردی آمایش استان»کالن در قالب  ف به تهیه سند آمایش در دو سطحریزی استان ها را مکل

های برنامهدر اولویت ای و ملی های توسعه استانی، منطقهچشم انداز حرکت برنامه نقشه راه توسعه استان وباال دستی،  اسنادبه عنوان  ،اسناد اینامید است 

 مدیران و تصمیم گیران قرار گیرد.متولیان، از سوی  ناجرایی استا

 

 هادی حق شناس

 استاندار گلستان
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 شماره صفحه   فهرست عناوین         

 6  استان توسعه های اولویت و ها تخصص

 9 استان در ها بخش توسعه سرزمینی های سیاست

 14 یافتگی توسعه افق در استان فضایی سازمان تصویر

 23 استان آمایش اجرایی های پروگرام عناوین 

 26 شهرستانی و بخشی برشهای در دار اولویت های پروژه و ها طرح 

 32 پیوست ها
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 های توسعه استانتخصص ها و اولویت-1

ترین تخصص ها و اولویت های توسعه در استان گلستان را براساس اسناد باالدستی و سند ملی توسعه استان گلستان، اصلی

 توان به صورت زیر برشمرد:می

دانه های روغنی، باغی، گیاهان دارویی، دام و طیور و  های کشاورزی و تنوع محصوالت آن به ویژه پنبه،ـ توسعه فعالیت1

 نوغانداری.

 و مذهبی.فرهنگی شگری با توجه به جاذبه های طبیعی، تاریخی، توسعه گرد -2

 توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی بخش کشاورزی )زراعی، باغی، شیالتی، دام و طیور و سلولزی(. -3

 و.ـ توسعه پرورش ماهیان خاویاری و میگ4

 هنری و ورزشی با کشورهای آسیای میانه. های بازرگانی، فرهنگی، ـ توسعه فعالیت5

 پرورش و تولید نژادهای اصیل اسب و صادرات آنها.حمایت از  -6

استان موقعیت جغرافیایی  با هدف استفاده ازدریایی و هوایی  ،ای، ریلیشبکه های حمل و نقل جاده توسعه زیرساخت های -7

های خراسان، و بازارهای آسیای میانه و ارتباط با استان (شمال و جنوب)دسترسی به کریدورهای بین المللی حمل ونقل )

 .(مازندران، سمنان، تهران و هم مرزی با کشور ترکمنستان

 های تخصصی از جمله سوارکاری، کبدی و والیبال.توسعه ورزش -8

گالیکش، مارن چناران امیان و مینودشت، سنگ آهک کالله و ذغال سنگ آزاد شهر، رـ توسعه صنایع معدنی و تحصصی نظیر ید، 9

 و صدف کوهی رو باز گنبد و کالله.

 ابریشم بافی و ... . ،حمایت از تولید صنایع دستی استان از جمله فرش دستی ترکمن، گلیم، جاجیم -10

 گاز )سرخس، نکا، آستارا و خط لوله کشور ترکمنستان(.ـ توسعه صنایع وابسته به گاز به لحاظ عبور خط لوله سراسری 11

 استان گلستان از مزيت های زير برخوردار می باشد:

های کشاورزی و تنوع محصوالت آن به ویژه پنبه، دانه های روغنی، ـ وجود تنوع اقلیمی، اکولوژیکی و خاك جهت توسعه فعالیت1

 باغی، گیاهان دارویی، دام و طیور و نوغانداری.
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ـ موقعیت مناسب جغرافیایی در زمینه دسترسی به کریدورهای بین المللی حمل ونقل )شمال و جنوب( و بازارهای آسیای میانه و 2

 های خراسان، مازندران، سمنان، تهران و هم مرزی با کشور ترکمنستان.ارتباط با استان

 ، باغی، شیالتی، دام و طیور و سلولزی(.وجود توان توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی بخش کشاورزی )زراعی -3

ـ بزرگترین مرکز استحصال خاویار و صید ماهیان خاویاری کشور در گذشته نزدیک و امکان پرورش این ماهیان در استخرهای 4

 پرورشی.

 های منحصر به فرد خلیج گرگان، تاالب های بین المللی و پارك ملی گلستان.ـ برخورداری از اکوسیستم5

 های آب و خاك برای توسعه آبزی پروری.ان استفاده از ظرفیتـ امک6

 هنری و ورزشی با کشورهای آسیای میانه. های بازرگانی، فرهنگی، امکان توسعه فعالیت -7

 های حامی حیات و امکان زراعت چوب در مناطق مستعد.خیز و جنگلبرخورداری از مراتع و اراضی مستعد و حاصل -8

مراکز عمده تحقیقاتی و تخصصی علوم کشاورزی )استقرار مرکز تحقیقات پنبه کشور در استان ـ مرکز تحقیقات  ـ برخورداری از9

 شیالت(.

 ـ مرکز پرورش و تولید نژادهای اصیل اسب و توان صادرات آنها.10

 در کشور. های سوارکاری و کبدیهای برجسته و متعدد طبیعی گردشگری و مرکزیت ورزشـ برخورداری از قابلیت11

ـ برخورداری از آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی نظیر میل تاریخی گنبد، دیوار دفاعی گرگان، امامزاده یحیی ابن زید و خالد نبی 12

و وجود مفاخر فرهنگی همچون: میر داماد، میر فندرسکی، حکیم سید اسماعیل جرجانی، فخر الدین اسعد گرگانی و مختوم قلی 

 فراغی.

ذخایر فراوان معدنی نظیر ید، ذغال سنگ آزاد شهر، رامیان و مینودشت، سنگ آهک کالله مارن چناران و صدف کوهی ـ وجود 13

 رو باز گنبد و کالله.

 ـ وجود سنت دیر پای بافت فرش و صنایع دستی ترکمن، گلیم، جاجیم و ابریشم بافی در سطح روستاهای استان. 14

 ای، ریلی و دریایی و هوایی.سیای میانه، برخورداری از شبکه های حمل و نقل جادهتوان تبادل انرژی با کشورهای آ -15

های دولتی و غیردولتی در سطوح مختلف آموزشی )عالی و متوسطه( های مساعد علمی و فنی وحرفه ای در بخشـ وجود زمینه16

 و نوع ارائه )رسمی و غیر رسمی(.
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 م اسالمی برای کشورهای اسالمی و آسیای میانه.های مساعد آموزش عالی علوـ وجود زمینه18

   NGOهای اقتصادی و اجتماعی در چارچوب نهادهای مدنی وهای مساعد مشارکت گسترده مردمی در فعالیتـ وجود زمینه 19

 و به ویژه جوانان و بانوان.

 ـ وجود تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی.20

بسته به گاز به لحاظ عبور خط لوله سراسری گاز )سرخس، نکا، آستارا و خط لوله امکان احداث صنایع پتروشیمی و صنایع وا -21

 کشور ترکمنستان(.

گرایش بخش خصوصی و تشکل های ورزشی، نگرش مثبت جامعه به فعالیتهای قانونی برای توسعه ورزش، وجود زمینه -22

 سعه ورزش.( به سرمایه گذاری و خدمات رسانی در توNGOهای داوطلب غیردولتی )

 

 تخصص ها و اولویت های توسعه استان گلستان  -1جدول شماره 

 عملکرد فضایی آتی عملکرد فضایی موجود نام شهرستان

 دوبقطب فراوری عنايع -سیلو-بارانداز -برداری معدنینافیه بهره معدنی-زنبورداری –دامداری  -بااداری آزاد شهر

 مراداری، عنعتی -زراعی آق قال
مجتمع  -شهرک عنعتی هزار هکتاری اترک -برداری معدنیبهرهنافیه 

 نورد فوالد

 زراعی، عنعتی، عنايع دستی ترکمن
–ايجاد شهرک عنعتی تولید عنايع فوالد  -نمايشگاه دائمی فرش

 مجتمع پتروشیمی اترک گلستان، گردشگری

 المللی گردشگریقطب بین  -بارانداز -قطب فرهنگی مراداری، بااداری-زراعی بندر گز

 گردشگری -سیلو -بارانداز -برداری معدنینافیه بهره معدنی-زنبورداری -زراعی رامیان

 زنبورداری -مراداری -بااداری -زراعی کردکوی
 -خدمات برترآموزشی -مرکزيت خدمات درمانی برتر -قطب فرهنگی

 سیلو، گردشگری

 شهرک عنعتی عنايع مبتنی بر دام-معدنیبرداری نافیه بهره معدنی -بااداری  کالله

 گرگان
-زنبورداری –مراداری  -بااداری -زراعی

 بازرگانی-عنعتی 

مرکز ارتباطات –مرکزيت آرشیو منابع وماخذ علمی –قطب فرهنگی 

مرکزيت  –های فنیمرکزيت توسعه اموزش -ای بین المللیرسانه

خدمات برتر -مرکزيت خدمات درمانی برتر -بانکهای اطالعاتی

 -ایفروشگاه زنجیره -سیلو-بارانداز -گمرک مرکزی -آموزشی

بورس رسمی وبورس  -مجتمع خدمات بازرگانی -نمايشگاه بین ا لمللی 

مرکز انشعاب راه آهن داخلی  -المللی گرگانفرودگاه بین -کشاورزی

 استان، گردشگری



 
 

9 
 

 عملکرد فضایی آتی عملکرد فضایی موجود نام شهرستان

 گنبد کاووس
معدنی –عنعتی –دامداری  -بااداری -زراعی

 بازرگانی-

مرکزيت خدمات  -های فنیمرکزيت توسعه آاموزش -قطب فرهنگی

گمرک -برداری معدنینافیه بهره -درمانی برتر خدمات برترآموزشی

 -مجتمع خدمات بازرگانی -فروشگاه زنجیره ای -وبازارده مرزی 

 گردشگری -ی گنبدورزشی سوارکار –مجتمع پزشکی 

 بازرگانی-معدنی  گمیشان

 -پااليشگاه گاز ونفت-منطقه ويژه تخصصی -برداری معدنینافیه بهره

 -بارانداز -گمرک سافلی -تاسیسات بندری -برداری معدنینافیه بهره

 المللی گمیشانسايت قايقرانی تاالب بین

 برترآموزشی، گردشگریخدمات  -قطب فرهنگی دامداری -زراعی  علی آباد

 بارانداز -برداری معدنینافیه بهره -مرکزيت خدمات درمانی برتر معدنی-زنبورداری –دامداری  مینودشت

