
  
  
  
  
  

 هشتمفصل 

  نظام اجرايي و مديريت آمايش استان



  



  
 





 استانداري خوزستان
  ريزيمعاونت برنامه

  
  
  
  
  
  
 
  

  مطالعات آمايش استان خوزستان
  هشتمفصل 

  نظام اجرايي و مديريت آمايش استان
  
  
  
  

 
  1393پاييز  :آخرين ويرايش تاريخ

 
  

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران
 

  مطالعات آمايش استان خوزستان
  1392بهار : ويرايش اول

  1392زمستان : ويرايش نهايي
  1393 پاييز: بازبيني نهايي

  مرتضي ثابت قدم حقيقي: مدير طرح
  مرتضي ثابت قدم حقيقي: تهيه كننده

  پرستو جاللي: تنظيم



  
  

  پيشگفتار      
گزارش اين فصـل  . باشد مطالعات آمايش استان مي شتمگزارش حاضر شامل مطالب فصل ه

جلسه مورخ  پس از طرح گزارش فصل پنجم و ششم مطالعات آمايش استان دراز مطالعات 
شوراي آمايش استان خوزستان و بر اساس نظرات مطرح شده  1392/ 17/2و  2/11/1391

هـاي   و سـاير دسـتگاه   هاي عضو شوراي آمـايش  نظرات نمايندگان دستگاه ها و در آن جلسه
  . تهيه شده استدر آن جلسات مرتبط 

طراحـي سـناريوي توسـعه    انداز و  تبيين چشم"فصل ششم مطالعات آمايش استان با عنوان 
انجاميـد كـه در آن محتـواي     انداز فضايي توسعه استان سند مقدماتي چشمبه تهيه  "استان

فصـل هفـتم ايـن    . و كلي آمايش استان خوزستان براي افق اين برنامه تشـريح شـد  اساسي 
انـداز فضـايي    سـند چشـم  بر اساس تفصـيل  ، "ريزي طراحي و برنامه"با عنوان نيز مطالعات 

نمـوده  هاي اصلي آمـايش را ارئـه    هاي شهرستاني برنامه برشآمايش و برنامه ، توسعه استان
و مديريت آمايش استان در دو بخش نظام اجرايي و نظام  در فصل حاضر نظام اجرايي .است

  .و پايش ارائه شده استارزيابي 

در اينجا از جناب آقاي حجازي استاندار محترم سابق و بـه ويـژه از جنـاب آقـاي مهنـدس      
اسـتانداري خوزسـتان كـه كارفرمـايي و     ريـزي   عامري گلستان معاون محتـرم وقـت برنامـه   

، جنـاب آقـاي نيـازي مـديركل محتـرم      انـد  را به عهـده داشـته   مديريت اجرايي اين مطالعه
، ريـزي و بودجـه   پور معاون محترم مـديركل برنامـه  زي و بودجه، سركار خانم فرديري برنامه

كه با پشتيباني ايشان  محترم آمار و ساير همكاران استانداري مدير كلجناب آقاي هاشمي 
كننـده   ن، كارشناسان و اعضاي محترم شركتاز همكاري مديراپذير شد و  اين مطالعه امكان

  .نمايد هاي تخصصي تشكر مي در جلسات شوراي آمايش استان و كارگروه

زي و بودجه و نـاظر محتـرم طـرح در    ري جناب آقاي دكتر نيكو مديركل محترم برنامه
بـدون  . شـود  جهت تكميل اين مطالعه سعي فراوان نمودند كه از ايشان قـدرداني مـي  

جناب آقاي مقتدايي استاندار محترم خوزستان و جناب آقاي حاجتي معـاون   ترديد حمايت
فرآيند بررسي و تصويب اين مطالعـه در   استانداري خوزستان در هدايتريزي  محترم برنامه



و نظارت بر اجراي آن، گام نهـايي   هاي ساالنه شوراي آمايش استان و تلفيق نتايج در برنامه
  . مطالعه خواهد بود كه مورد قدرداني استدر به ثمر رسيدن نتيجه اين 

در خاتمه از مديريت و همكاران آتليه مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران 
  . نمايد اين مطالعه را با صبر و دقت بسيار پذيرا شدند تشكر ميهاي  كه تهيه و پردازش نقشه
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  اجرايي و مديريت آمايش استان نظام -8
  رايي آمايش استاننظام اج -1- 8
  تحليل وضعيت سازمان اجرايي و مديريت آمايش استان -8-1-1

در سطح ملي و استاني در چـارچوب قـوانين و مقـررات قـانوني شـكل       سازمان اجرايي و مديريت آمايش
عملكردها در از آنجاكه . شود بنابراين در اين قسمت محيط قانوني حاكم بر اين سازمان مرور مي. گيرد مي
بررسـي و  هـاي قـانوني    اند در اين قسمت هم عملكردها و هم تحول چارچوب ها شكل گرفته چارچوب اين

اند اما بـه هـر    هاي قانوني هرچند بسيار كند اصالح شده نكته مهم آن است كه چارچوب. ذكر خواهند شد
  . سازنده بوده استتكاملي و حال روند آن 

  وضعيت فعلي -1-1- 8-1

تنها در سطح ملي انجام شده  ،طالعات آمايش تا قبل از برنامه پنجم توسعه كشورمو عمومي به طور كلي 
هيچگاه فرصـت آن  اند و به داليل زيادي  داشتهمطالعاتي ها بيشتر جنبه  تالشاست و در همين حال اين 

 هـا  اسـتان بـا عنـوان آمـايش در سـطح     در حال حاضر مطالعاتي كه . دنتا به مرحله اجرا درآياند  را نيافته
تجربـه   اولينگيرد نخستين تجربه مطالعه آمايش در سطح استاني است كه با اجرايي شدن آن  صورت مي

  .د دادنشكل خواهنيز را ) و در سطح كشور( ها استاناجراي طرح آمايش در سطح 

ـ داراي تجر هـا  بنابراين تا قبل از اين سري از مطالعات آمايش استاني، اسـتان   و اجـراي ، تهيـه  ه مطالعـه ب
همين اساس به طور طبيعي سازماني براي اجـراي نتـايج مطالعـه     ند و براي آمايش استاني نبودهها برنامه

  . آمايش و مديريت آن طراحي نشده است

در تهيه، اجـرا، نظـارت بـر اجـرا و ارزشـيابي       اي تجربه بسيار ارزندهسابقه و داراي  ها اما در مقابل، استان
در ريـزي  ريـزي و بودجـه  ش از چهـل سـال برنامـه   ن تجربه حاصل اندكي بياي. هستندهاي عمراني  برنامه



  جرايي و مديريت آمايش استاننظام ا14.8
 

 هاي در قالب برنامه ها ، اجرا و نظارت بر اجرا و ارزشيابي آناستانياي  عمراني و توسعه هاي ها و پروژه طرح
  . ساالنه است

توسـعه پـنجم    در چارچوب برنامـه  خوزستان توسعه استان پنجماخير تهيه برنامه پنجساله ارزنده تجربه 
الزم بـه ذكـر   و  توسعه استاني استساله  پنحهاي  استان در تهيه برنامهاين تجربه  خستينندر واقع كشور 

، تنها به دليل قرار گرفتن اين برنامه در برنامه پنجسـاله پـنجم   توسعه استان پنجماست كه اطالق برنامه 
  .باشد توسعه كشور مي

شود و  تهيه مي "ريزي استانداريمعاونت برنامه"ه توسعه استان توسط هاي يكساله و برنامه پنجسال برنامه
  .باشد كننده آن مي تصويبنهاد  "استان و توسعه ريزي شوراي برنامه"

مستقر شده است  ها استاندر  1351از سال  در راستاي عدم تمركز از مركز كشور، كننده برنامه نهاد تهيه
، تغييـر وظـايف و تغييـر وابسـتگي     بـا تغييـر نـام   ت سازمان مركزي، ، به تبع تغييراو از آن زمان تاكنون

هـاي عمرانـي و    برنامـه بودجـه و  اسـت، امـا وظيفـه تهيـه      را پشت سر گذاشـته سازماني تحوالت زيادي 
  .1تر نيز شده است آن سال به سال وسيعو اختيارات  هيچگاه ضعيف نشده، بلكه دامنهاستاني  اي توسعه

نقـش كـم و بـيش    ، هـاي مختلـف   استان نيز با عناوين و تركيبريزي  وراي برنامهساله ش 42در اين گذر 
  .كرده است اايفهاي عمراني يكساله  تصويب و نظارت بر برنامه را درسبي انم

وظيفـه تهيـه، تصـويب و     "نهاد تصـويب كننـده  "و  "سازمان تهيه كننده"در مجموع اين دو ركن، يعني 
برنامه پنجساله توسعه استان را بـه عهـده    ساله و اخيراًيكو جاري  عمرانيو بوجه   ي برنامهنظارت بر اجرا

ريـزي و  حـوزه فعاليـت برنامـه   و روند عدم تمركز ، وابستگي سازماني و تغيير نامصرف نظر از و  اند داشته
  .بوده استتكامل در اين سازمان همواره رو به استاني  ريزيبودجه

  و دورنماي آينده اي و آمايش زي منطقهري سابقه مطالعات برنامه -1-2- 8-1

ايـن   ماي و آمـايش در ضـميمه يكـ    ريزي منطقـه  ت برنامهحوالتريزي كشور با توجه ويژه به  سابقه برنامه
اي از برنامـه چهـارم    ريـزي منطقـه   موضـوع برنامـه   دهد مرور اين سابقه نشان مي. گزارش ارائه شده است

                                     
 ريــزي و اجــرا، تمركــز برنامــه ، در راســتاي عــدم"ســازمان برنامــه و بودجــه"در  "معاونــت امــور منــاطق"، پــس از تشــكيل 1351ز ســال ا -1

سـازمان برنامـه   "از آن زمـان تـا كنـون تغييـرات زيـادي در      . ي كشـور ايجـاد شـد   هـا  در اسـتان  "ريـزي و بودجـه  دفتر برنامـه "وان دفاتري با عن
در  "ســازمان امــور اداري و اســتخدامي كشــور"ادغــام مركــز آمــار ايــران در ايــن ســازمان و پــس از آن ادغــام : صــورت گرفتــه اســت "و بودجــه

ــه  ــام آن ب ــه   "ريــزي مــديريت و برنامــهســازمان "آن و تغييــر ن ــام آن ب ــه حــوزه رياســت جمهــوري و تغييــر ن و ســپس انتقــال ايــن ســازمان ب
ريــزي و بودجــه   برنامــهدفتــر "عنــوان اوليــه نيــز  هــا ســبب شــد كــه در اســتان "رياســت جمهــوري راهبــردي ونظــارت ريــزيمعاونــت برنامــه"

 ريـزي  سـازمان مـديريت و برنامـه   "و سـپس بـه    "زمان برنامـه و بودجـه اسـتان   سـا "، با ادغام واحد استاني مركز آمـار بـا ايـن دفتـر، بـه      "استان
  . ر نام يافتتغي "ريزي استانداري معاونت برنامه"تغيير يابد و پس از آن با انتقال اين سازمان به حوزه استانداري، به  "استان
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تحـت  كـه  اي  بر اسـاس نتـايج مطالعـه   . جه قرار گرفته استمورد تو) 1347-51 هاي سال(عمراني كشور 
دو در  ")بتـل سسـه  ؤتوسط م( -كشور  اي منطقه اجتماعي -اقتصاديتوسعه مطالعات طرح جامع "عنوان 

صـورت  ، "بتل"توسط سازمان برنامه و مشاركت موسسه تحقيقاتي  رنامه چهارم عمراني كشورسال آخر ب
بـا دو وظيفـه    "امـور منـاطق  معاونت "با نام جديدي اني كشور معاونت از ابتداي برنامه پنجم عمرگرفت، 
) 2(و  هـا  اسـتان و اجرا و انتقـال بخشـي از ايـن وظـايف بـه      ريزي  حمايت از عدم تمركز برنامه )1(اصلي 

دفترهاي تشكيل شد و در همين ارتباط  در سازمان برنامه و بودجه وقت، اي هاي منطقه تعادل كاهش عدم
، سـه  معاونـت امـور منـاطق   مركز نيز در در . اندازي گرديد ايجاد و راه ها استاندر  "ي و بودجهريز برنامه"

تشـكيل شـد و قـرار بـود     ، هـا  اسـتان ها و دفتر امور  دفتر روشاي،  مطالعات ناحيهتحت عنوان دفتر دفتر 
مطالعـات  . ودپيگيـري و نهادينـه شـ    اي مطالعات ناحيهبه خصوص در دفتر اي  ريزي منطقه موضوع برنامه

 "سـتيران "يـا   "ايـران  -ست"توسط شركت كشور سطح ملي در  1355و  1354هاي  آمايش نيز در سال
انجـام گرفـت و قـرار بـود نتـايج آن در       )شركت ايرانـي و يك  "كوپ-ست"فرانسوي شركت همكاري با (

، تهيـه  نگ تحميلـي با وقوع انقالب اسالمي در كشور و آغاز ج اما. برنامه ششم عمراني كشور منظور شود
معوق  1362اي و آمايش هر دو تا سال  ريزي منطقه مطالعات برنامهو كشور راكد شد هاي پنجساله  برنامه
  . ندماند

بين دو وظيفـه  شد و اين دفتر اي  جانشين دفتر مطالعات ناحيه اي ريزي منطقه تر برنامهدف 1362از سال 
سال زير 17 ي كه در طولمطالعات. آمايش را انتخاب كرد اتاي و آمايش، وظيفه مطالع ريزي منطقه برنامه

صورت گرفت به داليل زيـادي كـه در    1379-84اين عنوان تا برنامه سوم توسعه جمهوري اسالمي ايران 
توسـعه جمهـوري اسـالمي را    هـاي پنجسـاله    ضميمه يكم مطرح شده است امكان منظور شدن در برنامه

شـود و   شدند به اختصـار بـه شـرح زيـر ارائـه مـي       از انجام اين كار مي ترين مسايلي كه مانع مهم. نيافتند
  :گردد خواننده عالقمند براي دريافت جزئيات بيشتر به ضميمه يكم ارجاع مي

 ،ها آمايش و كلي بودن آنانجام شده زير عنوان مطالعات مطالعات شناسي  روشضعف  -

 نداشتن الگوي عمليات اجرايي، برنامه، طرح و پروژه، -

 اشتن بعد زماني و بعد مالي،ند -

بخشـي و   -هـاي ملـي   بـا برنامـه  مطالعات آمايش هماهنگ نبودن و هماهنگ نشدن : و در نتيجه -
 بخشي، -هاي ملي كننده برنامه نظام تهيه

