دستاوردها و اقدامات مديريت شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي
آخريه به روز رساوي :بهمه ماه 6931

فعاليت ّاي ضْرسازي در سطح استاى طي سالْاي تعذ از اًقالب ًسثت تِ قثل آى تغييرات ميفي ٍ موي زيادي داضتتِ استت اهتا از
اتتذاي سالْاي تعذ از اًقالب تْيِ طرح جاهع تراي امثر ضْرّا تَيژُ هرامس ضْرستاًْا در دستَر مار قرار ىرفتت افتسايص نٌتاٍيي ٍ
ًَع طرحْا تغييرات ميفي ايي تخص تِ ضوار هي رٍد در حالينِ طي سالْاي تعذ از اًقالب نالٍُ تر تْيِ طرحْاي جاهع ٍ تفصيلي تا
حذ ضْرّاي مَچل طرحْاي هَضَني ٍ هَضعي خاظ در دستَر هسني ٍ ضْرسازي استاى قرار ىرفتِ است از جولِ ايتي طرحْتا
هي تَاى تِ تْيِ طرحْاي ريل اضارُ مرد؛
 ترًاهِ ساهاًذّي ٍ تَاًوٌذ سازي سنًَتياّْاي غير رسوي ضٌاسايي ٍ تْيِ طرحْاي تافت ّاي خاظ ضْري (طراحي ضْري) تْيِ طرح ّاي تفصيلي ٍيژُ تافت ّاي ضْري تْيِ ًقطِ پايِ تعضي از ضْرّا تْيِ طرح ّاي ًاحيِ ايتِ صَرت خالصِ نٌاٍيي هْوتريي طرح ّاي تَسعِ ٍ نوراى تْيِ ضذُ هَجَد تِ ترتية زير هي تاضٌذ
رديف

1

6

3

نٌَاى طرح

طرح جامع

ٍضعيت طرح

هصَب ( 66طرح)

تردسني – چٌاراى  -درىس – تايثاد – فيض آتاد – ًقاب – سثسٍار – خليل آتاد – خَاف – تجستاى – رضتخَار –
جغتاي – مالت – فريواى – فيرٍزُ – تاخرز  -هطْذ – سرخس – ىٌاتاد – تيذخت – ترتت جام – قَچاى  -دٍلت
آتاد -طرقثِ – ضاًذيس – ًيطاتَر

در دست اتالغ (1
طرح)

ىلثْار

در دست تْيِ ( 6
طرح)

ترتت حيذريِ  -ماضور

هصَب (  61طرح)

ماريس  -هطْذر ريسُ – تايو – صالح آتاد – قاسن آتاد – سالهي – جٌيل – ريَش – زاٍيي – ىلوناى – ًيلطْر –
مذمي  -داٍرزى  -قلٌذرآتاد – هلل اتاد  -قذهياُ – تار – نطق آتاد  -ماخل – چنٌِ-سٌياى

طرح جامع-
تفصیلی

طرح تفصیلی

ضْر

در دست تْيِ (6
طرح)

رتاط سٌو – ًطتيفاى – مٌذر – تاجييراى – يًَسي – رضَيِ -

هصَب (  17طرح)

تيذخت – ترتت جام – سثسٍار – سرخس – قَچاى – ماضور – ىٌاتاد – ًيطاتَر – تردسني – درىس – تايثاد – ًقاب –
فيض آتاد – خليل آتاد – رضتخَار – جغتاي  -مالت

در دست اتالغ (5
طرح)

طرقثِ – ضاًذيس – چٌاراى – خَاف -تاخرز-

در دست تْيِ ( 7

دٍلت آتاد  -تجستاى  -تَس  -فريواى  -فيرٍزُ  -سثسٍار  -هطْذ

طرح)
هصَب (  6طرح)
4

طراحی شهري

5

ناحیه اي

طراحي ضْري هحذٍدُ هرمسي قَچاى  -طراحي ضْري تاغ خًَي هطْذ  -طراحي اراضي زمريا هطْذ  -طراحي
ضْري سايت فرستٌذُ هَج مَتاُ هطْذ  -سثسٍار ٍيژُ  -طراحي ضْري هحَر ًَقاب قصثِ ىٌاتاد