 دامداری و زنبورداری-گردشگری -برداری معدنینافیه بهره گردشگری-معدنی–زنبورداری –دامداری  گالیک 

 بازارده مرزی-برداری معدنینافیه بهره - بااداری -قطب فرهنگی دامداری-بااداری مراوه تپه

 

 ها در استان  های سرزمینی توسعه بخشسیاست -2

سیاست های سرزمینی به مجموعه اقدامات و دستورالعمل های معینی که در جهت رسیدن به هدف یا اهداف مورد نظر در 

  گذاشته می شود.برنامه آمایش استان، در چارچوب راهبردهای مشخص شده، تعیین و به اجرا 

 

 سیاست ها محور ردیف

 های تخصصی و دارای مزیت نسبی متناسب با شرایط اقلیمی حمایت از کشت -1 و  آب کشاورزی 1

های کشاورزی مدرن و بهگزینی محصوالت زراعی به منظور افزایش بهره وری مصرف حمایت و توسعه فناوری -2
 آب و تولید

های ای مراکز تولید بذر و نهال در استان با توسعه حمایتهای گلخانهکشتجلب مشارکت بخش غیردولتی برای گسترش  -3
  مالی

ها و علف هرز مزارع و رعایت الگوی کشت و تأکید بر مهندسی کردن گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری -4
 فرایند تولید 

 تقویت مکانیزاسیون در فعالیت های کشاورزی -5

برداری آب و توسعه بهرههای انتقال و افزایش راندمان مصرفطریق بهبود روشتأمین آب مورد نیاز کشاورزی از  -6
 های سطحی و زیرزمینیمناسب از منابع آب

ای و کنترل ها و تغذیه مصنوعی، مهندسی رودخانه، انتقال آب بین حوزهحفاظت منابع آب از طریق تقویت آبخوان -7
 آلودگی منابع آبی 

 ینی و استراتژیک استان از طریق افزایش راندمان برداشت، توزیع و مصرفکاهش فشار بر منابع آبی زیرزم -8

های ویژه و دارای مزیت ایجاد تسهیالت و امکانات موردنیاز برای گسترش مجتمع های دامداری و دامپروری -9
 )پرورش اسب ترکمن، شترمرغ، بوقلمون، بلدرچین و گاومیش(
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 امی و شیالتی های دبرداری از فراوردهنوسازی فرایند بهره -10

 های واگیردار و مشتركتوسعه پوشش بهداشتی دام و طیور، آبزیان و مبارزه با بیماری -11

توسعه و تقویت مراکز تولید و تکثیر ماهیان خاویاری در مناطق مستعد استان با اولویت ایجاد مزارع پرورش ماهیان  -12
 خاویاری در خارج از دریا

 وان آبزی پروریایجاد تسهیالت و امکانات جهت توسعه ت -13

حمایت از ایجاد و توسعه زیرساختهای اقتصادی و بازرگانی فعالیتهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن در  -14
 روستاها

 های کشاورزی در سطوح کوچک و متوسط گذاریوری سرمایهافزایش بهره -15

 های کشاورزی استانها و ساختارهای بزرگ در عرصهحمایت از تاسیس شرکت -16

 جلوگیری از تبدیل جنگلها به عرصه چرا و ایجاد مکانهای دامداری و زراعی  -1 طبیعیمنابع  
توسعه دامداری های صنعتی در روستاها برای کاهش چرای اشکوب پائین جنگل به عنوان منبع علوفه توسط  -2

 احشام منطقه و کاهش فشار بر مراتع

 حفاظت از منابع پایه و گونه های گیاهی  -3

 هابرداری و درختکاری و باغداری در آنطبیعی جنگلهای تحت بهرهتوسعه زادآوری  -4
 ارتقاء کمی و کیفی مدیریت در مناطق چهارگانه تحت مدیریت )جنگل، مرتع، بیابان و آبخیزداری( -5

 تدوین و اجرای برنامه جامع حفاظت از منابع طبیعی استان -6

آبخیزداری در جهت پیشگیری و کاهش مخاطرات تهیه و تدوین برنامه جامع حفاظت از رودخانه ها و عملیات  -7
 ناشی از سیل و خشکسالی

های مرتعی اعمال کنترل الزم برای برقراری تعادل دام و مرتع و خروج دام اضافی از عرعه -8

 استان

 کشتی و غیربومی(کاری تکداری )ممانعت از جنگلهای جنگلاصالح طرح -9

 های استانکن در جنگلاصالح الگوی مصرف انرژی در بین روستاییان سا -10

 دار استانهای نامناسب و ناسازگار در اراضی شیبممانعت از کاربری -11

 ها در استانیابی و استقرار فعالیتای برای مکانتدوین ضوابط منطقه -12

نشین و دامداری برای انتقال این سازماندهی اقتصادی و اجتماعی روستاهای داخل جنگل و خانوارهای جنگل -13
 هاحاشیه جنگلخانوارها به 

ایجاد تسهیالت و شرایط مناسب برای جلب مشارکت مردم و بهره برداران در بهره برداری بهینه و پایدار منابع  -14
 طبیعی

 توسعه و ترویج زراعت چوب -15

 های کنوانسیون رامسرحفظ و نگهداری مناطق چهارگانه حفاظتی و تاالب -1 محیط زيست و محیط طبیعی 
 های پرخطرهای انسانی در محیطهای طبیعی با هدف کاهش آسیبفضایی در حوضهبازتعریف ساختارهای  -2

 ساماندهی مدیریت جامع بر اکوسیستم های طبیعی با توجه به سه اصل حفاظت، توسعه و بهره برداری مناسب. -3
 استان خیزو زلزله یزخهای مقابله با سیل و زلزله و مدیریت بحران در مناطق سیلهای الزم برای اجرای طرحزمینهتمهید  -4

 ها و سواحل دریا محیطی برای حفظ و حراست از محیط طبیعی و زیستی رودخانهاعمال ضوابط زیست -5

 های استانهای زیست محیطی ویژه در مناطق حساس جنگلی، با خطر تخریب سیالب، سواحل و تاالبتهیه طرح -6

 روستایی، صنعتی و کشاورزیهای توسعه شهری، محیطی در طرحرعایت الزامات زیست -7

 های در معرض انقراضمحیطی گیاهی و جانوری استان و حمایت از گونهحفاظت از تنوع زیست -8

محیطی غیردولتی در حفاظت از محیط های زیستتر برای مشارکت بیشتر سازمانایجاد تسهیالت و امکانات افزون -9
 زیست طبیعی

 گیری از آلودگی منابع آب و خاكاعمال مدیریت پسماند به منظور کنترل و جلو -10

ایجاد صنایع بزرگ و مادر همچون صنعت خودروسازی، پاالیشگاهی )نفت و گاز ( ،پتروشیمی، حمایت از  -1 عنعت و معدن 2
  گذاری داخلی. های خارجی و سرمایهالکترونیک از طریق جذب سرمایه

فراهم سازی بسترهای قانونی الزم برای توسعه صنعتی استان با تأکید بر صنایع وابسته و پیوسته بخش  -2
آالت کشاورزی و صنایع پاك به وِیژه الکترونیک و صنایع فرآوری معدنی کشاورزی، صنایع تبدیلی و ماشین
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 محیطیبا رعایت الزامات زیست

 صرف آب و صنایع و تجهیزات تصفیه و پسماندها های محمایت از توسعه صنعت بازیافت در عرصه -3

 های صنعتی، کشاورزی و دامپروری بزرگ غیر دولتیحمایت از تاسیس شهرك -4

اندازی صنایع معدنی با تأکید بر فرآوری مواد خام معدنی استحصال شده با رویکرد حمایت از توسعه و راه -5
 صادرات

 صنایع دستی و صنایع روستاییحمایت از اعطای تسهیالت و بازاریابی جهت توسعه  -6

زا در های کوچک و متوسط و توجه ویژه به واحدهای صنعتی زودبازده و اشتغالحمایت از گسترش بنگاه -7
 مناطق روستایی

 و مدیریت صنعتی در صنعت استانها ارتقای دانش فنی، سطح مهارتفراهم سازی شرایط  -8

 گذاران و کارآفرینان بخش صنعت استانهای اطالع رسانی سرمایهبهبود و گسترش سامانه -9

های تخصصی صنعتی فنی، اعتباری و پشتیبانی الزم به منظور  ایجاد شهركسازی بسترهای مناسب قانونی فراهم -10
 های مستعد استاندر پهنه

سازی مسکن روستایی به منظور افزایش کیفیت زیست و اسکان روستائیان و حفظ جان و اموال مقاوم -1 نظام سکونتگاهی 3
 روستاییان در برابر حوادث غیرمترقبه و بالیای طبیعی 

 ها سازی و یا جابجایی آنهای در معرض خطر با هدف و ایمنشناسایی و مطالعه سکونتگاه -2

 نشینی در نقاط شهری فرسوده و ساماندهی حاشیههای سازی، بهسازی و نوسازی بافتمقاوم -3

 رویه شهرها به منظور حفظ اراضی کشاورزی تأکید بر توسعه درونی شهرها و جلوگیری از گسترش بی -4

شهرهای جدید در نقاط مستعد نواحی شمالی و شمال شرقی  -تقویت شهرهای کوچک و ایجاد روستا  -5
 در این مناطق استان به منظور افزایش توان نگهداشت جمعیت

 تقویت و تجهیز شهرهای واقع در محور اصلی توسعه استان یعنی محور بندرگز، گرگان و گنبد -6
های توسعه شهری و روستایی و بهبود مدیریت بخش مسکن و ایجاد هماهنگی بین مسکن، برنامه -7

 های حمایت مالیسیاست
 هویت و فرهنگی ارزش فاقد  روستایی سکونتگاههای فرسوده کالبدی ساختار نوسازی و بازسازی -8

 مردم مشارکت با تاریخی

 اصالح شبکه فضایی سلسله مراتبی سکونتگاههای روستایی و تقویت ارتباطات بین روستایی -9

  صنعتی در استان -ساماندهی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری  -1 بازرگانی 4

 کشورهای آسیای میانه، قفقاز و اروپای شرقشناسایی بازارها و نیاز بازارهای هدف منطقه مانند  -2

 های توزیع کاالها و خدمات در استان ساماندهی و اصالح شبکه -3

 توسعه و ساماندهی مراکز نگهداری کاال شامل انبارهای مکانیزه، سیلو و سردخانه -4

 های روستایی و کشاورزیهای شبکه تعاونیتنوع بخشیدن به فعالیت -5

 گانی نوین و توسعه تجارت الکترونیکافزایش توان تخصصی در بازر -6

 هاحمایت از سرمایه گذاری مورد نیاز جهت ارتقاء سطح تولید و کفیت محصوالت صادراتی تعاونی -7

تقویت سامانه های عملیاتی، اداری و اجرایی نظام صادرات استانی همراه با تقویت تشکل ها و پایانه های  -8
 مجهز صادراتی.