توانست بـه يـك الگـوي توسـعه      اي، مي ريزي منطقه به عبارت ديگر حتي اگر مطالعات آمايش دفتر برنامه
يابـد، بـه علـت فـراهم نبـودن سـاز و        استاني دست -ول و پذيرش در سطح مليفضايي مناسب و قابل قب

-ريـزي ملـي   كشـور يعنـي نظـام برنامـه    ريزي مرسوم  كارهاي الزم براي تلفيق نتايج آن با دو نظام برنامه
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پنجساله توسعه جمهوري اسـالمي ايـران و   هاي  ريزي استاني، امكان تلفيق در برنامه برنامهنظام بخشي و 
  . يافت را نميريزي ساالنه  بودجه

، شـوراي ملـي آمـايش و در سـازمان مـديريت و      كشـور  مشكل، در برنامـه چهـارم توسـعه   اين براي رفع 
ريـزي   برنامـه دو نظام مطالعات آمايش را با تا  شدنيز مركز ملي آمايش سرزمين تشكيل وقت ريزي  برنامه

  . بتواند اجرايي شودايج مطالعات آمايش نتكند تا هماهنگ بخشي  - مليزي ير كالن و نظام برنامه

از آنجا كه مطالعات آمايش انجـام شـده در سـطح ملـي، بـراي سـطح اسـتاني دسـتاورد ملموسـي بجـز           
ريزي در سـطوح   ، و از طرف ديگر ارتباط بين نهادهاي برنامهنداشتكلي از راهبردهاي بسيار اي  مجموعه

  . اين مهم انجام نشددر برنامه چهارم نيز بود،  مختلف برقرار نشده

 در برنامه پنجم تغييرات جدي سازماني و محتوايي بسيار مهمي براي برقراري ارتباط بين اجـزاي يـاد  اما 
و نزديك بـه هفتـاد سـال سـابقه تشـكيل سـازمان برنامـه        رسد پس از  به نظر مي. شده فراهم شده است

اي  ريزي منطقه ادغام بعد برنامهدامات براي و اندكي بيش از چهل سال از نخستين اقريزي در ايران  برنامه
و نزديك به چهل سال از شروع مطالعات آمايش در كشور، ساز وكارهاي بخشي -ملي ريزي برنامهدر نظام 

پنجم توسعه كشور از قوام الزم براي حمايت از انجـام ايـن مطالعـات و اجرايـي       بيني شده در برنامه پيش
  .تكردن نتايج آن برخوردار شده اس

اي در   قهريزي منط كارهاي اجرايي كردن مطالعات آمايش و برنامه و ساز - 1-3- 8-1
  رانمهوري اسالمي ايبرنامه پنجم توسعه ج

 نظـام و همچنـين بـين   محـيط زيسـت   و  برنامـه آمـايش  نزديكـي بـين   در برنامه پنجم توسـعه، ارتبـاط   
 سـرزمين  ين برنامه نقـش شـوراي آمـايش   در ا. استاني برقرار شده است -بخشي و ملي -ريزي ملي برنامه 

تركيـب دو رويكـرد   بـا   "ريـزي سـرزميني   ايجاد نظام يكپارچه برنامه"است و دولت مكلف به  يافته ءارتقا
شـده اسـت كـه     يبخشـ  -ريـزي ملـي   و هماهنگي آن با برنامهريزي كالبدي  برنامهو ريزي آمايشي  برنامه

اي و  و ملـي، منطقـه  بخشـي   –در سـطح ملـي   اجراي آن  و تصويب و نظارت برها  برقراري اين هماهنگي
تلفيـق   دفتـر "پيشـرفت مهـم ديگـر، ايجـاد     . گيرد توسط شوراي ملي آمايش سرزمين صورت مياستاني 

اسـت كـه    رياست جمهوري راهبردي نظارت و ريزيبرنامهدر معاونت  "اي برنامه، آمايش و توسعه منطقه
را دارد تـا از ايـن طريـق برنامـه      ريزي وين برنامه و بودجهدت نظامهاي آمايش با  وظيفه مهم تلفيق برنامه

پيشرفت مهم ديگر، به خصوص از نظر فني، رسيدن . آمايش بتواند به نظام تدوين برنامه و بودجه راه يابد
به اين تفاهم بوده است كه بين آمايش سرزمين و حفظ و توسعه محيط زيست ارتبـاط تنگـاتنگي وجـود    

در  "هاي پايـداري محيطـي   تدوين شاخص"و  "ارزيابي راهبردي محيطي" ن دليل موضوعدارد و به همي
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در قانون برنامه پنجم به تصويب رسيده و پيگيري اي  توسعه منطقهكنار مبحث آمايش سرزمين در فصل 
و  پايـداري محيطـي  در كنـار   اي توسعه متعـادل منطقـه  به عالوه  .آن به عهده اين دفتر واگذار شده است

بـه  هـا و راهبردهـا    چارچوب ،شده است، هرچند در زمينه توسعه روستاييبيني  سعه روستايي نيز پيشتو
  .نشده و موارد بيشتر به صورت آرمان مطرح شده استو روشن مشخص اندازه كافي 

خواهـد  كه با موضوع آمايش بيشتر ارتباط دارد مطـرح  مواد قانوني فصل ششم بعضي از در قسمت بعدي 
  .شد

در ( رانمهوري اسالمي ايصل ششم قانون برنامه پنجم توسعه جمرور ف -1-4- 8-1
  )ارتباط با آمايش

ريزي  برنامه يل شورايتشك، ها استانبراي پيشبرد توسعه  ،1-8، به شرح جدول اين قانون 178ماده طبق 
قرر شـده  بيني و به تصويب رسيده است و مي مشخص پيشبه رياست استاندار و اعضا و توسعه هر استان

 )ريورياست جمهـ  راهبردي نظارت و ريزيبرنامهمعاونت (معاونت شورا توسط نامه اجرايي اين   آييناست 
  .برسدبه تصويب هيأت وزيران تهيه و 

به تصويب رسيده است كه به موقع به آن اشـاره   178موضوع ماده  اجرايي نامه آيينالزم به ذكر است كه 
  .خواهد شد

 هـا  هزينـه اسـتان   -، بـه اصـالح سـازماندهي نظـام درآمـد     2-8، عيناً به شرح جدول اين قانون 179ماده 
) هر(، آن است كه طبق بند الف اين ماده قانون، بودجه ساالنه ز ديدگاه آمايشا ،تر پردازد و جنبه مهم مي

، هريـك  اي و مالي هاي سرمايه يياي و تملك دارا اعتبارات هزينهاستان به تفكيك منابع بودجه و تفكيك 
هـاي   يـي سرجمع اعتبارات تملـك دارا توزيع و ورت سرجمع در قانون بودجه ساالنه درج خواهد شد به ص

ريزي و  اين اختيار شوراي برنامه .ريزي و توسعه استان است عهده شوراي برنامه ها بر اي شهرستان سرمايه
و بـه آن   بسيار كارساز خواهد بـود  تعيين اعتبارات مورد نياز اجراي برنامه آمايش استانتوسعه استان در 
  .بازخواهيم گشت

هـاي موجـود بـين     كـاهش عـدم تعـادل   بر  اي ويژه تأكيد، 3-8اين قانون، عيناً به شرح جدول  180ماده 
ا نتايج مطالعات آمايش استان سازگار اسـت و از اجـراي نتـايج مطالعـات آمـايش      بكه . اردد ها شهرستان

  .استان حمايت خواهد كرد

 تأكيد، بر دو نكته ريزي كشور ارتقاء نظام برنامه، به منظور 4-8اين قانون، عيناً به شرح جدول  181ماده 
آمايش سرزمين و  به رعايت دو اصل ها گذاري اي و سرمايه هاي توسعه الزام كليه فعاليتويژه دارد، نخست 
. هـا  بـه اسـتان   يـي ختيـارات اجرا ها و انتقال ا هاي مديريتي استان ارتقاء توانمنديو دوم  پايداري محيطي
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بـه  ) براي اجرايي كردن اين ماده قانون( هاي الزم ساز و كارها و شاخصبيني كرده است كه  عالوه پيش به
  .هد رسيداخوتصويب هيأت وزيران 

  قانون برنامه پنجم توسعه 178متن ماده  -1-8 جدول
  -178ماده 

، در هـا  اسـتان ريـزي و بودجـه    گيري، تصويب، هـدايت، همـاهنگي و نظـارت در امـور برنامـه      تصميممنظور  ـ به الف       
ريزي و توسعه هر اسـتان بـه رياسـت اسـتاندار و      هاي كالن كشور، شوراي برنامه مشي ها و سياستها و خط چهارچوب برنامه

  :شود اعضاء زير تشكيل مي
  )يك نفر(اراي واحد استاني هاي د ـ رئيس واحد استاني وزارتخانه1       
  ريزي استان ـ معاون برنامه2       
  بدني استان ـ مديركل تربيت3       
  ـ رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان4       
  ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان5       
  )حسب مورد(ـ فرمانداران 6       
  ـ فرمانده بسيج استان7       
ـ        هايي كه چند واحد استاني دارند يك نفر از رؤساي واحدهاي تابعـه اسـتان بـه انتخـاب      در مورد وزارتخانه تبصره 

  .كند وزير در جلسات شورا شركت مي
ريـزي   ريزي توسعه استان، كميته برنامه  در چهارچوب وظايف شوراي برنامه ها ستانـ براي افزايش اختيارات شهر ب       
  .گردد شهرستان به رياست فرماندار تشكيل مي در هر
 .اسـت ) متنـاظر ادارات كـل اسـتاني   (ريزي شهرستان شامل رؤساي اداري شهرسـتان   اعضاء كميته برنامه ـ1تبصره      
 .ريـزي اسـتاندار اسـت    نيابت رياست شورا در غياب استاندار و دبيري شوراي مذكور برعهده معاون برنامـه  ـ2تبصره      
ج ـ دو نفر از نمايندگان استان با پيشنهاد مجمع نمايندگان استان و تصـويب مجلـس بـه عنـوان نـاظر در شـوراي               
ريـزي شهرسـتان عضـويت خواهنـد      ريزي و توسعه استان و نمايندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در كميته برنامـه  برنامه
  .داشت
ي و مصـوبات آن بـا اكثريـت بـيش از نصـف اعضـاء حاضـر معتبـر         دـ جلسات شورا با حضور دوسوم اعضـاء، رسـم         
  .صورت مخفي است  ريزي و توسعه استان با ورقه و به گيري در جلسات شوراي برنامه رأي.است

هـاي تخصصـي شـوراي     اين ماده شامل شرح وظايف، اختيارات مندرج در اين ماده و كارگروه اجرايي نامه آيينهـ ـ        
  .رسد ريزي شهرستان به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي وسعه استان و كميته برنامهريزي و ت برنامه

هاي مصوب استاني و شهرستاني به نماينـدگان   اي از بودجه و برنامه وـ وزارت كشور موظف است عالوه بر اخذ و ارائه نسخه
يز گـزارش پيشرفت بودجه را در اخـتيار مجلس شوراي استان هرساله گزارش عملكرد استاني برنامه و هر سه ماه يك بار ن

  .اسـالمي قرار دهند
  .از سوي اين مطالعه است تأكيدها براي  زيرخط. قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران: مأخذ

  
  
  
  



 
  19.8طرح آمايش استان خوزستان

  قانون برنامه پنجم توسعه179متن ماده-2-8جدول
  -179ماده 
شـرح زيـر    ، نظـام درآمـد ـ هزينـه اسـتاني بـه      ها استانتمركززدايي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران منظور  به

  :گردد ساماندهي مي
هاي مـالي و   ييالف ـ بودجه ساالنه استاني شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارا        
اي و مـالي   سـرمايه هاي  ييدارااي و تملك  و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينه اي و سهم از منابع ملي سرمايه

توزيـع  اي و  اعتبـارات هزينـه  » دستگاه ـ برنامه « توزيع . گردد هركدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي
  .ريزي و توسعه استان است برنامهبرعهده شوراي  ها ستاناي شهر سرمايه هاي ييداراسرجمع اعتبارات تملك 

ـ        طور مسـتقيم و توسـط    گيرند به هايي كه ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي اعتبار پروژه تبصره 
  .گردد شورا به صورت مجزا تعيين مي

ـ  ب ـ سند بودجه ساالنه استان كه تعهدات شوراي برنامه         نمايـد در   ت را مشـخص مـي  ريزي و توسعه استان و معاون
قالـب قـرارداد مـذكور و دسـتورالعمل مربـوط توسـط       . گردد قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شورا و معاونت مبادله مي

  .شود معاونت تهيه و ابالغ مي
ي اسـتان  يـ داري كل و زيرنظر اداره كل امـور اقتصـادي و دارا   ج ـ در هر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانه        

حسـاب  « عنـوان   هـاي معـين اسـتان يـك حسـاب بـه       داري كل موظف است براي هريك از خزانـه  خزانه. شود تشكيل مي
گردان هر استان را  در مركز استان افتتاح نمايد و در ابتداي هر سال نيز ميزان تنخواه) خزانه معين استان(» داري كل خزانه

اي آن استان محاسبه و حداكثر تا بيستم فروردين ماه بـه   سرمايه هاي ييدارالك اي و تم متناسب با اعتبارات مصوب هزينه
  .واريز نمايد) خزانه معين استان(» داري كل حساب خزانه« 

هاي  مشي ها و خط منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياست د ـ به        
ريـزي   مي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان با مسـؤوليت اسـتاندار و عضـويت معـاون برنامـه     كلي ناظر بر بودجه عمو

  .شود استان تشكيل مي يياستان و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارا
ر نت عالوه باي ملي به استاني، معاو سرمايه هاي ييداراهاي تملك  ها و طرح هـ ـ به تناسب واگذاري و اجراي فعاليت        

ملـي بـا    يـي هـاي اجرا  اي دسـتگاه  اي مذكور در طول سال بخش مربوط از اعتبـارات هزينـه   سرمايه يياعتبارات تملك دارا
  .شود منتقل مي ها استانتشخيص معاونت به 

  .از سوي اين مطالعه است تأكيدها براي  زيرخط. قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران: مأخذ

عدم تمركز و نقـش  ، هم به تقسيمات كشوري و هم به 4-8نون نيز، عيناً به شرح جدول اين قا 186ماده 
  .اشاره دارد ها استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت در استان