در دست تْيِ ( 4
طرح)

طراحي ضْري هحَر ىل افطاًي سثسٍار  -ساهاًذّي هحَر ٍرٍدي ضْر قَچاى  -طراحي ضْري خياتاًْاي هٌتْي تِ
حرم هطْر  -طراحي ضْري خياتاى اره هطْذ

هصَب (  6طرح)

ًاحيِ غرب استاى خراساى رضَي – طثس ،فردٍس  -تيرجٌذ – تجٌَرد ً -احيِ جٌَب غرتي خراساى رضَي –
ًاحيِ هطْذ – ًاحيِ قَچاى  ،درىس ً -احيِ ترتت جام  -هجوَنِ ضْري هطْذ

طرح هاي بهسازي
6

نوسازي بافت

هصَب (  9طرح)

ماضور  -ترتت حيذريِ – سثسٍار – درىس – ىٌاتاد – تيذخت – ترتت جام – ًيطاتَر – ًِ درُ هطْذ

فرسوده
طرح هاي
7

سكونتگاههاي غیر هصَب (  5طرح)

هطْذ – ًيطاتَر  -سثسٍار  -ترتت حيذريِ  -ماضور

رسمی
8

طرح هاي پدافند
غیرعامل

سایر طرح هاي

هصَب (  6طرح)

طرح جاهع پذافٌذ غير ناهل استاى  -هناًياتي پٌاّياّْاي اظطراري ضْرّاي هطْذ  ،سثسٍار  ،ترتت حيذريِ  ،ماضور ،
ترتت جام ً ،يطاتَر

هصَب (4طرح)

طرح هَضعي قلعِ ٍميل اتاد  -طرح هَضعي آتنَُ  -طرح هَضعي ّ 64نتاري الْيِ هطْذ  -طرح راّثردي ٍ تْسازي
حرم هطْر

موضوعی و
9

موضعی

در دست تْيِ ( 15
طرح)

طرح هَضَني تافت فرسَدُ سعذي ٍ هذرس –طرح هَضعي خياتاى راٌّوايي هطْذ-طرح هَضعي اراضي پيراهَى تقاطع
ضْيذ نثاسپَر-طرح هَضعي خيي نرب -طرح تازًيري تاغ خًَي  -طرح هَضَني تَسعِ اهام زادىاى سيذ حوسُ ٍ سيذ
هرتضي ٍ آراهياُ ضْيذ هذرس -طرح هحَر ىل افطاًي سثسٍار -طراحي ضْر خياتاًْاي هٌتْي تِ حرم – طراحي ضْر
اسوانيل آتاد هطْذ -هيذاى ضْذا هطْذ -هَضعي ضْرك ضْيذ ّاضوي ًژاد-خياتاى اره هطْذ  -هَضعي ضْرك ضْيذ
تاٌّر هطْذ-ساهاًذّي هحَر ٍرٍدي قَچاى -طرح هَضعي ًَسازي ٍ تْسازي اراضي پادىاى لطير77

امٌَى توام ًَاحي استاى (ً 6احيِ) داراي طرح ًاحيِ اي هصَب ّستٌذ  17ضْر استاى داري طرح ّادي ضْر هصَب ٍ  66ضْر استاى داراي طرح جاهع ٍ
 61ضْر داراي طرح جاهع -تفصيلي هصَب هي تاضٌذ ّوچٌيي تعذاد طرحْاي تفصيلي هصَب ضْرّاي استاى  17ضْر ٍ  5ضْر ًيس در هرحلِ تصَية
هي تاضٌذ