 نطقه ای در استان حمایت از فعالیت های بورس م -9

گذاری، ارائه تسهیالت و بسترسازی قانونی و تدوین کاهش مراحل و تشریفات شروع کسب و کار و سرمایه -10
 گذاری برای کارآفرینان بومی و غیربومی در استانهای سرمایهمقررات حمایتی و ارائه مشوق

 اقتصادی بندر ترکمنرفع موانع قانونی و اجرایی راه اندازی و ایجاد منطقه ویژه تخصصی  -11

اولویت به توسعه صنعت گردشگری در استان با عملکرد فراملی به منظور جذب گردشگر و بازدیدکننده برای اقامت  -1 و میراث فرهنگی گردشگری 5
 و توقف بیشتر در استان 

های طبیعی استان در برداری بهینه از جاذبههای مردمی به منظور افزایش توان مدیریت در بهرهساماندهی تشکل  -2
 اکوتوریسم

 های گردشگری استان به امکانات زیرساختیتجهیز محورها و قطب  -3

 مطالعه و ساماندهی روستاهای هدف گردشگری، ظرفیت تاالب ها و سواحل استان.  -4
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 های ارزشمند تاریخی شهری و روستایی فرهنگی و بافت حراست از میراث  -5

 حمایت از تولید، فروش و بازاریابی صنایع دستی استان  -6

ها در ایجاد تاسیسات اقامتی و تعاونی فراهم ساختن تسهیالت مورد نیاز برای فعالیت بخش غیر دولتی با اولویت  -7
 تفریحی ارزان قیمت

 های خدمات بین راهی هوندها و مجتمعفراهم ساختن امکانات و تجهیزات را  -8

 ها و مراسم ویژه اقوام مختلف استانها، سنتهای فرهنگی و حمایت از آیینمعرفی ویژگی  -9

 هاهای جامع مناطق نمونه گردشگری استان و اجرایی کردن آنتوجه ویژه به مطالعات، امکان سنجی و طرح  -10

ای و تقویت ای و فرامنطقهرسانی سطح یک ملی با عملکرد منطقهخدماتتقویت شهر گرگان تا حد مرکز -1 خدمات برتر 6
 ایها با عملکرد ناحیهای و تقویت مراکز سایر شهرستانملی با عملکرد منطقه 2شهر گنبد تا حد سطح 

 
  ای، ریلی، هوایی و دریایی در سراسر استانهای حمل و نقل جادهتوسعه و بهسازی شبکه -1 فمل و نقل 7

های های روستایی و تقویت پیوند مراکز سکونتگاهی روستایی به کانون، تجهیز و مرمت شبکه راهاصالح -2
 شهری و مراکز خدمات برتر

ای، ملی و فراملی استان و پیوند تامین و تجهیز امکانات حمل و نقل کاال و مسافر برای تثبیت نقش منطقه -3
 ای و جهانیبا بازارهای منطقه

 ای مناسب با کشورهای منطقهاستان با کشورهای حوزه قفقاز و ارتباط جادهارتقاء شبکه ریلی  -4

 های صیادی.تجهیز، ساماندهی و ارتقاء ظرفیت بنادر استان برای حمل و نقل بار، مسافر و فعالیت  -5

 ایجاد  و توسعه  خطوط کشتیرانی با کشورهای همسایه استان -6

های ارتباطی برای دسترسی به استان های همجوار توسعه و تقویت امکانات فرودگاهی و گسترش شبکه  -7
 و کشورهای همسایه

ایجاد و گسترش تسهیالت و امکانات و به کارگیری قوانین و مقررات مناسب و متناسب برای گسترش و  -1 اجتماعی و فرهنگی  8
 میانهتعمیق مناسبات و مراودات فرهنگی و هنری با کشور همسایه ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای 

های فراگیر و عام برای تنظیم و ساماندهی مراودات ها و تعاملایجاد و گسترش و تجهیز مراکز و تشکل  -2
 ها و جوامع مذهبی و دینی استان های مذهبی، اجتماعی و فرهنگی میان کانونو تحکیم پیوند

های جمعی برای رشد فراهم ساختن و گسترش ابزارها و امکانات آموزشی، ترویجی و مشارکتی و رسانه  -3
های دینی و مذهبی و ملی و کمی و کیفی تولیدات و محصوالت فرهنگی در راستای حفظ وتعمیق آموزه

 های انقالب اسالمیتحکیم آرمان

های فرهنگی و منظور شناسایی و توسعه توانمندی های الزم بهگذاری، تقویت و بهبود زیرساختسرمایه  -4
 هنری استان

های علمیه و مدارس دینی با مراکز آموزش عالی و پژوهشی از طریق گسترش و استمرار پیوند میان حوزه -5
 های مشتركتبادل محصوالت فرهنگی و آموزشی و فعالیت

های ورزشی ی از استعدادها و ظرفیتمندسازماندهی و ایجاد تسهیالت و امکانات مورد لزوم برای بهره -6
قال و های سوارکاری گنبد، بندرترکمن و آقاستان و ساماندهی و تنظیم مسابقات سوارکاری در مجموعه

 جهانی و ملیهای مذکور مطابق با معیارهای مورد نیاز تجهیز و ارتقاء کیفیت مجموعه

بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و ...( در سطح استان به بازنگری و اصالح فرایندهای ارائه خدمات مختلف اجتماعی ) -7
 تفکیک نقطه جغرافیایی و جنسیت با رویکرد کنترل ناهنجاری اجتماعی.

 های اجتماعی، شهری و روستایی با اولویتای و رفاه اجتماعی برای تمام اقشار و گروههای بیمهگسترش پوشش -8
 دهکهای پایین جامعه

 های اجتماعی اهش آسیبتدوین برنامه های مرتبط با ک -9

 ها های موثر در ارتقاء مشارکت اجتماعی، برگزاری نمایشگاه ها و جشنوارهحمایت از برنامه -10

 تقویت هویت و جایگاه زنان به عنوان نماد فرهنگی و اجتماعی پیشرو جامعه  -11
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های عمومی آموزشفراهم نمودن امکانات و شرایط الزم برای دسترسی سهل و آسان به سطوح مختلف  -1 آموزش 
 و تخصصی برای آحاد مردم در سراسر استان

 توجه ویژه به استانداردسازی فضاهای آموزشی عمومی و عالی استان. -2

 گسترش و تجهیز مراکز آموزش عالی و پژوهشی استان  -3
 فراهم سازی تسهیالت الزم برای گسترش و به روز رسانی مراکز فنی و حرفه ای رسمی و غیر رسمی -4
ودن شرایط و سازوکارهای مناسب برای ارتباط کارآمد و مستمر بین مراکز آموزش عالی پژوهشی فراهم نم -5

 های اجرایی و تولیدی استانو بخش
گیری منطبق بر نیازهای توسعه استان و ارتقاء تمهید امکانات و ابزار پژوهش و آموزش عالی با جهت -6

 کیفیت در این راستا

 -ارتباطات و فناوری اطالعات 

 مخابرات

 های دانش بنیان و نهادینه سازی در حوزه فن آوری های مدرن حمایت از توسعه شرکت -1

 امکان دسترسی شهروندان به اطالعات محلی، ملی و بین المللی -2

فراهم آوردن تسهیالت ویژه برای توسعه پارك های فناوری با مشارکت بخش غیردولتی در نقاط مساعد  -3
 استان

 های اکتشافی نفت و گاز در استانانجام فعالیت  -1 انرژی 

 توسعه و نوسازی شبکه انتقال و توزیع برق و ایجاد پست های برق -2

زمینه سازی و ایجاد بسترهای الزم برای افزایش تولید نیروی برق )احداث نیروگاه های ....( و مبادالت  -3
 برق با کشورهای منطقه

 با کشورهای منطقه ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه مبادالت گاز و نفت -4

 رساني استان در مناطق با قابليت توسعه صنعتي توسعه و تقويت شبكه برق -5

 تكميل و توسعه شبكه گازرساني در مناطق شهری و روستايي استان  -6

عمران شهری، روستايی  

 وعشايری

 نقاط در غيرخانگي و خانگي های پساب دفع های سيستم از برداری بهره و توسعه در تسريع -1

 استان روستايي و شهری

 سطحي آبهای دفع تاسيسات و آب خانه تصفيه شهری تاسيسات توسعه و نگهداری ايجاد، -2

بهبود بخشيدن به نحوه جمع آوری زباله )به صورت مكانيزه( و دفن اصولي و بهداشتي آن در  -3

 سايت های بازيافت زباله

خانه های آب شرب شهری و و تصفيه  مخازن توسعه و آشاميدني آب شبكه اصالح و بازسازی -4

 روستايي

 خدمات ارائه و  سيار) کوچنده نيمه و کوچنده عشاير   به خدمات و کوچ امور ساماندهي -5

 رساني( خدمات شده تعيين ضوابط و شده انجام بندی سطح براساس روستايي

 تأمين آب شرب سالم و بهداشتي مناطق شهری و روستايي استان -6

احداث شبكه فاضالب در مناطق شهری و روستايي و نيز مناطق صنعتي استان  -7

 گسترش و بهبود زیر ساختهای خدمات بهداشتی و درمانی، ارتقاء کیفیت تا سطح استاندارد ملی -1 بهداشت و درمان 

بیماری های تقویت و توسعه ساختار علمی، فنی، تخصصی بخش بهداشت و درمان استان در جهت کنترل و مهار  -2
 خاص نظیر سرطان مری

بیمارستانی و انتقال سریع به مراکز درمانی به ویژه  در مناطق تأمین امکانات و تجهیزات موردنیاز اورژانس پیش -3
 العبورخیز و اورژانس هوایی در مناطق صعبحادثه

 خدمات عادالنه توزیع و استان مناطق تمام در داروئی و درمانی تخصصی خدمات به مردم دسترسی سطح افزایش -4
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 تصویر سازمان فضایی استان در افق توسعه یافتگی -3

کاربری اصلی است و نیز رفع تعارض هوشمندانه و تکرارپذیر آن یک نقشه  17براساس آمایش استان که حاصل در نظر گرفتن 

خصوص، باید توجه داشت که الزم نیست  دهد. البته، در اینبدست آمده است که شکل نظام فضایی استان را در آینده نشان می

درصد،  50درصد، اجرای  70بینی شده در استان اجرا شود و برای این کاری توان سناریوهای مثال اجرای تمامی تغییرات پیش

های جدیدی برای وضعیت آینده استان ترسیم نمود. در زیر دوباره درصد و حتی کمتر را در نظر گرفت و سپس نقشه 30اجرای 

شود. باید توجه داشت که این نقشه براساس نرم افزار توسعه داده شده قابل تغییر است و نقش آمایشی استان نمایش داده می

گیران اصلی استان تغییر داد تا یک توافق نهایی برسر اجرای زیستی با حضور تصمیمتوان آن را بارها تا حد استانداردهای محیطمی

 آن حاصل شود.