، همچنان كه در اين مطالعات بـه  نمايد هر دو ماده قانوني باال از نتايج مطالعات آمايش استان حمايت مي
  .شده است تأكيدجا  ا در چندينه نياز به چنين حمايت

هاي تدين قانون از نظـر   ترين پيشرفت از مهم، 5-8، عيناً به شرح جدول اين قانون 183و ماده  182ماده 
با شرح وظـايف معـين    "شوراي آمايش سرزمين"تشكيل  182در ماده  .باشد حمايت از برنامه آمايش مي

نظـام  « تدوين، تصويب و نظارت بر اسـتقرار  ) الف: (از عبارتندترين اين وظايف  مهم. بيني شده استپيش
بررسي و تصويب ) ب(و  و تنظيم روابط اركان اصلي آن» ريزي و مديريت توسعه سرزميني يكپارچه برنامه

  .اي و استاني هاي توسعه سرزميني در سطوح ملي، منطقه ها و طرح و نظارت بر اجراي برنامه



  جرايي و مديريت آمايش استاننظام ا20.8
 

  قانون برنامه پنجم توسعه180متن ماده-3-8جدول
  -180ماده 

انداز و به  هاي كلي و جهت حصول به اهداف چشم قانون اساسي، سياست) 48(در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم       
تحقـق   يافتـه و  منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادالنه و رفع تبعيض و ارتقاء سـطح منـاطق كمترتوسـعه    

فاصله شـاخص   دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيالت به نحوي عمل نمايد كهپيشرفت و عدالت،
هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي،      ي با كمتر از سطح متوسط كشور در پايان برنامـه در بخـش  ها ستانبرخورداري شهر

  .به سطح يادشده نزديك شود%) 10(صد زيربنايي و امنيتي در هر سال برنامه حداقل ده در
هاي مشخص براي مصارف معـين در بودجـه    از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديف%) 2(معادل دو درصد        

  .گيرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شود سنواتي در اختيار معاونت قرار مي
  .از سوي اين مطالعه است تأكيدها براي  زيرخط. ي اسالمي ايرانقانون برنامه پنجم توسعه جمهور: مأخذ

 
  قانون برنامه پنجم توسعه 186و  181متن ماده  -4-8 جدول

  ـ181ماده      
ي هـا  پايـداري محيطيـدر كليـه فعاليـت    و ريزي كشوربا لحاظ نمـودن دو اصـآلمايش سـرزمين     به منظور ارتقاء نظام برنامه

اي و رعايـت عـدالت در    اي و بخشي ـ منطقـه   هاي ملي و استاني، ايجاد هماهنگي بخشي، منطقه گذاري اي و سرمايه توسعه
بـه   اجرايـي و انتقـال اختيـارات    هـا  اسـتان هـاي مـديريتي    ارتقاء توانمندي، ها، توسعه متوازن مناطق توزيع منابع و فرصت

  .رسد هاي الزم به تصويب هيأت وزيران مي ز و كارها و شاخصساو تمركز امور حاكميتي در مركز، ها استان
  ـ186ماده      

هـاي نـاظر بـر بـازنگري      شود نسبت به تدوين برنامه جامع تقسيمات كشوري، دربردارنـده شـاخص   به دولت اجازه داده مي
فـويض اختيـار بـه    گيري عـدم تمركـز و ت   با جهت واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيمات كشوري جديد

  .، اقدام نمايدها استانعنوان نمايندگان عالي دولت در  تقويت نقش استانداران بهو مديران محلي 
  .از سوي اين مطالعه است تأكيدها براي  زيرخط. قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران: مأخذ

هـاي عمليـاتي خـود را بـه      برنامهاند  دهاجرايي مكلف ش هاي اين قانون، دستگاه 183همچنين طبق ماده 
ـ ي آمـايش سـرزمين را فـراهم آور   هـا  گيـري  اي تنظيم نمايند كه زمينه تحقق جهت گونه وليت ئمسـ و  دن

رياسـت   راهبردي نظارت و ريزيبرنامهمعاونت (پيگيري و نظارت بر تحقق مفاد اين ماده بر عهده معاونت 
  .قرار گرفته است) جمهوري

 با پيشنهاد شوراي آمايششده است به شوراي اقتصاد اجازه داده ، اين ماده قانون 2ره به عالوه طبق تبص
 هـا و منـاطق مختلـف كشـور بـه      را بـراي فعاليـت  مالي و پولي  هاي تشويقي و بازدارندهسرزمين سياست

 هــاي عمــومي و غيردولتــي در راســتاي تحقــق هــاي بخــش گــذاري نمايــد كــه ســرمايه اي تنظــيم  گونــه
  .ي آمايش سرزمين هدايت شوندها گيري جهت

ين قانون از نظـر  وهاي تد ترين پيشرفت ، از مهم6-8به شرح جدول  ، عيناًاين قانون نيز 185و  184ماده 
  .نمايدحمايت هاي آمايش  تواند به طور مستقيم از برنامه ميباشد كه  حمايت از محيط زيست مي



 
  21.8طرح آمايش استان خوزستان

 
  قانون برنامه پنجم توسعه 183و  182ه متن ماد -5-8 جدول

  ـ182ماده      
بـا  » شـوراي آمـايش سـرزمين   « ، هـاي توسـعه سـرزميني    ها و طـرح  به منظور هماهنگي و نظارت بر تهيه و اجراي برنامه

  :شود جمهور و با شرح وظايف اصلي ذيل تشكيل مي ريزي و نظارت راهبردي رئيس مسؤوليت معاون برنامه
و تنظيم روابـط   »ريزي و مديريت توسعه سرزميني نظام يكپارچه برنامه« استقرار ين، تصويب و نظارت بر الف ـ تدو        

  .اركان اصلي آن
و نظارت بـر اجـراي    اي و استاني هاي توسعه سرزميني در سطوح ملي، منطقه ها و طرح بررسي و تصويب برنامهب ـ         

  آنها
و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسالمي به انتخـاب مجلـس بـه عنـوان     هاي برنامه  دو نفر از اعضاء كميسيون

  .نمايند عضو ناظر در جلسات شورا شركت مي
ها، اختيارات و اركان شورا حداكثر ظرف شـش مـاه    اين ماده شامل شرح وظايف تفصيلي، مسؤوليت نامهاجرايي آيين      

  .رسد تصويب هيأت وزيران مي به) يرخانهدب(پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد معاونت 
ـ        وزيـران كشـور،   : جمهور عبارتند از ريزي و نظارت راهبردي رئيس تركيب اعضاء شورا عالوه بر معاون برنامه تبصره 

اطالعات، جهاد كشاورزي، اقتصادي و دارائي، مسكن و شهرسـازي، دفـاع و پشـتيباني نيروهـاي مسـلح و رئـيس سـازمان        
     .جمهور به انتخاب رئيس  اجرايينظر شاغل در دستگاههاي  ط زيست و سه نفر صاحبحفاظت محي

  ـ183ماده      
ي آمـايش  هـا  گيري زمينه تحقق جهتكه  اي تنظيم نمايند هاي عملياتي خود را به گونه برنامه مكلفند ييدستگاههاي اجرا

  .سرزمين را فراهم آورد
  .بر تحقق مفاد اين ماده بر عهده معاونت است مسؤوليت پيگيري و نظارت ـ1تبصره      
با پيشنهاد شوراي آمـايش سـرزمين در چهـارچوب قـوانين مربوطـه       شود مي به شوراي اقتصاد اجازه داده ـ2تبصره      

 ها، عـوارض و سـاير مقـررات را    كشور، سياستهاي تشويقي و بازدارنده، از جمله يارانه سود و كارمزد تسهيالت بانكي، تعرفه
هاي عمـومي و   ي بخشها گذاري ها و سرمايه ها، اقدام نمايد كه برنامه اي تنظيم  گونه براي فعاليتها و مناطق مختلف كشور به

  .ي آمايش سرزمين هدايت شوندها گيري غيردولتي در راستاي تحقق جهت
  .شود ابالغ مي) معاونت(مصوبات شوراي اقتصاد از طريق دبيرخانه 

  .از سوي اين مطالعه است تأكيدها براي  زيرخط. ه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايرانقانون برنام: مأخذ

عـالي  شـوراي پايـداري محـيط بـه     هاي مختلف و تدوين شاخص» نظام ارزيابي راهبردي محيطي« ايجاد 
عـالي  شوراي ييوظايف اجراشده است  عالي اداري مكلفشورايسپرده شده است و  زيست حفاظت محيط

  .زيست را به واحدهاي استاني سازمان حفاظت محيط زيست تفويض نمايد محيطحفاظت 

هـا و بـه طـور     بنابراين سازمان حفاظت محيط زيست استان نقش بسيار مهمـي در تـدوين ايـن شـاخص    
با مطالعـات آمـايش اسـتان     ر استان خواهد داشت كه اين كامالًها د آنو اعمال  طبيعي در نظارت بر اجرا

  .باشد ثر اين سازمان همسو ميؤش و تقويت و حمايت از نظارت ممبني بر گستر

  



  جرايي و مديريت آمايش استاننظام ا22.8
 

  قانون برنامه پنجم توسعه 185و 184متن ماده  -6-8 جدول

  ـ184ماده      
در سـطوح ملـي،    »نظام ارزيابي راهبـردي محيطـي  « قانون اساسي، ) 50(به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم 

  :آيد اجرا در مي  اي و موضوعي براساس محورهاي ذيل تدوين و به منطقه
   الف ـ راهبردهاي كلي توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعي اين راهبردها       
  ب ـ شاخص اثرات محيطي توسعه و شاخص ظرفيت زيستي       
  اي و ملي هاي پايداري منطقه ج ـ اعمال شاخص       
  اي و موضوعي اي منطقه هاي توسعه ها و طرح برنامهد ـ پايش        
  ارزيابي راهبردي محيطي ييهـ ـ برنامه توانمندسازي و تعيين سازوكار اجرا       
هـاي   هـا و برنامـه   شوراي عالي حفاظت محيط زيست، نهاد ملي مسؤول ارزيابي راهبـردي محيطـي طـرح    ـ1تبصره      

  .توسعه ملي ـ موضوعي است
اي  هـاي توسـعه منطقـه    اي، مسؤول ارزيابي راهبـردي محيطـي برنامـه    شوراهاي هماهنگي توسعه منطقه ـ2هتبصر      

  .باشند زيست مي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط
واحـدهاي اسـتاني   زيست را به  شوراي عالي حفاظت محيط ييشوراي عالي اداري مكلف است وظايف اجراـ3تبصره      

  .تفويض نمايد ت محيط زيستسازمان حفاظ
  .رسد تصويب هيأت وزيران مي ارزيابي راهبردي به اجرايياين ماده شامل فرآيند و ساز و كارهاي  اجرايي نامه آيين      
  ـ185ماده      

موارد  تا سال دوم برنامه در چارچوب هاي پايداري محيطي نظام شاخصبرداري بهينه از منابع طبيعي و پايه،  منظور بهره به
  :آيد ذيل تهيه و به اجرا در مي

  هاي پايداري الف ـ تدوين مدل ملي شاخص       
  هاي پايداري ب ـ ايجاد بانك داده و اطالعات شاخص       
  هاي برنامه نمودن آن براي سال هاي پايداري و كمي ج ـ تعيين شاخص       
سازي بار محيطي و كنترل اثرات توسعه بر محـيط طبيعـي و    تعادلد ـ تعيين ضوابط و معيارهاي پايداري ناظر بر م        
  انساني
بندي تدوين و اجـراي   مسؤول و همكار، رويكردهاي كلي و زمان اجراييهاي  اين ماده شامل دستگاه اجرايي نامه آيين      

  .رسد نظام و مراجع تصويب آن به تصويب هيأت وزيران مي
  .از سوي اين مطالعه است تأكيدها براي  زيرخط. جمهوري اسالمي ايرانقانون برنامه پنجم توسعه : مأخذ

تدوين و اجراي برنامه مديريت يكپارچـه  بر ، 7-8به شرح جدول  اين قانون، عيناً 193و  191، 187ماده 
هـاي حسـاس و    برداري پايدار از تنـوع زيسـتي زيسـت بـوم     زيست بومي و برنامه عملياتي حفاظت و بهره

هاي حسـاس و شـكننده    بوم د در حمايت از زيستنتوانماده قانون ميو اين دو  .دارد تأكيد رشكننده كشو
ها،  تاالب(استان به شرحي كه در گزارش فصول مختلف آمايش استان خوزستان آمده است حمايت نمايد 

زي فضـاي ارزنـده حـاوي منـابع آب و خـاك بخـش كشـاور       همراه بـا آن،  ها و مراتع و  ، جنگلها رودخانه
  ).استان

  



 
  23.8طرح آمايش استان خوزستان

  قانون برنامه پنجم توسعه193و187،191متن ماده-7-8جدول
  187ماده   

برداري پايدار از محيط زيسـت، منـابع طبيعـي و     شود به منظور حفاظت، احياء و بهره الف ـ به دولت اجازه داده مي        
  :ه نسبت به موارد زير اقدام قانوني انجام دهدتنوع زيستي حداكثر تا پايان سال دوم برنام

بـرداري پايـدار از تنـوع     ـ تدوين و اجراي برنامه مديريت يكپارچه زيست بومي و برنامه عمليـاتي حفاظـت و بهـره   1       
  .كشور هاي حساس و شكننده زيست بومزيستي 
  »صندوق ملي محيط زيست« ـ اصالح اساسنامه 2       
همكاري كامل با دولت براي تحقق مفاد اين ماده را  ها  شهرداريقضائيه، نهادهاي نظامي و انتظامي و  قوه ـ1تبصره      

  .خواهند داشت
سازمان حفاظت محيط زيست، مناطق ساحلي و دريايي با حساسيت باالي زيست محيطي را شناسـايي و  ـ2تبصره      

  .اعالم نمايد
هاي نيـرو، مسـكن و    توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانهاين ماده  نامهاجرايي آيينـ3تبصره      

  .رسد شهرسازي و جهاد كشاورزي و معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي
هـاي   ب ـ دولت موظف است نسبت به تشكيل سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل جهت مطالعه و اجـراي طـرح          

هـاي شـنا در سـال اول برنامـه اقـدام       ارت كشور به عنوان متولي اصلي ساماندهي سواحل و طرحبهسازي و شنا زير نظر وز
  .رسد اساسنامه سازمان مذكور به تصويب هيأت وزيران مي. نمايد

  191ماده      
 ، بـه ويـژه درياچـه اروميـه تهيـه و بـه مرحلـه اجـراء        هاي حسـاس  زيست بومالف ـ برنامه مديريت زيست بومي در         
ايـن   نامهـاجرايي  آيـين هاي نيرو و جهاد كشاورزي،  سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري معاونت و وزارتخانه. آيد درمي

  .رسانند ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي
در  ربـط  رويه و نابودي تنوع زيستي، دولت مكلف است با همكـاري مراجـع ذي   ب ـ به منظور جلوگيري از شكار بي        

اسالمي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن محدودكردن پروانه حمل اسلحه شـكاري و بـازنگري در    نيروهاي مسلح جمهوري
تشـخيص   وحـش بـه    برداشت از حيـات  شكاري را متناسب با جمعيت قابل هاي مذكور، تعداد سالحهاي ضوابط صدور پروانه

  .وري سالحهاي غيرمجاز تا پايان برنامة اقدام نمايدآ حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع سازمان
  193ماده      
الف ـ شهرداري شهرهاي باالي دويست هزار نفر جمعيت و شهرهاي ساحلي و شهرهاي حاشيه تاالبهاي داخلـي در          

ن و فناوريهـاي  راستاي مديريت پسماند شهري موظفند تا پايان سال چهارم برنامه، پسـماندهاي خـود را بـا روشـهاي نـوي     
از سال پاياني برنامه، هرگونه . بازيافت نمايند) ورمي كمپوست(از قبيل كرم پوسال ) ارگانيك(جديد با اولويت روشهاي آلي 

  .دفن پسماندها در اين گونه شهرها مطلقاً ممنوع است
تـا حـد اسـتانداردهاي    ب ـ سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است تمهيدات الزم را براي كاهش آلـودگي هـوا           

اي را فـراهم   جهاني با اولويت شناسايي كانونهاي انتشار ريزگردها و مهار آن، كنترل و كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانـه 
  .آورد

  .برداري صنعتي و معدني جديد از تاالبهاي داخلي مطلقاً ممنوع است ج ـ از سال دوم برنامه، هرگونه بهره      
جه به شرايط ويژه تاالبهاي كشور از منظر اقتصادي، كشاورزي، زيست بومي، تنـوع زيسـتي و گردشـگري و    ـ با تو   د      

طـور   وجود مراتع و اراضي زراعي مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهاي جدي در تخصيص منابع آب در اين مناطق و بـه 
ت در سـال اول برنامـه، بـا سـاماندهي مجـدد      كلي، پيچيدگي و شكنندگي زيست بوم طبيعي اين مناطق، دولت مكلف اس

هاي موجود در بخشهاي آب، كشاورزي، منابع طبيعي، محـيط زيسـت و گردشـگري، نسـبت بـه اعمـال مـديريت         سازمان
  .ها اقدام نمايد برداران در دشتهاي اطراف اين تاالب يكپارچه با مشاركت بهره

ـ        هـاي   مشترك معاونت و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانـه  اين ماده به پيشنهاد آيياجر نامه آيين تبصره 
  .رسد جهاد كشاورزي، كشور، نفت، نيرو و صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران مي

  .از سوي اين مطالعه است تأكيدها براي  زيرخط. قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران: مأخذ



  جرايي و مديريت آمايش استاننظام ا24.8
 

 200ي داراي جمعيت شهري بـيش از  ها دارد و شهرداري تأكيدع مهم اين قانون بر چند موضو 193ماده 
  :نمايد انجام تكاليف جدي مهمي ميمكلف به به طور عام در ساير موارد و دولت را هزار نفر را در بند نخست 

 ، هاي داخليساحلي و شهرهاي حاشيه تاالبشهرهاي  پسماند شهرينحوه فرآيند  -

هاي انتشار ريزگردها و مهار  اردهاي جهاني با اولويت شناسايي كانونكاهش آلودگي هوا تا حد استاند -
 ،اي آن، كنترل و كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه

 ، هاي داخليبرداري صنعتي و معدني جديد از تاالب هرگونه بهرهكردن  لقاً ممنوعمط -

هـاي جـدي در    چالشه با توجه بو هاي متفاوت هاي كشور از منظر شرايط ويژه تاالبتوجه خاص به  -
 دولـت را مكلـف بـه    يچيدگي و شكنندگي زيست بـوم طبيعـي ايـن منـاطق،    پتخصيص منابع آب و 

 .نمايد مي ها  بر اين تاالبو اعمال مديريت يكپارچه  هاي موجود ساماندهي سازمان

ارتباط بـا   ترين مواد قانون برنامه پنجم در يكي از حساس، 8-8به شرح جدول  ، عيناًاين قانون 188ماده 
كه در صورت عدم رعايت روح اين قانون و هرگونه سسـتي در   ستخوزستان ااجراي برنامه آمايش استان 

  .به تخريب محيط زيست استان بيانجامدتواند  ميآن 

خواسـته شـده اسـت بـا      گذاري تسهيل امر سرمايهبراي به موجب اين ماده قانون به درستي توضيح آنكه 
بـراي درج  هـاي مناسـب    ، زمينـه محيطي مشـخص، شـفاف و ثابـت    اردهاي زيستضوابط و استاند تدوين

از سـال دوم برنامـه هرگونـه الـزام بـه اخـذ مجـوز        به طوري كه ارائه شود،  گذاري كتاب راهنماي سرمايهدر
  .گرددلغو ، )قانون برنامه سوم توسعه) 105(به جز صنايع بزرگ موضوع ماده (هاي متولي موردي از دستگاه

سـازمان حفاظـت محـيط زيسـت بـا همكـاري       توسط گيري در سطح ملي  ا كه اين بررسي و نتيجهاز آنج
 نظـارت  و ريـزي برنامـه  معاونـت (هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و با همـاهنگي معاونـت   وزارتخانه
گيرد، براي اعمال نتايج مطالعـات آمـايش اسـتان كـه در مقيـاس       صورت مي) رياست جمهوري راهبردي

توسـط  آمـايش اسـتان خوزسـتان    استاني صورت گرفته است ضرورت خواهد داشت نتايج مطالعات  درون
سازمان محيط زيست به سازمان محيط زيست كشور انتقال داده شود و از آن حمايت شود تـا در تـدوين   

غير اين صـورت اگـر احكـام كلـي اسـتاني      در . گذاري ملحوظ گردد ضوابط و تهيه كتاب راهنماي سرمايه
  .ادر گردند نتايج مطالعات آمايش كن لم يكن خواهد شدص

نظـام  نمايـد   مـي مكلف را سازمان حفاظت محيط زيست ، 9-8اين قانون، عيناً به شرح جدول  189ماده 
  .تهيه نمايداي، ملي و استاني  اطالعات زيست محيطي كشور را در سطوح منطقه

لعات آمايش استان تهيه شود و نتـايج آن در اعمـال   چنانكه اين نظام در سطح استاني با رعايت نتايج مطا
  .قانون برنامه پنجم كمتر خواهد شد 188ملحوظ شود نگراني ياد شده در ارتباط با ماده  188ماده 



 
  25.8طرح آمايش استان خوزستان

  قانون برنامه پنجم توسعه188متن ماده-8-8جدول
  ـ188ماده      

هـاي صـنايع و معـادن و جهـاد      زمان حفاظت محيط زيست با همكـاري وزارتخانـه  ، ساگذاري به منظور تسهيل امر سرمايه
محيطي مشخص، شفاف و ثابت را در چارچوب قوانين براي  كشاورزي و با هماهنگي معاونت، ضوابط و استانداردهاي زيست

قـانون اجـراي   ) 7(ه مـاد ) 3(گذاري موضوع تبصره  يك دوره زماني پنجساله تدوين و جهت درج در كتاب راهنماي سرمايه
كليـه واحـدهاي توليـدي،    . قانون اساسي ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نمايـد ) 44(هاي كلي اصل چهل و چهارم  سياست

  .باشند صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظف به رعايت ضوابط و استانداردهاي فوق مي
قـانون  ) 105(به جز صنايع بزرگ موضوع مـاده   هاي متولي ستگاهاز سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردي از د

        .شود ميهاي مزبور از طريق كنترل اعمال ضوابط انجام  و اعمال سياست لغوبرنامه سوم توسعه، 
  .از سوي اين مطالعه است تأكيدها براي  زيرخط. قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران: مأخذ

  
  قانون برنامه پنجم توسعه189متن ماده-9-8جدول

  ـ189ماده      
  :سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است

و با تأكيد بـر   منظور حفظ محيط زيست  به هاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار ارتقاي آگاهيالف ـ در راستاي         
 نامه آييني برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دار از ابتدا هاي اثرگذار و اولويت گروه

ربـط،   هاي ذي كليه دستگاه. وزيران برساند زيست به تصويب هيأت مربوط را با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيط اجرايي
اي آموزشي بـدون دريافـت وجـه موضـوع     ه هاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ملزم به اجراي برنامه رسانه

  .باشند اين ماده قانوني مي
تا پايان سال اول برنامه پنجم ايجاد  اي، ملي و استاني نظام اطالعات زيست محيطي كشور را در سطوح منطقهب ـ         

ا اجـر د در تـدوين و  ربـط مكلفنـ   هـاي ذي  دستگاه. رساني و ارزيابي زيست محيطي فراهم گردد نمايد تا زمينه پايش، اطالع
 .مودن اين نظام همكاري نمايندآيين
  .از سوي اين مطالعه است تأكيدها براي  زيرخط. قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران: مأخذ

جـويي دولـت و اعمـال     بـه موضـوع دو طرفـه صـرفه    ، 10-8بـه شـرح جـدول     اين قانون، عيناً 190ماده 
  .پردازد ميها  ابع پايه، كاهش مواد زايد و بازيافت آنهاي مصرف بهينه من سياست

  قانون برنامه پنجم توسعه190متن ماده-10-8جدول
  ـ190ماده     

اي دولت، اعمـال   و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند جهت كاهش اعتـبارات هزينه اجراييهاي  كليه دستگاه
زيست براي اجراي برنامه مديريت سبز شـامل مـديريت مصـرف انـرژي، آب،      بهينه منابع پايه و محيط هاي مصرف سياست

طبـق  ) هـا و وسـايط نقليـه    در سـاختمان (، كـاهش مـواد زائـد جامـد و بازيافـت آنهـا       )شامل كاغذ(مواد اوليه و تجهيزات 
ربط تهيه و بـه تصـويب هيـأت     هاي ذي گاهاي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت با همكاري دست نامه آيين

 .وزيران خواهد رسيد اقدام نمايند
  .از سوي اين مطالعه است تأكيدها براي  زيرخط. قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران: مأخذ

تـرين مـواد قـانون برنامـه پنجسـاله پـنجم        ، يكي از مهم11-8به شرح جدول اين قانون، عيناً  192ماده 
استان و برنامه اجرايي آمـايش اسـتان   كشور و از محيط زيست تواند  اجراي آن ميوسعه كشور است كه ت

  .حمايت جدي به عمل آورد



  جرايي و مديريت آمايش استاننظام ا26.8
 

را كليه واحـدهاي بـزرگ توليـدي، صـنعتي، عمرانـي، خـدماتي و زيربنـايي        ) الف(اين ماده قانون در بند 
و در  پـيش از اجـرا  خدماتي و عمراني خـود  هاي بزرگ توليدي،  ها و پروژه طرحنمايد كه براي  موظف مي

عـالي حفاظـت محـيط    براساس ضـوابط مصـوب شـوراي   ، يابي سنجي و مكان مرحله انجام مطالعات امكان
  .اجرا نمايند تهيه و آن را الزاماًارزيابي اثرات زيست محيطي  ،زيست

ز مـتن قـانون اسـتنباط    آن طـور كـه ا  (را  واحدهاي بزرگ موجود) ب(به عالوه همين ماده قانون در بند 
بـرداري و   نمونـه نسبت به كاهش آلـودگي و تخريـب محـيط زيسـت از طريـق       نمايد موظف مي) شود مي

و ارتقاء مشخصـات فنـي خـود    اي و مداوم، و  ، برقراري سيستم پايش لحظهگيري آلودگي و تخريب اندازه
ب منابع پايه بـاالخص منـابع   ضوابط و استانداردهاي محيط زيست و كاهش آلودگي و تخريتطبيق آن با 
  .نمايد موظف مي طبيعي و آب

منــابع طبيعــي و  "ارزش اقتصــادي"همچنــين ايــن مــاده قــانون در مــتن دو تبصــره، دو موضــوع مهــم 
ايـد  نم مـي مكلف را دولت ) 1(در تبصره . كند مطرح ميتخريب آن را  "هزينه اقتصادي"و محيطي  زيست

آن در تـر از   و مهـم  هاي ملي محاسبه و ملحـوظ نمايـد   ر حسابمحيطي را دارزش اقتصادي منابع زيست
منـابع   "هزينـه اقتصـادي  "و  "ارزش اقتصـادي "ايد اين دو موضوع مهم نم ميمكلف را دولت ) 2(تبصره 

اي ه ييهاي تملك دارا طرحرا در ارزشيابي طرح و پروژه در مرحله امكان سنجي محيطي  طبيعي و زيست
  .دهدمورد نظر قرار  اي سرمايه

هزينـه  "و  "ارزش اقتصـادي "يعني منظور كـردن (مهم اخير موضوع در دو تبصره ياد شده، دو ذار گ قانون
تنها به را  )را در ارزشيابي طرح و پروژه در مرحله امكان سنجيمحيطي  منابع طبيعي و زيست "اقتصادي

اما از آنجا كه در ه است، كردمحدود ) گذاري بخش عمومي سرمايه( اي اي سرمايهه ييهاي تملك دارا طرح
بدون مستثني كردن وابسـتگي آن بـه   (هاي بزرگ را  طرح) ب(و ) الف(متن اصلي اين ماده در هر دو بند 

مورد خطاب قرار داده است و مكلف به تهيه گزارش ارزيابي زيست محيطي ) ش عمومي يا غير عموميبخ
در آن محيطـي   منابع طبيعي و زيسـت "يهزينه اقتصاد"و  "ارزش اقتصادي"كرده كه به صورت طبيعي 

، اين اميدواري وجود دارد كه هزينه تخريب اين منـابع بـاالخره پـس از سـاليان طـوالني      شود ملحوظ مي
  . به حساب گرفته شودها  در ارزيابيغفلت از اين موضوع بسيار مهم، از اين پس 