 

 
 نقشه آمایشی استان گلستان به عنوان سازمان فضایی آینده -1شکل شماره 
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 تخصص های اعلی مناطق برنامه ريزی و الگوی استقرار فعالیت ها در استان-3-1

 دار توسعه فعالیت و استقرار جمعیت تعیین قلمروهای اولويت -1 -3

های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی با توجه به تحوالت و الیتریزی آمایش سرزمین، توزیع فعهدف اساسی از مدیریت و برنامه

برداری بهینه از امکانات و همچنین هویدا کردن های زمان و نیازهاست. این کار عمدتا با دیدی درازمدت و به منظور بهرهدگرگونی

گیرد. بدین یگر مناطق صورت میهای آن، به طور هماهنگ با دها و قابلیتنقش و مسئولیت خاص هر منطقه بر اساس توانمندی

دار قلمروهای عمده اولویت )پیوست( 15شماره نماید. در شکل منظور، شناسایی مناطق مستعد برای توسعه بهینه و پایدار ضروری می

 توسعه شهری استان نشان داده شده است.

 دار توسعه فعالیتقلمرو اولويت -3-1-1

تعداد زیادی معیار موثر بر توان طبیعی و اقتصادی و اجتماعی و حتی راهبردی و نیز بخش لحاظ نمودن  در این اصلی رویکرد

های ایجاد شده بوده است. براین اساس، نقشه تناسب اراضی برای توسعه شهری و صنعتی بدست آمد نیاز آبی و توجه به آلودگی

هایی است که قطعا شود مکاناز این فرایند خارج میهای رقیب به رقابت پرداخت. آنچه که و در فرایند آمایش با سایر کاربری

 پیوست( 16و   15شماره شکل ) برای توسعه شهری و صنعتی مناسب هستند.

 دار استقرار جمعیت قلمرو اولويت -3-1-2

 دهند.این قلمروها را نشان می )پیوست( 14و  13 و 12 شمارههای شکل

 فعالیت و استقرار جمعیتشناسايی قلمروهای نامناسب توسعه   -3-2

ای و براساس تعدادی حدود قلمروهای نامناسب توسعه فعالیت و استقرار جمعیت در استان به روش ارزیابی چند معیاره رایانه

های خارج از های قبلی آورده شده است. مشخص است که پهنهمعیار صورت گرفته و نتیجه آن در این گزارش و گزارش 60

 ها نامناسب هستند.برای این توسعه)پیوست(  14و  13های داده شده در شکلهای نشان محدوده

 شناسايی قلمروهای نامناسب توسعه فعالیت  -3-2-1

باشد. به عبارت ها، نقشه نهایی آمایش استان نشان دهنده قلمروهای نامناسب نیز میهای صنعتی و سایر فعالیتبرای فعالیت
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 شود. استان در یک پهنه مشخص آن را بر روی نقشه آمایشی پیدا نمود نامناسب تلقی میدیگر، هر کاربری که نتوان در 

 قلمروهای موجود دارای محدوديت توسعه  -3-2-1-1

اند. همچنین، در خالصه گزارش فاز اول قلمروهای موجود فاقد مزیت توسعه در نقشه مناطق بازسازی به خوبی نشان داده شده

ها به شکل های این محدودیتها نقشهدودیت توسعه کنونی صورت گرفته و در آن گزارش و سایر گزارشاین پژوهش، ارزیابی مح

 شود. مبسوط آورده شده است. لذا در اینجا از اطناب کالم خودداری می

 قلمرو فاقد مزيت توسعه فعالیت  -3-2-1-2

شوند، وزن و مساحتی برای هر با هم در نظر گرفته میای چندین کاربری هنگامی که در فرایند آمایش یا حل تعارض رایانه

گردد. این وزن و مساحت منعکس کننده تمایل یا مزیت هر کاربری است. پس، در نقشه آمایشی، مناطقی که برای یک وارد می

اعی و راهبردی را های طببعی، اقتصادی، اجتماند که در دل خود مزیتاند، فاقد مزیت بودههای مورد نظر انتخاب نشدهکاربری

 همراه دارد. به طور کلی ناحیه مرزی شمال استان از محدودیت باالتری، نسبت به سایر مناطق استان برخوردار است. 

 شناسايی قلمروهای نامناسب استقرار جمعیت  -3-3

براساس نقشه آمایشی استان، جنوب و شمال استان برای استقرار جمعیت مناسب نیستند و محدوده شهرهای گرگان و علی 

 آباد نیز به دلیل زلزله خیز بودن باید از توسعه بیشتر کنار گذاشته شوند. 

 قلمروهای موجود دارای محدوديت توسعه  -3-3-1

کند و حتی آب را از سایر شهرهای ز آبی خود از تعداد زیادی چاه آب استفاده میهم اکنون شهری مانند گرگان برای رفع نیا

دارد. همچنین، بافت قدیمی شهر و توسعه ناهمگون آن و سرازیر شدن جمعیت در آن باعث شده است کوچک اطراف دریافت می

ای کمبود آب و خطر زلزله بهتر است از ههای این شهر کوچک دیده شود. از این رو، و به دلیل نقطه ضعفترافیک در خیابان

های طبیعی و انسانی هستند توسعه شهر گرگان جلوگیری شود. شهرها و مناطق صنعتی و روستایی دیگری نیز دارای محدودیت

اند و برای جلوگیری از طوالنی شدن کالم تکرار از آوردن این مطالب در اینجا که در نقشه مناطق بازسازی نمایش داده شده

 شود. خودداری می
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 قلمروهای فاقد مزيت استقرار جمعیت  -3-3-2

هایی برای این کار دارند و یا فاقد مزیت هستند. فقدان به طور کلی، قلمروهای توسعه یا مناسب این کار هستند، یا محدودیت

ال شرقی و شمال غربی استان و مزیت بیشتر جنبه اقتصادی و اجتماعی و بعضا راهبردی دارد. بر این اساس، فعال قلمروهای شم

شمال استان فاقد مزیت استقرار جمعیت هستند و برای رفع عوامل کاهنده مزیت این مناطق در راستای تعادل بخشی به استان 

 هایها و توسعه فرودگاه کالله، بازارهای و مناطق آزاد و ارایه مشوقآهن در این محدودهها و راهمناسب است که به توسعه جاده

های سودآور و پشتیبانی های سرزمینی در این مناطق پرداخت. ارایه کاربریمالی و غیره جهت تشویق جمعیت به استفاده از پهنه

های اولیه ها محرومیتتواند جمعیت جویای کار را به سوی این مناطق هدایت کند که البته قبال باید با توسعه زیرساختها میاز آن

  ها رفع شده باشد.آن

 الگوی استقرار و نظام سلسله مراتبی مراکز سکونتگاهی -3-4

باشد و با توجه به این های متفاوت خزری، کوهستانی، نیمه بیابانی و حتی بیابانی میاستان گلستان از نظر اقلیمی دارای اقلیم

های مختلفی متناسب با شرایط اقلیمی و پذیرد، بنابراین در استان سکونتگاههای اقتصادی متفاوتی انجام میها، فعالیتاقلیم

 اقتصادی شکل گرفته است.  

طوریکه نحوه نظام سکونت گاهی در مناطق شهری از وضعیت کامالً متفاوتی نسبت به مناطق روستایی برخوردار است، به

عی و اقتصادی. همین عوامل باشد: شرایط طبیعی و وجود امکانات زیربنایی، اجتماتوزیع نقاط سکونتگاهی تحت تأثیر دو عامل می

ای و پست استان به لحاظ شرایط مساعد و مناسب طبیعی و اقلیمی از حداکثر تراکم جمعیت و باعث گردیده تا نواحی جلگه

متر از سطح دریا قرار دارند. در نقاط شمالی  200های شهری برخوردار گردند، چنانکه تمام شهرهای استان در ارتفاع کمتر از کانون

ای جنوب استان خشک و نواحی کوهستانی و کوهپایهان به دلیل وجود اراضی شور، محدودیت آب و خاك و اقلیم خشک و نیمهاست

ای پرشیب و اراضی جنگلی و مرتعی از حداقل تراکم جمعیتی و به لحاظ شرایط اقلیمی سرد، اراضی سنگالخی و ناهموار، دامنه

 نقاط مسکونی برخوردار است.
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 اندازه استان گلستان -الگوی رتبه -2اره شمجدول 

 میزان جمعیت سطح نام شهر سطح شهر

 هزار نفر 500باالی  - شهر بزرگ

 هزار نفر 250-500 گرگان میانی بزرگ

 هزار نفر 100-250 گنبدکاووس میانی متوسط

 هزار نفر 50-100 - میانی کودک

 کودک
آباد، کردکوی، گالیک ، آباد کتول، فاضلعلیتپه، سیمین شهر، ترکمن، بندرگز، گمی 

 ببین، رامیان، فراایقال، کالله، آزادشهر، خانمینودشت، آق
 هزار نفر 50-10

 شهر –روستا 
شهر، دلند، تاتار خاندوز، نگینتپه، نودهبرون، انبارآلوم، مراوهنوکنده، سرخنکالته، اينچه

 علیا، جلین
 هزار نفر 10کمتر از 

 محاسبات پژوهشمنبع: 

توان گفت در شرایط متعادل انتظار بر آن است که نظام شهری در استان گلستان از می 2های موجود در جدول بر اساس داده

های جدول فوق نشان از وضعیت نا متعادل شهری دارد به طوری که شبکه شهری استان وضعیت متعادلی برخوردار باشد. اما، داده

شوند. بندی میشهرها طبقه -رهای کوچک و روستا فاقد شهر بزرگ و شهر میانی کوچک بوده و عمده شهرهای استان در رده شه

بندی نیز تنها یک شهر در هر رده این طبقه 3قرار داشته و در سطح  2همچنین، از نظر وضعیت شهری شهرهای استان در سطح 

 وجود دارد.