و توسـعه   پايـداري محيطـي  ر كنـار  د اي توسعه متعادل منطقـه چنانكه گفته شد در برنامه پنجم توسعه، 
  ،هـاي قـانوني و راهبردهـا    شده است، هرچند در زمينه توسعه روستايي چـارچوب بيني  روستايي نيز پيش

 194، مـاده  نـد و موارد بيشتر به صـورت آرمـان مطـرح شـده ا    ند نشده او روشن مشخص به اندازه لزوم  
  .12-8مندرج در جدول 
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  قانون برنامه پنجم توسعه192متن ماده-11-8جدول
توليـدي، صـنعتي،    بـزرگ كننده و مخرب محـيط زيسـت كليـه واحـدهاي      منظور كاهش عوامل آلوده به ـ192ماده      

  :عمراني، خدماتي و زيربنايي موظفند
ر مرحلـه انجـام مطالعـات    هاي بزرگ توليدي، خـدماتي و عمرانـي خـود را پـيش از اجـرا و د      ها و پروژه الف ـ طرح        
يابي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي اثـرات زيسـت محيطـي     سنجي و مكان امكان

  .قراردهند
  .ها الزامي است ها و پروژه ها توسط مجريان طرح رعايت نتيجة ارزيابي

زيست محيطـي خـود اقـدام و نتيجـه را در چهـارچوب      گيري آلودگي و تخريب  برداري و اندازه ب ـ نسبت به نمونه        
انـدازي سـامانه    واحـدهايي كـه قابليـت و ضـرورت نصـب و راه     . خوداظهاري به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نماينـد 

هـاي  )سيسـتم (اندازي سامانه  اي و مداوم را دارند بايد تا پايان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه پايش لحظه) سيستم(
  .شوند مي 3/2/1374قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب ) 30(متخلفين مشمول ماده . ذكور اقدام نمايندم

ج ـ مشخصات فني خود را به نحوي ارتقاء دهند كه با ضوابط و استانداردهاي محـيط زيسـت و كـاهش آلـودگي و             
  .تخريب منابع پايه باالخص منابع طبيعي و آب تطبيق يابد

هـاي   هاي مربوطه را در حساب دولت مكلف است ارزش اقتصادي منابع زيست محيطي و جداول و حساب ـ1تبصره      
  .ملي محاسبه و ملحوظ نمايد

هاي مرتبط به منظور برآورد  معاونت مكلف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه ـ2تبصره      
هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسـعه   زيست محيطي و هزينه هاي اقتصادي منابع طبيعي و ارزش

هـاي مـوارد داراي اولويـت از     ها و هزينـه  هاي محاسبه ارزش و محاسبه آن در حسابهاي ملي، نسبت به تنظيم دستورالعمل
ربـط بـه    قدام و در مراجع ذيهاي زيست محيطي در نقاط حساس ا جنگل، آب، خاك، انرژي، تنوع زيستي و آلودگي: قبيل

اي هـ  ييسنجي طرحهاي تملك دارا  هايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امكان ها و هزينه ارزش. تصويب برساند
  .نظرگرفته خواهدشد اي در سرمايه

  
  قانون برنامه پنجم توسعه194متن ماده-12-8جدول

  ييتوسعه روستا     
ريزي، راهبري، نظارت  دولت مكلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري، برنامه ـ194ماده      

هـاي   ، ارتقاء سطح درآمد و كيفيت زندگي روستائيان و كشـاورزان و كـاهش نـابرابري   ييو هماهنگي بين دستگاههاي اجرا
  :عمل آورد ي، حمايت الزم را از اقدامات زير بهموجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهر

بندي خدمات روستايي بـا توجـه    هاي توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويت الف ـ ارتقاء شاخص        
  اي و محلي به شرايط منطقه

هـاي صـنعتي ـ     هـا و زنجيـره   ب ـ حمايت از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشـه         
ها و عوامل توليد آن در جغرافياي روستايي وجود دارد و همچنين صنايع  كشاورزي كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهاده

  هاي داراي قابليت توسعه دستي و خدمات گردشگري و ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراكز دهستان
  در آباديهاي فاقد شوراي اسالمي ج ـ تعيين الگوي مديريت        
نسبي جمعيـت روسـتايي    و تثبيت » از شهر به روستا« هاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس  د ـ تدوين سياست        

  تا آخر سال اول برنامه
اري سازي ساختار كالبدي محيط و مسكن روسـتايي مبتـني بر الگوي معمـ  هـ ـ بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمن        

  اسـالمي ـ ايراني با مـشاركت مـردم، دولـت و نهادهاي عمومي
اي مستمر روستاييان با هدف توانمندسازي براي ارائه و استفاده از خدمات نوين و مشاركت  و ـ آموزش فني و حرفه        

   در فعاليتهاي صنعتي و بهبود كيفيت توليدات



  جرايي و مديريت آمايش استاننظام ا28.8
 

  پنجم توسعه قانون برنامه194متن ماده-12-8جدولادامه
ز ـ ساماندهي و استقرار فعاليتهاي كارآفريني و اشتغالزاي كوچك و متوسط توليد و خدماتي در مناطق روستايي از         

  هاي مالي و اعتباري طريق ارائه مشوق
ــه             ــب مجموع ــتاها در قال ــاماندهي روس ــه   ح ـ س ــتايي ب ــاي روس ــدمات  ه ــور خ ــؤثرتر   منظ ــر و م ــاني بهت  رس
  سازي شبكه راههاي روستايي ـ احداث، ترميم و نگهداري و ايمن ط       
  ي ـ ارتقاء شاخصهاي توسعه عشاير از طريق اسكان و ساماندهي خانوارها       
ك ـ حمايت مالي از طريق اعطاء تسهيالت، وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهـاي          

هـاي   ا اولويت روشهاي محلي و بومي و نيز تقويت مديريت يكپارچه اراضي از طريق مشاركت با تشكلروستايي و عشايري ب
  منظور جلوگيري از خردشدن اراضي و تجميع مديريتي اراضي خرد كشاورزي حقوقي به

ر تخصصـي  هاي كشاورزي با اصالح اساسنامة يكي از شركتهاي مـاد  ل ـ اقدام قانوني در جهت ايجاد شركت شهرك        
قانون اساسـي بـه منظـور هـدايت، راهبـري و احـداث و       ) 44(هاي كلي اصل چهل و چهارم  موجود در چهارچوب سياست
  هاي كشاورزي، دامي و شيالتي توسعة زيرساختهاي مجتمع

در چهـارچوب سياسـتهاي كلـي    %) 49(گذاري مشترك با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل و نه درصد  م ـ سرمايه        
گـذاري در بخـش    حمايـت از توسـعه سـرمايه   « قانون اساسي و از طريق شـركت مادرتخصصـي   ) 44(صل چهل و چهارم ا

، در زمينة توسعة كشـاورزي بـا فنـاوري نـوين، اقتصـادي و      »مديريت منابع آب ايران« و شركت مادرتخصصي » كشاورزي
سـازي بافـت    آب و توسـعة منـاطق روسـتايي و جـوان    ور و طرحهاي زيربنايي و نوپديد در بخشهاي كشاورزي و منابع  بهره

  جمعيتي مناطق روستايي و عشايري
ـ        هـاي   بـرداري بـه بخـش    دولت مكلف است سهام دولتي در بنگاه جديد را حـداكثر ده سـال پـس از بهـره     تبصره 

  .غيردولتي واگذارنمايد
مچنين توسعه تجارت الكترونيك فـرش و ايجـاد   ن ـ توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و ه        

پـذيري، حمايـت از    سـازي، سـفارش   بخشي، ارتقاء كيفيت توليد و روان خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت
ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شـهري   هاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاه

وري، تثبيـت و افـزايش سـهم     سر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف بـه منظـور ارتقـاء و بهبـود بهـره     سرا
  هاي داخلي و خارجي صادراتي و بازاريابي

  .وزارت بازرگاني مكلف به پيگيري حكم اين بند در دولت است تبصره ـ      
آن از طريـق تقويـت صـندوق بيمـه اجتمـاعي      %) 100( س ـ تعميم و گسترش بيمه روستايي و پوشش صددرصـد         

  روستاييان و عشاير
  بيني مكانهاي ورزشي براي جامعه روستايي ع ـ پيش       
ف ـ تهيه طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر         

اي   و با اطالع دهياران و رؤساي شوراي اسالمي روسـتاها و تصـويب آن در كميتـه   بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش 
عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخـش، نماينـده سـازمان     متشكل از رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي استان به

د كشاورزي استان، نماينـده  مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي شهرستان، نماينده سازمان جها
  معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسالمي روستا به عنوان ناظر

ـ        عنوان كارشـناس و نـاظر در جلسـه     تواند به نماينده شهرداري شهري كه روستا در حريم آن واقع است مي تبصره 
  .كميته مذكور شركت نمايد

هاي ذكرشده، نحوه مشـاركت و   ين مدير ارشد روستا، چگونگي و فرآيند اعمال حمايتاجرايي اين ماده شامل تعي نامه آيين
  .رسد تعاريف و چگونگي مديريت مجموعه روستايي در سال اول برنامه با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي

  .اين مطالعه استاز سوي  تأكيدها براي  زيرخط. قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران: مأخذ
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  و اصالحات بعدي –ن استا وتوسعه ريزي برنامه شوراي اجرايي نامه آيين -1-5- 8-1

 پنجسـاله  برنامـه  قانون )178( ماده )هـ(بند ، مطابق استان توسعه و ريزي برنامه شوراي اجرايي نامه آيين
 20/7/1390در تاريخ  يهورماست جري راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت پيشنهاد بنابه توسعه پنجم

دو اصـالحيه بعـدي ايـن    . بـراي اجـرا ابـالغ شـد     14/8/1390رسيد و در تاريخ  وزيران هيئتبه تصويب 
رسـيد و بـراي اجـرا ابـالغ      وزيـران  هيئتبه تصويب  17/2/1391و  17/12/1390تاريخ  نامه نيز در آيين

  .گرديد

ارش آمـده اسـت و در ادامـه كليـات آن معرفـي و      بدون تغيير در ضميمه دوم اين گـز نامه  متن اين آيين
  .شود  رور ميمارتباط دارد هايي از آن كه با آمايش بيشتر  همچنين بخش

  . باشد نامه شامل تعاريف مي فصل يكم اين آيين •
  .كند را مشخص مي فصل دوم تركيب و وظايف شورا •
 و زيربنـايي  امـور  -دياموراقتصـا  :كارگروه تخصصي 8شورا شامل  تخصصي هايكارگروهسوم، فصل •

 -پايـدار  توسـعه  و محـيط زيسـت   سـرزمين،  آمايش -خانواده و فرهنگي اموراجتماعي، -شهرسازي
 –اسـتاني  منـابع  تجهيـز  و درآمـدها  -غـذايي  امنيـت  و سالمت -داريت اتحوال و فناوري پژوهش،

هـر   هـاي تخصيصـي و وظـايف    و در ادامه فصل سوم تركيـب كـارگروه   نمايد اشتغال را مشخص مي
 .شود كارگروه تعيين مي

 .گردد شهرستان، تركيب و وظايف آن مشخص مي ريزيبرنامه در فصل بعدي كميته •

 گردشـگري و  و دستي صنايع فرهنگي، ميراثكارگروه تخصصي به ترتيب  طبق دو اصالحيه بعدي •
 و نگـي فره اجتماعي، امور تخصصي كارگروهو عنوان اضافه شده  خانواده و تخصصي بانوان كارگروه
  .استاصالح شده  »فرهنگي و اجتماعي امور تخصصي كارگروه« به خانواده

 بـه " :شـده اسـت  به صورت كلي به اين شرح مشـخص   تركيب و وظايف شورا، صل دومف 2در ماده  •
 در هـا  استان بودجه و ريزي برنامه امور در نظارت و هماهنگي هدايت، تصويب، گيري، تصميم منظور

 بـه  قـانون  در منـدرج  اعضـاي  با شورا كشور، كالن هايمشي خط و ها سياست و ها برنامه چارچوب
 گيـري،  بنابراين وظايف اين شورا بـه طـور كلـي شـامل تصـميم      ."شود مي تشكيل استاندار رياست
  .باشد ها مي استانريزي و بودجه  برنامه امور در نظارت و هماهنگي هدايت، تصويب،

 19 تعداد " :شودمي تعيين زير شرح به قانون رعايت با شورا وظايف"با متن ، فصل دوم، 3در ماده  •
كـه بـا موضـوع آمـايش سـرزمين      اين وظـايف  تعدادي از . وظيفه براي اين شورا شمرده شده است

  :بندي و ارائه هستند به شرح زير قابل دستهباشند  بيشتر مرتبط مي
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 در و كشـور  ريـزي  برنامه امنظ درچارچوب هاي بلند مدت و ميان مدت توسعه در زمينه برنامه
  سرزمين آمايش گيريجهت راستاي
  استان بلندمدت توسعه هايگيريجهتاستان شامل  توسعه هايبرنامه تأييد و بررسي 
  شهرستان و استان توسعه مدت ميان هايو نظارت بر برنامه تصويب و ررسيب 
 نشهرستا و استان پنجساله عملياتي برنامه بر نظارت و تدوين تهيه، 

  )برنامه و بودجه ساالنه(توزيع اعتبارات در زمينه 
 تهيه هايدستورالعمل و هابخشنامه چارچوب در استان، ساالنه پيشنهادي بودجه تأييد و بررسي 
  معاونت، به هارائ كشور و كل بودجه تنظيم و

بـر   شهرسـتان  تفكيـك  بـه  استان ايسرمايه هايدارايي تملك اعتبارات سرجمع توزيع و بررسي 
 شورا، دبير پيشنهاد اساس

  شهرستان، ايسرمايه هايدارايي تملك اعتبارات توزيع ضوابط ابالغ و تصويب بررسي، 

بـر   »برنامـه  ـ دستگاه« تفكيك به استاني اجرايي هايدستگاه ايهزينه اعتبارات توزيع و بررسي 
 هـاي پرداخـت  در ادلتعـ  عـدم  بـه  منجـر  نهايي توزيع كه ايگونه به شورا، دبير پيشنهاد اساس

 نگردد، اجرايي هايدستگاه

 هاي اقتصادي ساير زمينهدر 

 كسـب  پيشـنهاد  و استان در دولت اختصاصي و عمومي درآمدهاي تحقق براي الزم تدابير اتخاذ 
 سنواتي، بودجه لوايح در براي درج درآمدي جديد منابع

 هـاي  مشـي  خط لزوم صورت در و استان غيرنفتي صادرات توسعه مورد در گيريتصميم و بررسي 
 كلـي  هـاي سياسـت  چارچوب در مرزنشيني هايتعاوني ها،بازارچه از اعم مرزي مبادالت اجرايي
 كشور، خارجي تجارت

 مردمـي  هـاي مشاركت توسعه نيز و غيردولتي بخش اندازهايپس جذب و تجهيز هايراه بررسي 
 استان، امور در

در اينجا تنها تركيب . كند را بيان ميتخصصي هاي  كارگروهف چنانكه گفته شد تركيب و وظاي سوم، فصل
كه مرتبط با اين مطالعه اسـت بـه طـور     پايدار توسعه و محيط زيست سرزمين، آمايشو وظايف كارگروه 
 و زيسـت  محـيط  سرزمين، آمايش تخصصيكارگروه  شود بر اين اساس مشاهده مي. شود خالصه درج مي

اسـتان، و   در آن اجـراي  و آمـايش  برنامـه ان، اسـت  توسـعه  انـداز  ند چشـم پايدار، وظيفه بررسي س توسعه
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هـا را   نتايج بررسـي به صورت طبيعي و شهرستاني را به عهده دارد  و استاني ميان مدت توسعه هاي برنامه
  .نمايد ارائه مياست  شوراي توسعه استانو يا تصويب به مرجع باالتر كه همان يد براي تأي

  :شوندمي تعيين زير شرح به پايدار توسعه و زيست محيط سرزمين، آمايش تخصصي ارگروهك اعضاي ـ 12 ماده
 )رييس( استانداري ريزيبرنامه معاون ـ الف
 )دبير( استانداري بودجه و ريزيبرنامه دفتر مديركل ـ ب
  استانداري اطالعات و آمار دفتر مديركل ـ ج
  استان بحران مديريت كل مدير ـ د
  استان محيط زيست حفاظت لمديرك ـ هـ
  وزير انتخاب به مسلح نيروهاي پشتيباني و دفاع وزارت نماينده ـ و
  تجارت و معدن صنعت، وزارت استاني واحد رييس ـ ز
  كشاورزي جهاد وزارت استاني واحد رييس ـ ح
  استان گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان رييس ـ ط
  استان شهرسازي و راه زارتو استاني واحد رييس ـ ي
  وزير انتخاب به نيرو وزارت نماينده ـ ك

 زيـر  مـوارد  در پيشـنهاد  ارايه و بررسي پايدار توسعه و محيط زيست سرزمين، آمايش تخصصي كارگروه وظايف ـ13 ماده
 : شودمي تعيين

  استان توسعه اندازچشم سند ـ الف 
  استان در آن اجراي و آمايش برنامه ـ ب
  شهرستاني و استاني ميان مدت توسعه هايبرنامه ـ ج 
 . سرزمين آمايش و محيطيزيست مالحظات و استان توسعه اسناد به توجه با عمراني بزرگ هايپروژه يابيمكان ـ د 
   ايناحيه توسعه هايطرح ـ هـ 
  استان) GIS( اصلي هاينقشه جهت الزم تدابير ـ و 
  استان در زيست محيطي حظاتمال با توسعه هايطرح ـ ز 
  استان اجرايي هايدستگاه در سبز مديريت برنامه اجراي براي محيط زيست و پايه منابع بهينه مصرف هايسياست ـ ح 
  ايمنطقه توسعه هماهنگي شوراي با فعال تعامل ـ ط 

  زيربنايي امور تخصصي رگروهكا هماهنگي با جمعيتي هايمحدوده از خارج به مزاحم و آالينده صنايع انتقال ـ ي

  گيري نتيجه -1-1-6- 8
مواد قانوني در فصـل ششـم قـانون برنامـه پـنجم در ارتبـاط بـا تهيـه         ) 2(سابقه موضوع، ) 1(با توجه به 

نامـه اجرايـي شـوراي     آيـين ) 3(در سطح ملي و استاني،  مدت توسعه هاي ميان هاي آمايش و برنامه برنامه
ريـزي و نظـارت راهبـردي     معاونت برنامـه (تغييرات در سازمان مركزي ) 4(و  ريزي و توسعه استان برنامه
  :شود گيري مينتيجه) جمهوري رياست

هـاي عمرانـي    هـا و ادغـام آن بـا برنامـه     ساز و كارهاي قانوني براي تهيه برنامه آمايش در اسـتان  )1
 . استاني بهبود يافته است
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، پـس از طـي مراحـل تصـويب، ملـزم      كـردن آن ها به تهيه برنامه آمايش استان و اجرايي  استان )2
 .اند شده

استان و  در آن اجراي و آمايش استان، برنامه توسعه اندازباره سندچشمبررسي و ارائه پيشنهاد در )3
 سـرزمين،  آمـايش  تخصصـي توسـط كـارگروه    شهرستاني و استاني ميان مدت توسعه هايبرنامه

 .شود انجام مي پايدار توسعه و محيط زيست

 و استان، بررسـي  بلندمدت توسعه هايگيرياستان شامل جهت توسعه هايبرنامه تأييد و بررسي )4
 بـر  نظـارت  و تدوين شهرستان و تهيه، و استان توسعه مدت ميان هايو نظارت بر برنامه تصويب
 .باشد ريزي و توسعه استان مي به عهده شوراي برنامه شهرستان و استان پنجساله عملياتي برنامه

و از جمله برنامه ( استان بلندمدت توسعه هايگيرياستان شامل جهت توسعه هايبرنامه تصويب )5
 .باشدبا شوراي ملي آمايش مي) آمايش استان

 محيط زيسـت  سرزمين، آمايش وظيفه نظارت بر اجراي برنامه آمايش به عهده كارگروه تخصصي )6
ريـزي و توسـعه اسـتان    شوراي برنامـه تر نظارتي به عهده باشد اما وظيفه كليمي پايدار توسعه و

 .است

كيـد بسـيار   حفاظت و توسعه محـيط زيسـت مـورد تأ    ،هاي قبل در برنامه پنجم نسبت به برنامه )7
 .  هاي آمايش تلقي شده است زيادتري قرار گرفته است و به عنوان يك ركن اساسي برنامه

ريـزي و   رعهده شوراي برنامـه ها ب اي شهرستان هاي سرمايه ييسرجمع اعتبارات تملك داراتوزيع  )8
 دسـتورالعمل  رعايـت  بـا   شهرسـتان هـر  در هـا  پـروژه بندي  تعيين و اولويتو  توسعه استان است

هـاي  به عهده كميتهاستان  توسعه سند چارچوب در و ريزي و توسعه استان شوراي برنامه ابالغي
. باشـد  ريزي و توسعه مينامهتر آن به عهده شوراي برنظارت عاليو  ها استريزي شهرستانبرنامه

ريـزي شهرسـتان نقـش    هـاي برنامـه  ريزي و توسعه اسـتان و كميتـه  بر اين اساس شوراي برنامه
 -برنامـه  -اساسي در تنظيم اعتبارات الزم و سازگار با برنامه آمايش در سـطوح مختلـف دسـتگاه   

 .شهرستان را به عهده دارند

اركت هرچـه بيشـتر بخـش خصوصـي در     مشـ فـراهم كـردن   هاي درآمـدي و  گسترش چارچوب )9
اي و به طور كلي ارائه پيشنهادات براي توسعه و تقويت مديريت استان نيز بـه  هاي توسعهفعاليت

 . باشدريزي و توسعه استان ميعهده شوراي برنامه
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  شناسي آسيب - 1-7- 8-1

ايش و ادغـام آن در برنامـه   ساز و كارهاي قانوني براي تهيه و تصويب برنامه آمـ گيري باال  بر اساس نتيجه
هاي اجرايي اعـم از اسـتاني و ملـي ملـزم بـه رعايـت برنامـه آمـايش          توسعه استان فراهم شده و دستگاه

ها بـا   هاي قانوني وجود دارند كه ممكن است تصميمات آن اما در همين حال بعضي از چارچوب. باشند مي
  . شندبرنامه آمايش در تضاد قرار گيرند يا كامالً همسو نبا

هاي قـانوني و تضـادهاي قـانوني، ابهامـات     ءبحث قوانين توسعه در كشور بسيار پيچيده است و هنوز خال
قانوني و قوانين به اصطالح دست و پا گير زيادي وجود دارند و اضافه كردن بند و تبصره جديد و الحـاقي  

توسط نگارنده ايـن گـزارش   نه در يك مطالعه مفصل كه در اين زمي. افزايد و اصالحي بر پيچيدگي آن مي
برون رفت از اين وضعيت در . مشخص شده استهاي زيادي از اين تضادها و ابهامات  نمونه ،به عمل آمده

 "توسـعه كشـور  جـامع  قانون "تدوين يك در گرو تصميم در سطح باالي دولت و مجلس شوراي اسالمي 
قوانين، ضـروري اسـت بـه جـاي     وشاني و گاه همپتعارض ، به اين معني كه براي كاهش پيچيدگي. است

تحـت عنـوان   دسـت   يك مجموعه يك ،اضافه كردن بند و تبصره جديد و الحاقي و اصالحي، براي يك بار
شتاب دادن بـه رونـد توسـعه تهيـه شـود و حـدود اختيـارات و        تسيل و رويكرد با  "توسعهجامع انون ق"

ي در امر توسعه به صورت شفاف و منسجم ي هر بخش از اركان نظام و بخش خصوصي، تعاونها وليتئمس
  .1تصوير گردد

                                     
در راستاي حمايت از توسـعه اقتصـادي، بـازكردن     ،توسعهي هاي قبل نين قانوني با توجه به اهداف مثبت و مصوب قوانين قبلي، برنامهرويكرد چ -1

، كاهش انحصارات دولـت و  ي اقتصادي دولتها جي و داخلي، كاهش وابستگي به نفت، آزادسازي اقتصادي، كاهش فعاليتگذاري خار فضاي سرمايه
  :عيت ضرورت دارد حداقل موارد زير را شامل شوداين قانون از نظر جام. تسهيل فعاليت بخش خصوصي تهيه شودو سازي خصوصي نهادها،

بازار كـار و قـانون كـار،    گذاري خارجي،  گذاري و توليدات داخلي، سرمايه سازي حمايت از سرمايه فضاي حاكم بر دولت، شامل بازنگري و شفاف •
ني، چگونگي روابط خـارجي در زمينـه   تعيين حدود و شمول فعاليت دولت و تعيين مرز آن با نهادهاي غيردولتي، بخش خصوصي و بخش تعاو

، پيوستن به معاهدات، نظير پيوستن به سازمان تجـارت جهـاني، پـذيرش    المللي المللي، عضويت در مجامع بين هاي بين توسعه اقتصادي، تبادل
و مـالي و روابـط خـارجي و     ، تعيين حدود و شمول اختيارات اداريالمللي تجاري بين -مالي -عقد قراردادهاي اقتصاديگذاري خارجي،  سرمايه

 ،المللي در امر توسعه اقتصادي سسات بينؤو نمايندگان كشور در ساير كشورها و م ،داخلي رياست جمهوري، وزرا، استانداران
هاي  و بودجهمدت  هاي ميان نداز، برنامه ا هاي بلندمدت، چشم سازي روال تهيه، تصويب و بازنگري برنامهارتباط بين اجزاي دولت در زمينه شفاف •

هاي مصـوب و   آمايش در سطح ملي و استاني، رابطه بين مصوبات شوراهاي عالي با برنامه  ريزي كالن، بخشي با برنامهساالنه، رابطه  نظام برنامه
 ، ي دولتيها نحوه حسابرسي داخل دولت، رابطه دولت با شركت انداز، چشم

 رابطه دولت با بانك مركزي و نظام پولي كشور، •
مين أهـاي تـ   و سـازمان ) هـا  رابطه مالي و روال مشاركت و كمك دولت بـه شـهرداري  (ها  داريرشهدولتي مانند هاي غير  سازمانطه دولت با راب •

 ،در زمينه مالي و روال مشاركت و كمك دولت به اين نهادها هاي خارج از شمول دولت نهاد هاي بازنشستگي، رابطه دولت با اجتماعي و صندوق
 هاي ساالنه ، ميان مدت و بودجههاي بلند مدت با مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمينه بررسي، تصويب و اصالح برنامه رابطه دولت •

 و نظارت بر عملكرد دولت،
بـا  قـراردادي دولـت    -تجـاري  -رابطه دولت با قوه قضاييه، نحوه حسابرسي قوه قضاييه از عملكرد دولت، نحوه طرح و رسيدگي به دعاوي مـالي  •

 بخش خصوصي و با خارج از كشور،  
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در قانون برنامه . ، به هر حال ابهامات و تضادها وجود خواهند داشت"قانون جامع توسعه"در غياب چنين 
روال تهيه و تصويب برنامه آمايش و ادغام آن با برنامه و بودجـه مشـخص   پنجم توسعه چنانگه گفته شد 

امـا  . هاي خود را با برنامه آمـايش همسـو نماينـد    كه طرح نداشدهمكلف  جراييي اها دستگاه همهشده و 
اي خـالف   تكليفي براي شوراهاي عالي تعيين نشده است كه مصوبهواقعاً اين تكليف كافي است؟ به عالوه 

  .صادر ننمايند يا متباين با برنامه مصوب آمايش

همه "دو موضوع به عنوان يكي از نقاط ضعف  اين 2-6-5در گزارش فصل پنجم مطالعات آمايش در بند 
به دليل ناكافي بودن سطح عدم تمركز ملي  "مديريت توسعه استان"ضعف . معرفي شده است  "ها استان

به عنـوان   "مقام استاندار"واقعيت آن است كه حيطه اختيارات  [جا گفته شده است كه  در آن. استاني –
در  "قانون برنامه پنجساله پنجم توسـعه جمهـوري اسـالمي ايـران    " "نماينده دولت در استانترين  عالي"

بخشـي   –ملي گيري  به علت غلبه قدرت تصميم آيند ها به اجرا در مي هاي ملي كه در استان هدايت طرح
هـا و   آيند، چه براي افـزايش اعتبـار آن   هاي ملي كه در استان به اجرا در مي براي طرح. . . كافي نيست و 

  ].. . .نعت از اجراي بعضي، هنوز تبادل نظر و پيگيري بسيار از مقامات مركزي ضروري است براي مماچه 

هـايي كـه در    ، ساير مصـوبه هاي اجرايي عالوه بر طرح. . . [كه  گفته شده استهمچنين در همان گزارش 
 "اسـتان  مقامـات "بيشـتري بـا   هماهنگي رسد نيز بايد در  ها به تصويب مي شوراهاي ملي در مورد استان