های شهری بوده و ژگیتوان ارزیابی نمود که در استان گلستان تنها شهر گرگان و تا حدی گنبدکاووس دارای ویهمچنین، می

ها را در گروه روستا شهر قرار داد، توان آنهای شهری بوده و میهای دیگر، فاقد ویژگیسایر شهرها با وجود قرار گرفتن در رده

 ها وجود ندارد.های فرهنگی نظام شهری در آنهای قومی و روستایی حاکمیت داشته و ویژگیزیرا در این شهرها خرده فرهنگ

سال             سرشماری نفوس و مسکن  ساس آمارهای  ستان دارای   1395بر ا ستان،   14ا و دهستان   60شهر،   30بخش،  27 شهر

دهد نشان می  1395ها بر اساس نتایج سرشماری سال     بررسی توزیع جمعیت استان گلستان در شهرستان      می باشد.   آبادی 1052

درصد( در دو  44گیری از جمعیت )اند. سهم چشمها پراکنده شدهنامتوازنی در شهرستانکه ساکنان این استان به طرز ناهمگون و 

ستان گرگان )    صد( و گنبد )  7/25شهر ستان کردکوی )      7/18در شهر صد( زندگی می کنند. به این ترتیب پنج  صد(،   8/3در در

درصــد( کمترین جمعیت را در خود جای  4/2درصــد( و بندرگز ) 2/3درصــد(، مراوه تپه ) 3/3درصــد(، گالیکش ) 6/3گمیشــان )
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ستان گرگان با    داده شهر ستان بندرگز با        7/25اند.  شهر سهم جمعیت و  صد دارای باالترین  سهم     4/2در صد دارای کمترین  در

 اند.جمعیتی بوده

ی شش بندی فضاها و مراکز سکونتگاهی، استان گلستان در طرح جامع ناحیه گلستان دارابراساس الگوی پیشنهادی سطح

سطح متمایز است. از دیرباز استان کنونی گلستان، قلمروهای دو کانون اصلی جمعیت و فعالیت، یعنی گرگان و گنبدکاووس بوده 

کنند. سطوح متمایز فضا در استان گلستان عبارتند از: استان، ناحیه، شهرستان، منظومه، ها ایفا میکه نقشی فراتر از مراکز شهرستان

 اجمال وضعیت هر یک از این سطوح به قرار زیر است:ه به مجموعه و حوزه ک

 :گیرد و مرکز آن شهر گرگان یا مرکز سیاسی و اداری استان است )مرکز استان(.تمامی قلمرو استان را دربرمی سطح يک 

 غربی تمام  : شامل مراکز نواحی است. استان گلستان از دو ناحیه متمایز شرقی و غربی برخوردار است. ناحیهسطح دو

آباد، بندرگز، قال، گرگان، علیهای آقگیرد و منطبق بر مرزهای سیاسی و اداری شهرستانقلمرو غربی استان را دربرمی

های آزادشهر، ترکمن، گمیشان و کردکوی و ناحیه شرقی نیز گستره شرق استان را در برگرفته که متشکل از شهرستان

های و گنبدکاووس است. مراکز نواحی غربی و شرقی استان گلستان را به ترتیب کانون تپه، مینودشترامیان، کالله، مراوه

 دهد.شهری گرگان و گنبدکاووس تشکیل می

 تپه، رامیان، کالله، شهرستان )آزادشهر، مراوه 7های استان است. در استان گلستان، : متشکل از شهرستانسطح سه

قال و شهرستان )گرگان، بندرگز، گمیشان، کردکوی، ترکمن، آق 7شرقی و  گنبدکاووس، گالیکش و مینودشت( در قلمرو

 آباد( درقلمرو غربی واقع شده است.علی

 :حوزهء روستایی تقسیم  21بندی استان به ها است. در این سطح کل و در یک طبقهمشتمل بر مراکز منظومه سطح دهار

 شده است.

 معادل  ها است. این سطح در استان گلستان در یک طبقه بندییی و مراکز آنهای روستادربرگیرنده مجموعه :سطح پنج

 مرکز مجموعه است. 45

 :های روستایی یا خردترین سطح در سلسله مراتب مراکز روستایی است. در این سطح نیز مشتمل بر مراکز حوزه سطح شش

 مرکز حوزه روستایی مشخص شده است. 61بندی معادل در یک طبقه

 باشد.روستای پراکنده می 27روستای مستقل و  15سطوح خدمات رسانی روستایی استان مشتمل بر دیگر 
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 بندی خدمات دراستان گلستانتعداد مراکز سطح -3شماره  جدول

 پراکنده روستای مستقل حوزه مجموعه منظومه شهرستان ردیف

 - - 3 3 2 آزاد شهر 1

 7 - 6 5 2 قالآق 2

 2 0 4 4 2 بندرگز 3

 1 1 1 1 1 ترکمن 4

 2 1 3 3 1 گمیشان 5

 - - 3 3 2 رامیان 6

 - 3 5 4 2 آبادعلی 7

 1 - 3 3 1 کردکوی 8

 - 6 10 5 2 کالله 9

 - 5 4 2 1 تپهمراوه 10

 - - 5 4 2 گرگان 11

 13 3 10 6 2 گنبدکاووس 12

 1 1 8 4 2 دشتمینو 13

 27 15 61 45 21 جمع

 گلستانمأخذ: طرح جامع ناحيه 

سيم  *: حوزه شده در جدول فوق در تق شتر به          های بيان  سب اطالعات بي ست. به منظور ک شده ا سيم  ستان هر کدام به چند زير حوزه تق بندی طرح جامع ناحيه گل

 های توسعه و عمران مراجعه شود.ها و برنامهگزارش طرح جامع ناحيه گلستان جلد طرح

سیم  ساس اطالعات و الگوی جدول  در تق ستان دارای    3بندی دیگر و بر ا ستان گل ستایی،   96، ا  29مجموعه و  68حوزه رو

دهد. شناسایی الگوهای استقرار جمعیت    بندی روستاهای استان را در سطح حوزه نشان می    سطح 1منظومه روستایی است. پیوست    

قســیمات طبیعی و نتایج تعیین مناطق همگن در ســطح اســتان، قابل و فعالیت روســتایی اســتان گلســتان در ارتباط تنگاتنگ با ت

شاخص      ساس  ست. برا سی ا ستان به        برر ستان گل ستقرار جمعیت و فعالیت، ا سی نظام ا صل از برر ناحیه  3های طبیعی و نتایج حا

سیم می  ست             همگن تق سمت میانی ا ست. ق شده ا ستپی نوار مرزی واقع  ستان، ناحیه ا شمالی ا سمت  های ان را جلگهگردد. در ق

ستقرار           سیمات فوق الگوهای ا ست. مطابق تق شکیل داده ا ستانی و جنگلی ت سمت جنوبی آن را نیز ناحیه کوه پایکوهی البرز و ق

ستان نیز در قالب مناطق جلگه     ستان گل ستایی ا ستانی، جلگه جمعیت و فعالیت رو ستانی، جلگه  -ای ای، کوه جنگلی و  -ای کوه

ستانی   شان می         جنگلی مو -کوه سی ن صلی در این برر ست. نتایج ا سی قرار گرفته ا صد از نقاط   7/65دهد که حدود رد برر در

درصد از نقاط روستایی در فضاهای کوهستانی و      3/19ای استقرار یافته و حدود  روستایی استان گلستان در فضاهای صرفاً جلگه     
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ستقرار      -ای جلگه ستان گلستان است. با توجه به این امر     کوهستانی واقع شده که نشانگر الگوی غالب ا جمعیت در ناحیه میانی ا

شخص می  ضاهای جلگه     م ستقرار جمعیت در ف ستایی نیز به تبعیت از نظام ا ای منطقه، عمدتاً مبتنی بر گردد که فعالیت عمده رو

ست. عالوه بر این فعالیت    شاورزی )زراعت و باغداری( و دامداری ا شاورزی و    ک سته به ک ستی و    های واب صنایع د دامداری نظیر 

 پیوست( 18و  17)شکل های شماره  غیره نیز از جمله الگوهای رایج فعالیت روستایی در سطح منطقه است.

 

 جمعبندی:

باید خدماتی می 5000و جمعیت مرکز منظومه باالتر از  40000تا  20000های روستایی با آستانه جمعیتی برای منظومه   

درمانی روستایی با تسهیالت زایمانی و بهداشکار دهان و داندان،  -ای و تربیت معلم، مرکز بهداشتینی و حرفهمانند مرکز آموزش ف

داروخانه، بیمارستان کوچک، راه آسفالته، ترمینال، دفتر پست و شبکه تلفن، ناحیه صنعتی، کتابخانه عمومی، مجموعه فرهنگی و 

بنزین، صنایع سبک، مرکز خدمات ن پذیرانی، دفتر حفظ میراث فرهنگی، پمپهنری، سینما، مجموعه ورزشی، رستوران و سال

آالت کشاورزی و وسایط نقلیه، مرکز آموزش و ترویج صنایع دستی و خانگی، مراکز خرید و فروش کاال، روستایی، تعمیرگاه ماشین

آموزش و پرورش ایجاد گردد در مجموعه فروشگاه تعاونی، بخشداری، شهرداری، حوزه انتظامی، اداره ثبت احوال، نمایندگی 

 -باید خدماتی مانند دبیرستان، مرکز بهداشتینفر می 2000تا  5000نفر و جمعیت  12000تا  5000روستایی با آستانه جمعیتی 

بخانه، درمانی روستایی، کشتارگاه بهداشتی، غسالخانه، مجتمع بهزیستی، دفتر پست و مخابرات، طرح بهسازی، خانه سازمانی، کتا

بنزین یا جایگاه مواد سوختی، دفتر دامپزشکی، مجموعه ورزشی روباز، پارك بازی کودکان، بانک، شرکت تعاونی روستایی، پمپ

باید نفر می 2000نفر و جمعیت مرکز کمتر از  5000دفتر جهاد، دهداری و در حوزه عمران روستایی با آستانه جمعیتی کمتر از 

از دبستان، دبستان، مدرسه راهنمایی، دبیرستان )در صورت وجود دبیر و امکانات(، خانه بهداشت، شبکه خدماتی مانند آموزش قبل 