به طور معمول نماينـده وزارت كشـور در ايـن شـوراها عضـويت      ها  براي تصويب اين مصوبه. تدوين شوند
ضروري خواهد  "مديريت توسعه استان"براي تقويت . كنند ها را نمايندگي مي دارند و از اين طريق استان

ريـزي   وند كـه معـاون برنامـه   اصـالح شـ  اي  گونـه هـاي اجرايـي بـه     نامه بود در تعامل با وزارت كشور آئين
  .].. .  در اين جلسات شركت نمايند، هاي مرتبط با موضوع از استان استانداري

  طراحي نظام مديريت آمايش استان -8-1-2
هـاي  كميتـه ) 2(ريـزي و توسـعه اسـتان و    شـوراي برنامـه  ) 1(دو نهـاد  ، 1-1-8خـش  بمطالب بر اساس 

در نتيجـه نظـام مـديريت    . بر اجراي برنامه آمايش نظارت دارنـد ها در درون استان ريزي شهرستان برنامه
اين دو براي مديريت هرچـه بهتـر آمـايش    شود كه تقويت  از همين دو ركن تشكيل ميآمايش استان نيز 

  .استان ضرورت دارد

 باشـد و معـاون  ريزي استانداري مستقر مـي ريزي و توسعه استان در معاونت برنامهدبيرخانه شوراي برنامه
و  آمـار دفتـر  ريـزي و بودجـه و   مهدفتر برنادو معاونت در اين  .استريزي استانداري دبير اين شورا برنامه

  .استان خواهند داشتنقش بسيار مهمي در مديريت آمايش اطالعات 
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را داشـته  متـاز  نقـش م  و نظـارت  ريـزي  ريزي و بودجهفرآيند برنامههمواره در  ،ريزي و بودجهبرنامهدفتر 
هـاي اجرايـي   اي كـه بـا دسـتگاه   يافتهساله اين نهاد و ارتباط ساخت 41به دليل تجربه و عملكرد  و است

مين اعتبـار  أتـ  ترين جايگاه براي مديريت آمايش استان در سـطح اسـتاني در زمينـه   مناسبدارد، استان 
لـي سـنجش   ، و بـه طـور ك  هاي اجرايي بـا برنامـه آمـايش   انطباق عملكرد دستگاه سنجش ،برنامه آمايش

  .باشداستان ميپيشرفت برنامه آمايش 

و پـايش آن كـه در   (تمركز بر موضوع مـديريت آمـايش   ضرورت دارد براي ، ريزي و بودجه در دفتر برنامه
وظيفـه ايـن گـروه در    . اسـتفاده شـود   "گروه آمـايش "از گروه كارشناسي  )مطرح خواهد شد 2-8بخش 

اعتبـارات عمرانـي بـا     توزيعهاي اجرايي از نظر انطباق  دستگاهبررسي پيشنهاد  ريزي ساالنه مرحله برنامه
در . به عالوه اين گروه مركز پايش پيشـرفت برنامـه آمـايش خواهـد بـود     . برنامه آمايش استان خواهد بود

دفتـر  مراحل بعدي، با افزايش توان تخصصي ايـن گـروه، ايـن گـروه هسـته واحـد مطالعـات آمـايش در         
تكميلـي  هـاي بعـدي هـدايت مطالعـات      انداري را تشكيل خواهـد داد و در دوره استريزي و بودجه  برنامه

  .را به عهده خواهد داشتآمايش استان 

، به ويـژه اطالعـات   وري آمار و اطالعاتآ جمعدر  )ريزي استانداري معاونت برنامهدر ( و اطالعات آماردفتر 
بـر  الوه عـ زيـرا  . خواهـد داشـت  تان پيشرفت برنامه آمـايش اسـ  بررسي روند مكاني نقش بسيار مهمي در 

 GISشوراي كاربران  خانهدبيرقرار دارد و همچنين و اطالعات آمار دفتر نيز در  GISواحد تخصص آماري، 
آمايش اسـتان نقـش مهمـي     نيز در مديريتدفتر بنابراين اين  .باشد مستقر مينيز در همين دفتر استان 

  .به عهده خواهد داشتبا گروه آمايش  و تبادل اطالعات و نقشه را خواهد نمودايفا 

با توجه به اينكه در قانون برنامه پنجم توسعه كشور و همچنين در برنامه آمايش استان، حفاظت و توسعه 
براي افزايش تـوان دو  دهد،  محيط زيست و منابع طبيعي استان يكي از اركان آمايش را تشكيل ميمنابع 

زمان محـيط زيسـت و اداره كـل سـرجنگلداري و منـابع طبيعـي       دستگاه اجرايي در اين زمينه يعني سـا 
اما از آنجا كه افـزايش اعتبـارات   . بيني شده است استان، افزايش اعتبار الزم در برنامه آمايش استان پيش

بـه عمـل   بيشتري حمايت ريزي شوراي برنامهدر اين دو دستگاه رود از  انتظار ميبه تنهايي كافي نيست، 
  . دنوظايف قانوني خود را با قدرت بيشتري اعمال نمايد نآيد تا بتوان

  و توسعه استان و كميته ريزي اداره كل سرجنگلداري و منابع طبيعي در شوراي برنامهآنجا كه به عالوه از 
نماينـدگي   اسـتان  بلكه از طريق سازمان جهاد كشـاورزي (حضور ندارد  مستقيماً ها ريزي شهرستان برنامه
نظـرات  به نحو مقتضـي و مسـتمر در جريـان    ريزي و توسعه استان  شوراي برنامه رود ميانتظار ، )شود مي

  .قرار داشته باشدشده  اداره كل ياد
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ريـزي و توسـعه اسـتان     در شـوراي برنامـه  نيـز  استان  درماني -بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه
پايدار كـه بـر    توسعه و حيط زيستم سرزمين، آمايش تخصصي كارگروهعضويت دارد، اما اين سازمان در 

هـا و دريـا و    لذا براي بررسي اثرات آلودگي محيط رودخانه. اجراي طرح آمايش نظارت دارد عضويت ندارد
 ، ضـرورت دارد كـارگروه  )اعم از پرورشي يا صـيد (سالمت انسان از طريق تغذيه آبزيان اثر اين آلودگي بر 

 و سـالمت  تخصصـي  ايدار ارتباط نزديكي بـا كـارگروه  پ توسعه و محيط زيست سرزمين، آمايش تخصصي
، در )مركـز اسـتان  (اهواز  درماني بهداشتي وخدمات پزشكي علوم برقرار نمايد يا از دانشگاه غذايي امنيت

  .وردپايدار دعوت به عمل آ توسعه و محيط زيست سرزمين، آمايش تخصصي كارگروه

  :شود ر پيشنهاد ميبه شرح زي نظام مديريت آمايش استانبر اين اساس 

 اركان نظام ) الف

 ريزي و توسعه استان مقام استاندار به عنوان مدير عالي توسعه استان و رياست شوراي برنامه )1

ريزي و توسعه استان به عنوان هماهنـگ كننـده   دبير شوراي برنامهو  ريزي استانداريمعاون برنامه )2
 ان هاي توسعه استان با برنامه آمايش استاصلي برنامه

  هاي تخصصي ذيل اين شورا و كارگروه ريزي و توسعه استانشوراي برنامه )3

 ها، با رياست فرمانداران  ريزي شهرستان كميته برنامه )4

ارگروه تخصصي آمـايش  ريزي و توسعه استان با توجه ويژه به كهاي تخصصي شوراي برنامهكارگروه )5
 ارزيست و توسعه پايدمحيط  ن،سرزمي

را بـه   ريزي و توسـعه اسـتان   دبيرخانه شوراي برنامهكه وظيفه ريزي استانداري  مهحوزه معاونت برنا )6
اطالعـات بـه همـراه     آمـار و دفتـر  و به همراه گروه آمايش  ريزي و بودجه برنامهدفتر و ( عهده دارد 

 .خواهند داشتبرنامه آمايش را به عهده اجراي نقش اساسي در مديريت  ) GISواحد

 هاشهرستانريزي  مهدبيرخانه كميته برنا )7

 روابط بين اركان نظام ) ب

اصـلي  مركـز   ريـزي و توسـعه اسـتان    دبيرخانه شوراي برنامـه ريزي استانداري شامل  معاونت برنامه )1
هـاي سـاالنه و    از طريق هدايت و تلفيـق برنامـه آمـايش در برنامـه     برنامه آمايشمديريت و هدايت 

مشـاهده خواهـد شـد ايـن      2-8وري كه در بخش به طهمچنين . باشد مدت توسعه استان مي ميان
 خواهد بود،استان سازمان مركز اصلي پايش برنامه آمايش 
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ها در توزيع اعتبارات تملـك  ريزي شهرستانهاي برنامهو كميته ريزي و توسعه استان شوراي برنامه )2
و هماهنگي  برنامه حداكثر هماهنگي براي تنظيم اعتبارات –فصل  –هاي ثابت بين دستگاه دارايي

 ،نمايندهاي آمايش را معمول ميآن با برنامه

نامـه بـا   در مبادلـه موافقـت   ،ريـزي و بودجـه  برنامـه دفتـر  ، از طريق ريزي استانداريمعاونت برنامه )3
نامـه را  هـاي آمـايش در موافقـت   اجرايي حداكثر هماهنگي براي منظور نمودن برنامـه هاي  دستگاه

 نمايد،معمول مي

نظـام نظـارت بـر پيشـرفت مـالي و اجرايـي       از يك هاي متمادي  در سالو بودجه ريزي برنامهدفتر  )4
بخشـي از   ،همـان نظـام  طريـق  توانـد از   برخوردار بوده است و در اينجـا نيـز مـي   ها ها و پروژهطرح

 ،نمايدمديريت پيشرفت برنامه آمايش را 

گيري را به اجرا درآورده اسـت  هاي مختلف آمارطرحهاي متمادي  نيز در سالو اطالعات آمار دفتر  )5
به عـالوه  . آوري اطالعات مرتبط با پيشرفت برنامه آمايش برخورداراستو از قابليت الزم براي جمع

مستقر است كه در مديريت آمايش استان نقـش  دفتر استان در اين  GISدبيرخانه شوراي كاربران 
 ها را به عهده خواهد داشت، فرمانداريهاي اجرايي و با دستگاه  GISهاي انحصاري در تبادل نقشه

هر دو در (و اصالحيه آن ريزي و توسعه استان  نامه اجرايي شوراي برنامه كه در متن آيينطور  همان )6
ريـزي و توسـعه    ذيـل شـوراي برنامـه    تخصصي  كارگروه، ده آمده است) گزارش حاضردوم ضميمه 
 : شوند فعال ميبه شرح زير استان 

  اقتصادي رامو تخصصي كارگروه •
  شهرسازي و زيربنايي امور تخصصي كارگروه •

  خانواده و فرهنگي اجتماعي، امور تخصصي كارگروه •

  پايدار توسعه و محيط زيست سرزمين، آمايش تخصصي كارگروه •

  اداري تحول و فناوري پژوهش، تخصصي كارگروه •

  غذايي امنيت و سالمت تخصصي كارگروه •

  استاني منابع تجهيز و درآمدها تخصصي كارگروه •

  اشتغال تخصصي كارگروه •

 ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تخصصي كارگروه •

هـاي الزم   از آنجا كه ارجاع بررسي .نامه مشخص شده است در همان آيين ها وظايف هريك از اين كارگروه
ايـن  هـاي   بررسـي گيـرد و نتـايج    ريزي و توسعه استان صورت مي ها از طرف شوراي برنامه به اين كارگروه
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هـا نقـش    كـارگروه ايـن  . گـردد  بـاز مـي  ريزي استان  ها نيز براي تاييد يا تصويب به شوراي برنامه كارگروه
در بنـابراين  . نماينـد  تخصصي در حوزه وظـايف مـرتبط را ايفـا مـي     –واحدهاي مطالعاتي و مشاوره فني 

تواننـد كمـك مـوثري بـه عمـل       ميهاي تخصصي  جريان اجراي طرح آمايش و پايش اين برنامه، كارگروه
  .آورند

بيشـترين ارتبـاط   توانند با برنامه آمايش ارتبـاط برقـرار نماينـد، امـا      ها به نوعي مي هر چند همه كارگروه
  :توان در موارد زير بيان كرد با برنامه آمايش را مي ي تخصصيها كارگروه
و  اسـتاني  منـابع  هيـز تج و درآمـدها  تخصصـي  ، كـارگروه اقتصادي امور تخصصي كارگروهسه  •

هـاي   گـذاري  سياسـت هماهنگي و تسهيل اجرايي شدن همـه  در  – اشتغال تخصصي كارگروه
باز كردن فضـاي فعاليـت    گسترش بازارها،اقتصادي پيشنهادي مطالعات آمايش و از جمله در 

به عنـوان مثـال تسـهيل بـرون سـپاري اجـراي       (هاي آمايش  بخش خصوصي در اجراي برنامه
، )هـاي آمـايش آمـده اسـت     عمراني با سرمايه بخش خصوصي كه در مـتن گـزارش  هاي  پروژه

هـا و هـدايت فضـايي آن در     ، تجهيز منـابع مـالي بانـك   گذاري بخش خصوصي تشويق سرمايه
    . . .گذاري، توسعه بازار بورس استان،  هاي سرمايه ، تشكيل شركتراستاي طرح آمايش

هـاي   هژدر هماهنگي و نظارت بـر اجـراي پـرو    – شهرسازي و زيربنايي امور تخصصي كارگروه •
، هـاي كالبـدي   هاي جـامع شـهري و طـرح    ارتباط بين طرح آمايش با طرح، برقراري زيربنايي

هـاي   هاي اراضـي كشـاورزي و پيشـگيري از توسـعه شـهري در حـريم       نظارت بر رعايت حريم
 ، . . .يادشده، 

  .كم اين گزارش مراجعه فرماييدي ضميمه 5-3-8براي توضيح بيشتر اين ارتباط به بند  •

در مـورد هماهنـگ سـاختن مسـايل      – خـانواده  و فرهنگـي  اجتماعي، امور تخصصي كارگروه •
هاي  قومي براي فراهم آوردن و تقويت روحيه مشاركت اجتماعي براي اجراي برنامه –فرهنگي 

   توسعه و از جمله آمايش،

مورد راهكارهـاي مـذاكره بـا مقامـات      در – اداري تحول و فناوري پژوهش، تخصصي كارگروه •
هاي  آوري هاي نوين و توسعه كاربردي فن آوري ملي براي باز كردن زمينه فعاليت استان در فن