آب آشامیدنی، حمام، دفتر ترویج کشاورزی، راه روستایی، برق، نمایندگی یا صندوق پست، مرکز تلفن، طرح هادی، امکانات ورزشی 

باید ی اقماری بدون لحاظ نمودن آستانه جمعیتی و جمعیت ساکن در مرکز میروباز، شورای اسالمی، پاسگاه انتظامی و در روستاها

خدمات ساده شامل: دبستان، خانه بهداشت، آب آشامیدنی، راه دسترسی، برق و سرانجام روستاهای مستقل بدون لحاظ نمودن 

ماندگاری و حفظ جمعیت ساکن در  باید خدماتی متناسب با اندازه جمعیت که برایآستانه جمعیتی و جمعیت ساکن در مرکز می

 این مناطق ضرورت دارد.
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 های اعلی زير بنايی و کريدورهای ارتباطی طرافی الگوی کالن شبکه -3-5

سازد که ارتباط جنوب ایران از طریق شاهرود به استان نشان میهای اصلی زیر بنایی و کریدورهای ارتباطی استان خاطرشبکه

تواند دارای اولویت زیادی باشد. ارتباط ریلی استان با استان سمنان نیز ترکمنستان و قزاقزستان میگلستان و سپس کشورهای 

تواند در این زمینه بسیار کمک کننده توسعه ریلی از غرب به شرق استان برای اتصال به خراسان شمالی و خراسان رضوی می

ها را از انزوا خارج سازد. توسعه تواند این پهنهغرب استان می باشد. همچنین، اتصاالت ریلی و زمینی به شمال شرق و شمال

های ارتباطی و نیز مناطق آزاد و بنادر تجاری بازهم در این خصوص کمک بین المللی گرگان و فرودگاه کالله و سایر راه فرودگاه

 کننده هستند. 

ناطق از جمله ارتباط مناطق مختلف با یکدیگر و را از جهت توسعه م مختلفی ارتباطی، کارکردهای هایشبکه کلی طور به

معیارهای مهم که به قرار  از های پیشنهادی در این زمینه، باید برخیدر توسعه طرح که دارند عهده تسهیل دسترسی به مقصد، بر

 :زیر است در نظر گرفته شود

 برتر خدمات ارائه برای ناحیه به دستیابی قابلیت -

 برتر خدمات دریافت برای حیهنا از دستیابی قابلیت -

 یکدیگر به هازیستگاه ارتباط طریق از ایناحیه داخل ارتباطات -

 محوری درون در مصرفی کاالهای و کشاورزی هاینهاده توزیع -

 ناحیه شهرهای و روستاها اقتصادی -اجتماعی و فیزیکی چشم انداز در تغییر ایجاد -

 پیوست( 14و  13)شکل های شماره  مردم زندگی کیفیت افزایش نهایتاً و تولیدات تخلیه و جمع آوری -
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 های اجرایی آمایش استان گلستانتعیین عناوین پروگرام-4
ف

ردی
محور 
 

 پروگرام اجرایی

1 

ی
شاورز
ک

- 
ب 
آ

– 
ت
ال
شی

- 
دام و طیور

- 
ی
منابع طبیع

 

تولید گیاهان دارویی کاهش تجهیز  توسعه باغات مثمر، گیاهان دارویی و زراعت چوب و ،مدیریت اراضی کشاورزی و اصالح الگوی کشت استان-

 منابع و افزایش تولید محصوالت زراعی و باغی

 تقویت و حمایت از سیستم های نوین کشت )توسعه کشت های گلخانه ای، توسعه خدمات پشتیبانی بخش کشاورزی و ...(-

یر جمعیت دام، افزایش کمی و کیفی تولیدات دامی،مدیریت تولید خوراك دام و گسترش خدمات پشتیبانی توسعه الگوی صنعتی پرورش دام )تغی-

 بخش دام(

 توسعه خوشه ها و زنجیره های تولید دام، طیور و آبزیان-

 توسعه فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری -

 امین آب( و آبهای زیر زمینی )احیاء و مرمت قنوات( مدیریت بهره برداری سنتی از منابع آب های سطحی )طرح های کوچک ت-

 توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی-

 ساماندهی و الیروبی رودخانه ها و انتقال آب از حوزه های مجاور-

 افزایش ضریب مکانیزاسیون اراضی زراعی و باغی-

 تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی-

 دسترسی به مزارع استاناحداث و بهسازی راه های -

 ایجاد سیستم های مدیریت مبارزه با بیماری های دامی )کاهش تلفات و ضایعات دام، احداث پست های قرنطینه دامی، مدیریت کیفیت، بهداشت و-

 سالمت فرآورده های خام دامی و شیالتی(

 افزایش تولید و مصرف محصوالت شیالتی-

 مدیریت جامع جنگل ها و مراتع استان-

 خسارات ناشی از وقوع سیالب و خشکسالی-

2 

ن
ت و معد

عنع
 توسعه زنجیره های تولید صنایع بخش کشاورزی )صنایع تبدیلی و تکمیلی و ماشین آالت کشاورزی(- 

 توسعه خوشه های صنایع معدنی-

 احداث مجتمع تولید کودهای آلی از ضایعات کشاورزی و دامی-

 محصوالت شیمیایی، فلزی و پاالیشگاهی.ایجاد صنایع پایین دستی گاز، -

 تجهیز و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی-

3 

ی
سکونتگاه

نظام 
 هاب بار لجستیک و شهر گنبد کاووس با عملکرد منطقه ای. فراملیتعریف و تثبیت استقرار خدمات سطح برتر فرامنطقه ای گرگان با عملکرد - 

 مطالعه و ایمن سازی روستای در معرض سوانح.-

 تسریع در تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی-

 مطالعه و بهسازی و ساماندهی بافت فرسوده شهرهای استان-

 

4 

ی
بازرگان

 

 و توسعه پایگاه های عملیات بازرگانی فراملی تجهیز-

 )سوله و سردخانه(و غالت تجهیز و ساماندهی مراکز نگهداری کاال 

 ساماندهی شبکه توزیع کاال-

 توسعه خدمات مالی و سرمایه گذاریتسهیل و -
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ف
ردی

محور 
 

 پروگرام اجرایی

5 

ی
شگر
گرد

 توسعه و تجهیز مناطق نمونه گردشگری استان- 

 گردشگری سالمتایجاد مطالعه و ساماندهی روستاهای هدف گردشگری و -

 مرمت و نوسازی آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی-

 تولید و عرضه صنایع دستی-

 

6 

ت برتر
خدما

 

 فرامنطقه ای گرگانتوسعه استقرار خدمات برتر -

 توسعه استقرار خدمات برتر فرامنطقه ای گنبد-

 توسعه ظرفیت های صادراتی استان بویژه منطقه اینچه برون-

7 

ل
فمل و نق
 

آزادشهر -گرگان -شمال و غرب به شرق )راهآهن اینچه برون –توسعه و تجهیز شبکه حمل و نقل ریلی و اتصال به کریدور حمل و نقل ریلی جنوب -

 شاهرود( و

 توسعه و تقویت حمل و نقل دریایی-

 تجهیز و گسترش شبکه حمل و نقل جاده ای-

 توسعه حمل و نقل هوایی-

 ساماندهی و تجهیز راهوندهای کریدور میانی استان-

 رفع نقاط حادثه خیز در محورهای ارتباطی-

 احداث و توسعه مراکز مدیریت راه در محورهای ارتباطی استان-

گ و  8
فرهن

هنر
- 

ش
ورز

- 

ت
الم
س

 

 گسترش مراکز درمانی تخصصی در سطح استان و فوق تخصصی در گرگان-

 های فرهنگی استانساماندهی و تجهیز قطب-

 توسعه ورزش های بومی و تجهیز ورزش های طبیعی-

 ایجاد مراکز توریسم درمانی

 توسعه زیرساخت های ورزش های همگانی و قهرمانی در استان-

 

9 

ت
ارتباطا

 در سطح استان  توسعه زیر ساخت های شبکه فیبر نوری- 

 توسعه فنون دانش محور-

 ایجاد شبکه جامع بانک های اطالعاتی-

 فناوریو توسعه و تجهیز امکانات آموزش -

10 

ی و 
شهر
ن 
عمرا

ی
شاير
ی و ع
ستاي
رو

 تسریع در اجرای طرح های فاضالب شهری- 

 ذخیره سازی و تامین منابع آب آشامیدنی نقاط شهری و روستاییتوسعه و نوسازی امکانات وتاسیسات توزیع، -

 مطالعه و بهسازی و ساماندهی بافت های فرسوده شهری استان-

 مقاوم سازی مراکز زیست و فعالیت در مقابل بالیای طبیعی با اولویت مناطق سیل خیز و زلزله خیز-

 استانرفع مشکالت بهداشتی و زیست محیطی )فاضالب و زباله( در سطح شهرهای -

 ارتقاء شاخص های توسعه انسانی، اقتصادی و اجتماعی جامعه عشایری.-

11 

ت 
ففاظ

ت
س
ط زي
حی
م

 

 آلودگیهای ناشی از سکونت و فعالیت کاهش-

 ساماندهی محیط زیستی تاالب های دائمی-

 حیط زیستی مناطق جنگلیتوسعه و تقویت نظام مدیریت م-
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ف
ردی

محور 
 

 پروگرام اجرایی

12 

ی
انرژ

 
 (نیرو و انرژی )برق، شبکه گازرسانیتوسعه و نوسازی شبکه انتقال و توزیع -

لد  و ارتقا سطح بهره وری و بهینه سازی در توزیع و مصرف حامل های انرژی  در استان )اولویت به تامین انرژی های مورد نیاز در زمینه های مو-

 بخش های کشاورزی و صنعتی( یواحدهای تولیدخدمات پایه ای بویژه 

 تکمیل فعالیت های اکتشافی و استخراج نفت و گاز در استان-

13 

ش
آموز

 ایجاد فرصت های برابر در دسترسی آموزش های عمومی، مهارتی، فنی و حرفه ای،  رسمی و غیررسمی- 

 آموزش عالی و تبدیل دانشگاه های بزرگ استان به دانشگاه های کارآفرینارتقاء جایگاه استان در حوزه آموزش عالی و تکمیل شبکه تخصصی -

 تغیر رویکرد نظام آموزشی دانشگاه ها از نسل اول و دوم به نسل سوم و چهارم.-
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 طرح ها و پروژه های اولویت دار در برش های بخشی و شهرستانی-5
ف

ردی
محور 
 

 پروژه های اولویت دارطرح ها و  پروگرام اجرایی

زمان 

بندی 

)به اجرا 

ک برنامه یتفک

 های توسعه(

متولی 

)دستگاه 

 اجرایی(

نحوه 

تأمین 

 مالی
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شاورز
ک
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ب 
آ
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ت
ال
شی

- 
دام و طیور

- 
ی
منابع طبیع

 

مدیریت اراضی کشاورزی و اصالح الگوی کشت -

توسعه باغات مثمر، گیاهان دارویی و زراعت  ،استان

گیاهان دارویی کاهش تجهیز منابع و تولید  چوب و

 افزایش تولید محصوالت زراعی و باغی

تقویت و حمایت از سیستم های نوین کشت -

)توسعه کشت های گلخانه ای، توسعه خدمات 

 پشتیبانی بخش کشاورزی و ...(

توسعه الگوی صنعتی پرورش دام )تغییر جمعیت -

دام، افزایش کمی و کیفی تولیدات دامی،مدیریت 

ولید خوراك دام و گسترش خدمات پشتیبانی بخش ت

 دام(

توسعه خوشه ها و زنجیره های تولید دام، طیور و -

 آبزیان

 توسعه فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری -

مدیریت بهره برداری سنتی از منابع آب های -

سطحی )طرح های کوچک تامین آب( و آبهای زیر 

 زمینی )احیاء و مرمت قنوات( 

 عه شبکه های آبیاری و زهکشیتوس-

ساماندهی و الیروبی رودخانه ها و انتقال آب از -

 حوزه های مجاور

 افزایش ضریب مکانیزاسیون اراضی زراعی و باغی-

 تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی-

احداث و بهسازی راه های دسترسی به مزارع -

 استان

بیماری های ایجاد سیستم های مدیریت مبارزه با -

دامی )کاهش تلفات و ضایعات دام، احداث پست 

های قرنطینه دامی، مدیریت کیفیت، بهداشت و 

 سالمت فرآورده های خام دامی و شیالتی(

 افزایش تولید و مصرف محصوالت شیالتی-

 مدیریت جامع جنگل ها و مراتع استان-

 خسارات ناشی از وقوع سیالب و خشکسالی-

 درسطح استان کشاورزی اراضی زهکشی.1

 . هکتار هزار 280

 اراضی هکتار هزار 100 توسعه و افیاء.2

 ... و نامتعارف آبهای از استفاده با اترک فاشیه

  مثمر بااات به دار شیب اراضی کاربری تغییر.3

 در خاوياری ماهیان تولید و پرورش توسعه،.4

 تامین و گرگان خلیج و سوافل در بويژه استان

 .نیاز مورد تسهیالت

 افیاءوتوسعه های طرح نمودن عملیاتی.5

 (.میگو محوريت با) گمیشان شمال اراضی

گنبد  ایگلخانه مجتمع اندازی دو راه و . تکمیل6

 )خوجملی و بعثت(

 .پروژه سد نرماب.7

 .پروژه سد دايلی. 8

 .پروژه سد آقدک . 9

 .پروژه سد محمدآباد. 10

 کال. .پروژه سد شصت11

 سد رامیان..پروژه 12

 .طرح جامع مديريت سیل استان. 13

 سد از بیشتر برداری بهره و اليروبی .14

 وشمگیر

 .افیای کشت توتون15

 .سامانه های نوين آبیاری16

 .سايت گیاهان دارويی17

.تأمین تسهیالت دامداری های بزرگ 18

 رأسی( 5000-2500مقیاس )

. استقرار نظام جامع اطالعات بهداشتی دام، 19

 طیور و آبزيان

 از ففاظت جامع برنامه طرح تدوين و .تهیه20

 سوافل

 . کاشت دست های جنگل پرورش و توسعه.21

 . استان گیاهی هرباريم ايجاد.22

 کاربردی تحقیقات سايت ايجاد.23

 . کشاورزی بیوتکنولوژی

 های خاک فاعلخیزی نقشه رسانی روز به.24

 استان
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2 

ن
ت و معد

عنع
 

زنجیره های تولید صنایع بخش کشاورزی توسعه -

 )صنایع تبدیلی و تکمیلی و ماشین آالت کشاورزی(

 توسعه خوشه های صنایع معدنی-

احداث مجتمع تولید کودهای آلی از ضایعات -

 کشاورزی و دامی

ایجاد صنایع پایین دستی گاز، محصوالت -

 شیمیایی، فلزی و پاالیشگاهی.

 نواحی صنعتیتجهیز و توسعه شهرکها و -

 عنعتی اينچه برون. –. منطقه آزاد تجاری 1

 .پروژه پرتودهی گاما و تجهیزات پزشکی. 2

.ايجاد کارخانجات داروسازی )داروهای 3

 گیاهی و ...(. 

.تجديد ساختار و نوسازی عنايع و ارائه 4

 خدمات مشاوره ای به فوزه عنايع کودک.

 -GTPP-GTL.ايجاد عنايع بزرگ از جمله 5

د و آلیاژهای رنگی با مشارکت سازمان فوال

 گسترش و نوسازی عنايع ايران.

 استان در  يد تولید های طرح .6

 1000 شهرک های ساخت زير تکمیل .7

   اقتصادی ويژه منطقه و اترک هکتاری

. ايجاد وافدهای عنايع  پتروشیمی، 8

 .  HI-TECپااليشگاهی، عنايع مادر و 

 استان.استقرار عنايع دريايی در 9

    

3 

ی
سکونتگاه

نظام 
 

تعریف و تثبیت استقرار خدمات سطح برتر -

هاب بار  فراملیفرامنطقه ای گرگان با عملکرد 

 لجستیک و شهر گنبد کاووس با عملکرد منطقه ای.

 مطالعه و ایمن سازی روستای در معرض سوانح.-

 تسریع در تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی-

و ساماندهی بافت فرسوده مطالعه و بهسازی -

 شهرهای استان

 

 ايجاد و تقويت سکونتگاه های شهری جديد

آموزش اعول و معیارهای معماری شهرسازی 

اسالمی به تشکل های ایردولتی -ايرانی

 وتخصصی

رسانی( شهر گرگان با عملکردهای خدمات

ای به مقیاس سطوح يک ملی و فرامنطقه

  با تقويت نق  شهر گنبد برای ايفای نق

عملکرد استانی و توسعه و تجهیز ساير شهرها 

 ای و محلیبا عملکرد نافیه

    

4 

ی
بازرگان

 

و توسعه پایگاه های عملیات بازرگانی  تجهیز-

 فراملی

و غالت تجهیز و ساماندهی مراکز نگهداری کاال 

 )سوله و سردخانه(

 ساماندهی شبکه توزیع کاال-

 سرمایه گذاریتسهیل و توسعه خدمات مالی و -

 بندر از برداری بهره و  تکمیل ، افداث .1

 و تجهیز تکمیل،)برون اينچه خشک

 ترمینال برون،اينچه آهنراه از برداریبهره

 گرگان االت سیلوی افداث گاز، و نفت سوآپ

 ..(  و

 فوزه با مرتبط هایپروژه مطالعات .انجام2

 خزری سبز بندر:  دريانوردی و بنادر

و سواپ نفت و گاز  بندر خواجه نفس.افداث 3

 از بندر خواجه نفس.

 .ترمینال االت در گمرک اينچه برون.4

.بازارهای جديد عادرات فرش دستبافت 5

 استان.
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5 

ی
شگر
گرد

 

 توسعه و تجهیز مناطق نمونه گردشگری استان-

مطالعه و ساماندهی روستاهای هدف گردشگری و -

 گردشگری سالمتایجاد 

 نوسازی آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبیمرمت و -

 تولید و عرضه صنایع دستی-

 

 . آشوراده گردشگری طرح ..افداث1

 .بندرگز سافل گردشگری طرح .افداث3

 .کتول آباد علی کبودوال گردشگری .طرح4

 آموزشی سايت و گردشگری .طرح5

 . ترکمن( خزر آسمان)پرواز

 تله محوريت با گرگان گردشگری .طرح6

 و اقامتی مجموعه و ناهارخوران در کابین

 . خدماتی

 .رامیان گل گردشگری .طرح7

 . ببین خان آباد شیر آبشار گردشگری .طرح8

 نمونه مناطق های زيرساخت ايجاد .9

 .گردشگری

 . قرق روستايی .موزه10

 ديوار افیاء و بازسازی شناخت، .مطالعه،11

 .گرگان دفاعی

 و فرش فروشگاهی و نمايشگاهی .مراکز12

 ....و دستی عنايع

.افیاء بافت تاريخی استان )شهرهای گرگان 13

 و گمیشان(

 .افداث تله کابین علی آباد14

 . ايجاد ژئوپارک قلعه میران رامیان15

 نقطه( 100.طرح بومگردی )فداقل 16

هشت  در گردشگری های شهرک . ايجاد17

 استان نقطه

 افداث موزه تاريخ طبیعی استان. 18

    

6 

ت برتر
خدما

 توسعه استقرار خدمات برتر فرامنطقه ای گرگان- 

 توسعه استقرار خدمات برتر فرامنطقه ای گنبد-

توسعه ظرفیت های صادراتی استان بویژه منطقه -

 اینچه برون
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7 

ل
فمل و نق
 

توسعه و تجهیز شبکه حمل و نقل ریلی و اتصال -

شمال و غرب  –به کریدور حمل و نقل ریلی جنوب 

آزادشهر و -گرگان -به شرق )راهآهن اینچه برون

 شاهرود(

 توسعه و تقویت حمل و نقل دریایی-

 تجهیز و گسترش شبکه حمل و نقل جاده ای-

 توسعه حمل و نقل هوایی-

ساماندهی و تجهیز راهوندهای کریدور میانی -

 استان

 رفع نقاط حادثه خیز در محورهای ارتباطی-

مراکز مدیریت راه در محورهای  احداث و توسعه-

 ارتباطی استان

-قالآق-بندرترکمن-نوکنده آزادراه .افداث1

 . آشخانه-کالله-گنبد

 -آزادشهر-گرگان-بهشهر بزرگراه .تکمیل2

 . قودان

 –آزادشهر –گرگان بزرگراه روشنايی .ايجاد3

 . مینودشت

 . برون اينچه-قال آق بزرگراه .افداث4

 . قال آق-بندرترکمن-کردکوی بزرگراه .تکمیل5

 . گنبد-قال آق بزرگراه .تکمیل6

 شاهرود-آزادشهر بزرگراه .تکمیل7

 .شاهرود – رامیان بزرگراه .تکمیل8

 . گنبد-برون اينچه بزرگراه افداث .9

 نقل و فمل شبکه خیزفادثه نقاط رفع .10

 . استان ایجاده

-ايران زمینی جاده ارتقاء و بهبود .11

 . ترکمنستان

 با فرسوده های بوس مینی .جايگزينی12

 ون. و باس میدل عمومی خودروهای

 مشهد -.افداث راه آهن گرگان13

15. 

 

 

    

گ و هنر 8
فرهن

- 
ش
ورز

- 
ت
الم
س

گسترش مراکز درمانی تخصصی در سطح استان - 

 و فوق تخصصی در گرگان

 های فرهنگی استانساماندهی و تجهیز قطب-

تجهیز ورزش های توسعه ورزش های بومی و -

 طبیعی

 ایجاد مراکز توریسم درمانی

توسعه زیرساخت های ورزش های همگانی و -

 قهرمانی در استان

 

.افداث و تجهیز بیمارستان فوق تخصصی 1

 تختخوابی گرگان. 1000

.افداث و تجهیز بیمارستان فوق تخصصی 2

 تختخوابی گنبدکاووس. 800

تختخوابی  320.تکمیل و تجهیز بیمارستان3

 اهلل طاهری گرگان. آيت

 .نوکنده سافلی های ورزش دهکده .افداث4

 ورزشی المللی بین کمپ ايجاد .5

 ورزشی بزرگ تورنمنت 7 .برگزاری6

 . افداث مجتمع های فرهنگی7

 .ساخت شهرک سینمايی8

.افداث و تکمیل زيرساختهای ورزشی و 9

 سرانه فضاهای ورزشیافزاي  سطح 

    

9 

ت
ارتباطا

 

در سطح   توسعه زیر ساخت های شبکه فیبر نوری-

 استان

 توسعه فنون دانش محور-

 ایجاد شبکه جامع بانک های اطالعاتی-

 فناوریو توسعه و تجهیز امکانات آموزش -

 .اجرای پروژه ملی سیماک1

 پوش  اطالعات، فناوری فوزه فعالیت . ارتقاء2

 تلفن و اينترنت سرعت پر های شبکه بیشتر

 ... و همراه

. ايجاد مرکز رشد پژوهشکده زيست فناوری 3

 و پژوهشکده فناوری اطالعات.
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10 

ی
شاير
ی و ع
ستاي
ی و رو

شهر
ن 
عمرا

 

 تسریع در اجرای طرح های فاضالب شهری-

توسعه و نوسازی امکانات وتاسیسات توزیع، ذخیره -

نقاط شهری و  سازی و تامین منابع آب آشامیدنی

 روستایی

مطالعه و بهسازی و ساماندهی بافت های فرسوده -

 شهری استان

مقاوم سازی مراکز زیست و فعالیت در مقابل -

بالیای طبیعی با اولویت مناطق سیل خیز و زلزله 

 خیز

رفع مشکالت بهداشتی و زیست محیطی -

 استان)فاضالب و زباله( در سطح شهرهای 

عه انسانی، اقتصادی و ارتقاء شاخص های توس-

 اجتماعی جامعه عشایری.

.پروژه استفاده از آبهای نامتعارف و آب دريا 1

 از طريق آب شیرين کن

 .انتقال آب مازاد استان مازندران به گلستان. 2

 های فاضالب شهری.تکمیل پروژه3

های آبرسانی به شهرها و .تکمیل پروژه4

 های آبرسانی روستايیمجتمع

 زدايی نمک تأسیسات افداث  و آب .تأمین5

مجموعه سیمین  -نفس خواجه )مجموعه

مجتمع آبرسانی فجر نوار مرز( با  -شهر

 مشارکت بخ  خصوعی

. پروژه آب شیرين کن شهرهای ترکمن و 6

 گمیشان

های توسعه وعمران . تهیه و اجرای طرح7

 نافیه ای وشهری.

 .تکمیل و تجهیز سايت اسکان عشاير.8

طرح های ساماندهی و هادی  .تهیه و اجرای9

 روستايی

 . تهیه طرح روستاهای نیازمند جابجايی10

. مطالعه، ساماندهی و تجهیز بااشهرهای 11

 استان

    

11 

ت
س
ط زي
حی
ت م
ففاظ

 

 آلودگیهای ناشی از سکونت و فعالیت کاهش-

 ساماندهی محیط زیستی تاالب های دائمی-

توسعه و تقویت نظام مدیریت محیط زیستی -

 مناطق جنگلی

 در محیطی زيست مديريت جامع برنامه .تهیه1

 و تاالبی مناطق بر تاکید با فساس مناطق

 جنگلی

 گلستان  استان فلور و فون بانک ايجاد.2

 پسماندهای دفع سايت افداث.3

 استان( خطرناک)ويژه

 از کودآلی کارخانه افداث در تسريع.4

 مرکز و ارب شرق، منطقه در( کمپوست)زباله

  استان

 هایآالينده پاي  تخصصی مرکز افداث.5

 (.خاک و هوا آّب،)زيست  محیط

    

12 

ی
انرژ

 

نیرو و توسعه و نوسازی شبکه انتقال و توزیع -

 (انرژی )برق، شبکه گازرسانی

ارتقا سطح بهره وری و بهینه سازی در توزیع و -

مصرف حامل های انرژی  در استان )اولویت به 

مورد نیاز در زمینه های مولد  و تامین انرژی های 

بخش های  یخدمات پایه ای بویژه واحدهای تولید

 کشاورزی و صنعتی(

تکمیل فعالیت های اکتشافی و استخراج نفت و -

 گاز در استان

 63پست برق  8و  230برق  پست 3.ايجاد 1

 کیلو ولت و خطوط انتقال.

.ايجاد نیروگاه جديد برق در منطقه اينچه 2

 برون.

.تکمیل و توسعه پروژه سیکل ترکیبی نیروگاه 3

 علی آباد. 

. اکتشاف نفت و گاز به منظور استخراج نفت و 4

 گاز در استان

 .افداث پااليشگاه در استان5

.اجرای طرح های ذخیره سازی زيرزمینی گاز 6

طبیعی برای مصرف گاز طبیعی در فصل سرما و 

 اعالح  ضريب بار گاز.

تفاده از انرژی های پاک ) .مطالعه و اجرای اس7

 خورشیدی و بادی (
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ف
ردی

محور 
 

 پروژه های اولویت دارطرح ها و  پروگرام اجرایی

زمان 

بندی 

)به اجرا 

ک برنامه یتفک

 های توسعه(

متولی 

)دستگاه 

 اجرایی(

نحوه 

تأمین 

 مالی

 قلمرو

13 

ش
آموز

 

ایجاد فرصت های برابر در دسترسی آموزش های -

عمومی، مهارتی، فنی و حرفه ای،  رسمی و 

 غیررسمی

ارتقاء جایگاه استان در حوزه آموزش عالی و -

تکمیل شبکه تخصصی آموزش عالی و تبدیل 

های دانشگاه های بزرگ استان به دانشگاه 

 کارآفرین

تغیر رویکرد نظام آموزشی دانشگاه ها از نسل اول -

 و دوم به نسل سوم و چهارم.

. ايجاد پارک های علمی و فن آوری و 1

پژوهشکده های مورد نیاز استان با اولويت در 

زمینه های کشاورزی و منابع طبیعی، 

 بیوتکنولوژی، عنايع اذايی، فن آوری اطالعات 

هماي  های علمی و بین المللی .افداث مرکز 2

نفر برای برگزاری هماي   1500با ظرفیت 

 المللیهای علمی ملی و بین

.تهیه طرح جامع و برنامه راهبردی دانشگاه 3

ها و موسسات آموزش عالی  متناسب با نیاز 

 استان

های مشترک تحقیقاتی بین  شرکتيجاد .ا4

دانشگاههای استان، بخ  خصوعی و 

 رايیاج هایدستگاه

.راه اندازی رشته داروسازی در دانشگاه علوم 5

توريسم و اکوهای رشته اندازیراهپزشکی و 

 های استانجهانگردی در دانشگاه 

.افداث و تجهیز مرکز آموزش فنی و فرفه 6

 ای )نی تپه(

.تأمین تجهیزات هوشمندسازی مدارس در 7

 سطح استان.

 .افداث اردوگاه دريايی آشوراده.8

های رسانی فنی و تجهیزاتی هنرستانروز .به9

آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و 

ای در سطح استان و متناسب سازی فرفه

 آموزش ها با اشتغال مورد نیاز استان.
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 آمایش استان گلستان اجراییپیوست سند 
 

 

 
 های مستعد توسعه آبزی پروری گرمابیمکان -1شکل شماره 

 

 
 های مستعد توسعه آبزی پروری سردابیمکان -2شماره شکل 

 

 



 
 

33 
 

 

 

 
 های مستعد توسعه آبزی پروری ساحلیمکان -3شکل شماره 

 

 

 

 

 
 زیست استان گلستانمناطق تحت مدیریت اداره کل محیط -4شکل شماره 
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 های مناسب کشت در استان گلستانپهنه -5شکل شماره 

 

 

 

 
 مستعد معدن کاوی هایمکان -6شکل شماره 
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 های مستعد توسعه مرتعداریمکان -7شکل شماره 

 

 

 
 های مستعد تولید انرژی خورشیدیمکان -8شکل شماره 
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 های مستعد تولید انرژی از بادمکان -9شکل شماره 

 

 

 
 های مستعد توسعه مناطق و بنادر آزاد تجاریمکان -10شکل شماره 
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 های مستعد جنگلداریمکان -11شکل شماره 

 

 

 

 
 های مستعد تفرج گستردهمکان -12شکل شماره 
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 های مستعد تفرج متمرکزمکان -13شکل شماره 

 

 

 
 هاهای اقتصادی و اجتماعی و رفاهی و زیرساختی جهت کاهش محرومیتهای تمرکز فعالیتمحدوده -14شکل شماره 
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 دار توسعه شهریعمده اولویتقلمروهای  -15شکل شماره 

 

 

 

 

 دار توسعه صنعتیقلمروهای عمده اولویت -16شکل شماره  
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 های استان گلستانگاهنقشه سلسله مراتب سکونت -17شکل شماره 

 

 
 ها در استان گلستانهای روستایی و مراکز آننقشه حوزه -18شکل شماره 

 

 