هـاي   آوري نوين در صحنه توليدات استان و از جمله در افزايش راندمان آبياري، و همچنين فن
  اعم از صنعتي، كشاورزي و جوامع، ها  كاهش آلودگي فعاليت

در مورد نظـارت بـر سـالمت توليـدات، بـه ويـژه        – غذايي امنيت و سالمت تخصصي كارگروه •
محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي، و به خصوص با توجـه بـه مسـاله آلـودگي منـابع آب و      

  تهديد ريزگردها، 
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در زمينـه پيگيـري توسـعه     – ميراث فرهنگي، گردشگري و صـنايع دسـتي   تخصصي كارگروه •
   هاي اين مجموعه،  گسترش فعاليت الزم برايهاي  زيرساخت

، ريـزي ريزي استان مجهز به دبيرخانه بسيار قـوي بـا تجربـه برنامـه     شوراي برنامهچنانكه گفته شد  )7
ان به رياست فرمانـدار  هاريزي شهرستانكميته برنامهباشد، اما برعكس  مي GISريزي، آمار و  بودجه

دبيرخانه ، داراي دنبرنامه در سطح شهرستان دار -فصل -هتوزيع اعتبارات دستگانقش مهمي در كه 
و اعتبـارات بخـش    هـا وري اطالعـات از عملكـرد برنامـه   آبراي كمك به جمعلذا . يستندتوانمندي ن

ايجـاد و توسـعه    ،هـاي آمـايش  در پهنه جغرافيايي شهرستان و كنترل انطباق آن با برنامـه  عمومي
پيشنهاد بنابراين . باشدميضروري  براي پيگيري اين مواردها  ريزي شهرستاندبيرخانه كميته برنامه

در اين دبيرخانه، از يك طرف براي   GISايجاد يك واحد . شود اين دبيرخانه ايجاد و تقويت شودمي
هاي اجرايي شهرستان و از طرف ديگر با دبيرخانـه شـوراي كـاربران    با دستگاه GISتبادل اطالعات 

GIS ريزي شهرسـتان نسـبت   در اين صورت هر فرمانداري و كميته برنامه. تاستان يك ضرورت اس
، ريـزي گذرد آگاهي خواهد داشـت و ايـن آگـاهي در مرحلـه برنامـه     به آنچه در پهنه شهرستان مي

 كمك خواهد كرد و زمينه الزم براي نظارت بر پيشـرفت برنامـه  ، ها و مكان آنهاتعيين اولويت پروژه
 .فراهم خواهد كرد راز محيط زيست و منابع طبيعي در سطح شهرستان حفاظت اآمايش و كنترل 

هـايي   ها و پـروژه هاي اجرايي چنانكه گفته شد به طور معمول پيشرفت مالي و اجرايي طرحدستگاه )8
آينـد را در نظـام فعلـي بـه     كه از محل اعتبارات استاني تملك دارايي ثابت به مرحلـه اجـرا در مـي   

مـديريتي و  جـاي خـالي   سـه  در ايـن روال  امـا  . نماينـد تانداري گزارش مـي ريزي اسمعاونت برنامه
هـا و  هـاي طـرح  از ويژگـي  ياسـتان  هـاي اجرايـي  رساني دستگاهاطالع )1: (رساني وجود دارد اطالع
هاي اجرايي ملي رساني دستگاهاطالع) 2(، آورندهايي كه از محل اعتبارات ملي به اجرا در مي پروژه

رساني اطالع) 3(و آورند، هايي كه از محل اعتبارات ملي به اجرا در ميها و پروژهرحهاي طاز ويژگي
هـاي   در حـوزه گـذاري   هاي سرمايه ها و شركت بانك هاي اجرايي از عملكرد بخش خصوصيدستگاه
  .توضيحات الزم ارائه شده است 2-8درباره مديريت اين سه موضوع، در بخش . با آمايش مرتبط

خواهـد  توسعه استان  ريزيبه طور طبيعي دبيرخانه شوراي برنامهدر همه موارد رساني اطالع مقصد )9
ريـزي و توسـعه اسـتان و     بـه شـوراي برنامـه    ها از ايـن طريـق   بود و اطالعات پردازش شده و نقشه

هـا   ايـن كميتـه  ها در اختيار  ريزي شهرستان پس از ايجاد و توسعه دبيرخانه كميته برنامه همچنين
 .واهد گرفتخ رقرا
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يي سازمان اجرايي آمايش رنامه اجرايي ارتقاء ظرفيت و كارآتدوين ب -8-1-3
  استان

هـاي اجرايـي   از دستگاه 1-8طبق تصوير  مطابق آنچه تا به حال مطرح شد سازمان اجرايي آمايش استان
عه در در همين حال اين مجمو. و سازمان اجرايي جديدي ضرورت نخواهد داشت شودموجود تشكيل مي

با تصويب برنامـه  رود  از آنجا كه اميد مي. باشدكارآيي ميارتقاي چند زمينه زير نيازمند تقويت ظرفيت و 
شود اقدامات زيـر بـراي   به مرحله اجرا درآيد، پيشنهاد ميبعد  آمايش استان خوزستان اين برنامه از سال

  :ال به مرحله اجر درآيداز همين س يي سازمان اجرايي آمايش استانآارتقاء ظرفيت و كار

 

 

 نظام پيشنهادي براي مديريت آمايش استان-1-8تصوير
  

سازي براي حضور و ايفاي نقش مؤثرتر سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان سرجنگلداري و زمينه )1
هـاي  ن و كميتـه ريـزي و توسـعه اسـتا   منابع طبيعي و دانشگاه علوم پزشكي استان در شوراي برنامه

 ها،ريزي شهرستانبرنامه
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حفاظت محـيط زيسـت و سـرجنگلداري و منـابع طبيعـي      هاي  حمايت از توسعه منابع مالي سازمان )2
استان به دليل افزايش نقش و اهميت اين دو دستگاه در حفاظت از منابع طبيعي استان و همچنـين  

 ،يست در برنامه آمايش استانهاي محيط زنقش و جايگاه مؤثرتر آنها در كنترل آالينده

و مـل و نقـل   حهـاي   و توسعه شـبكه كشاورزي، توسعه صنايع آبرساني، هاي توسعه حمايت از برنامه )3
و پيگيري تأمين اعتبار از سطح ملي در مـورد  (اعتبارات الزم  هاي آمايش از طريق تأمين برنامهساير 
 ريزي و توسعه استان،برنامهدر شوراي  )هاي ملي طرح

همچنـين  هاي آمايش به ويژه در ارتباط با اهـداف بنيـادين و    گذاري ها و سياست يت از استراتژيحما )4
 ،هاي گسترش بازار اقتصادي و از جمله سياست هاي عمومي توسعه سياست

در   GISايجـاد و توسـعه سيسـتم    تقويت دانش فني كارشناسي ارزيابي طرح و پـروژه، و حمايـت از    )5
هاي فضايي در برنامه آمايش ارتباط نزديك دارند ماننـد  ضا و توسعه فعاليتهاي اصلي كه با فدستگاه

ها و نواحي  معدن و تجارت، شهرك-صنعت، كشاورزي، سرجنگلداري، محيط زيست، و شهرسازي راه
هـا و  هاي مرتبط با ايـن دسـتگاه  به منظور دقيق كردن نقشه، اي و سازمان آب منطقه صنعتي استان

در دبيرخانــه شــوراي   GISبــا دبيرخانــه شــوراي كــاربران   GISدل اطالعــات تســهيل انتقــال و تبــا
 ،هاريزي شهرستان ها با كميته برنامهتوسعه استان و همچنين تبادل اين نقشه ريزي برنامه

 ريزي استانداري، معاونت برنامهريزي و بودجه  برنامهدفتر  "آمايش"گروه كارشناسي قويت ت )6

 ،GISها با سيستم  ها و تجهيز آن ها در فرمانداري ريزي شهرستان امهدبيرخانه كميته برنتقويت  )7

هـاي   هاي اجرايي مرتبط با موضوع تدوين برنامـه براي نمايندگان دستگاههاي آموزشي  دورهبرگزاري  )8
بـراي ارتقـاء   ها بـه شـرح زيـر    ترين اين دوره مهم. هاي آمايشاي و به خصوص مرتبط با برنامهتوسعه

بـاال و همچنـين بـراي     7تـا   5هـاي اجرايـي منـدرج در بنـد     كارشناسـان دسـتگاه  دانش و ظرفيت 
 : شودعنوان ميها به شرح زير ريزي شهرستانكارشناسان دبيرخانه كميته برنامه

 ، براي احراز توانايي كار با اين سيستم،GISهاي دوره .1

 ،هاي عمومي آشنايي با مفاهيم پايه مديريت محيط زيستدوره .2

فايـده از ديـدگاه    –فايـده، هزينـه    –حاوي ارائه مفاهيم هزينه  ارزشيابي طرح و پروژههاي دوره .3
هـا  فايده از ديدگاه بخش عمومي، موضوع هزينه -بخش خصوصي و تفاوت آن با مفاهيم هزينه 

هـاي  قيمـت ، منـابع زيسـت محيطـي   اقتصـادي  ارزش و هزينه هاي اجتماعي و مفاهيم و فايده
 "هـاي سـايه  قيمـت "در بعضي از متون فارسـي   كه به اشتباه )dow pricesshaيا ( ريزي برنامه

 ،ترجمه شده است
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طراحـي شـبكه بـراي انتخـاب      يـابي،  مكـان  ماننـد دوره  و انتخـاب پـروژه  ريـزي   برنامههاي دوره .4
ها با رعايـت سـقف بودجـه بـراي حصـول حـداكثر كـارآيي، در         ژهترين زير مجموعه پرو مناسب
در سـطح كارشناسـان مركـز     بهداشت، آموزش، برق و گاز، و ماننـد آن هاي حمل و نقل،  شبكه
 .استان

  نظام ارزيابي و پايش آمايش استان -2- 8
  طراحي نظام پايش و ارزشيابي برنامه آمايش استان -8-2-1

نسبت بـه   ها شوند و در صورت انحراف عملكردعملكردها با اهداف مقايسه مي ،فرآيند ارزيابي و كنترلدر 
هـدف و  مشـخص بـودن   در صورت تعريـف موضـوع و   . شوندهاي اصالحي به كار گرفته مي، مالكفاهدا

 بسيار سـاده ارزيابي و كنترل فرآيند  ،گيري عملكردبراي اندارهمناسب و قابل دسترس هايي مالكمعرفي 
  .خواهد بود

ري باشـد، مقايسـه   گيـ در صورتي كه اهداف به صورت مشخص بيان شده باشند و عملكرد نيز قابل اندازه
توسـعه  ، ميزان مشخصي از به عنوان مثال اگر هدف. گيردعملكرد با اهداف به صورت مستقيم صورت مي

اشد، با دريافت گزارش از ميزان عملكرد، اين مقايسـه بـه راحتـي    بسطح شبكه آبياري در يك شهرستان 
 ،به عنوان هدف تعيين شده باشد "دگيباال بردن سطح زن"اگر  ي ديگر،مثال اما به عنوان. پذير استامكان

اين هدف يك هدف كلي است و قابل سنجش نيست ) 1(: بسيار سخت خواهد بودبه چند دليل ارزشيابي 
سطح زندگي مورد نظر است و در نتيجه مالكـي  در زيرا در اين هدف تعيين نشده است چه ميزان بهبود 

گيـري   ندگي يك واقعي منفـرد بيرونـي قابـل انـدازه    سطح ز) 2. (براي قبول عملكرد يا رد آن وجود ندارد
مثالً سـهم اجـاره مسـكن در     ،دنهايي معرفي شوبايد مالكسطح زندگي گيري بهبود براي اندازهنيست و 

يـا   ،از كاالهاي خـوراكي در بودجـه خـانوار و مقايسـه آن بـا درآمـد خـانوار        يبودجه خانوار، هزينه سبد
هاي درآمدي، تعداد افراد زير خط فقر توزيع درآمد خانوارها بين دهك تري مانند تغييراتهاي كلي مالك

در هر صـورت  ) 3(و ، ماند ها هنوز باقي مي ها و نتيجه گيري از آن به عالوه تلفيق اين شاخص. و مانند آن
  . در اين زمينه مشكل و پرهزينه خواهد بودآوري اطالعات  جمع

بـا  نيـز  در اجـرا  عـالوه بـر تعيـين هـدف،      ،فهومي سـاده اسـت  كه فرآيند كنترل از نظر مدر همان حالي
تـأخير زمـاني پـردازش    و  هاي آمارگيريدورهها موضوع يكي از اين دشواري .باشدهايي روبرو مي دشواري
  .تر خواهد بوديي داشته باشد مشكلآوري اطالعات هرگاه جنبه فضا همچنين جمع. باشدمي اطالعات
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شود كه بعضي از عملكردهـا از كـنش متقابـل بسـياري از عوامـل حاصـل       مي از آنجا ناشييگر دشواري د
خواهـد  شود و در نتيجه انتساب يك عملكرد به يك سياست و يا يك دستگاه در عمل بسـيار مشـكل    مي
  .بود

بـه شـرح    )نظام ارزيابي و پايش ديگـر  مانند هر(نظام ارزيابي و پايش آمايش استان با توجه به موارد باال، 
  :شود ميمعرفي زير 

  پايشاجزاي نظام ) الف
سـاده و  ، ، با ويژگي روشـن )، مدت زمان دستيابيپهنه جغرافيايي -برحسب دستگاه (تعريف هدف  )1

 بودن، گيري قابل اندازه

 هايي براي سنجش دستيابي به هدف، تعريف مالك )2

 ،مقايسه و كنترل عملكرد با هدف )3

 ،اعمال اصالح در صورت انحراف عملكرد از هدف )4

 ندر ادبيات كنترل، عالوه بر اجزاي باال يك مرحله ارزشيابي و بازخورد براي اصـالح جريـا  ه عالوه ب )5
 در مراحل ،بر اساس نتيجه گيري از مرحله ارزشيابيشود تا  نيز اضافه مي ريزي برنامهگذاري و  هدف

  .ريزي مورد استفاده قرار گيرد بعدي برنامه

در  .شـده اسـت   م پايش و ارزشيابي برنامه آمايش اسـتان پيشـنهاد  به عنوان نظا 2-8در تصوير نظام اين 
  .شود ميآن بيان كاركرد ادامه پس از معرفي اركان نظام، 

  پايش اركان نظام) ب
 متشكل از و پايش ريزي  برنامه بخش عمومي حوزه )1

ار، ريزي و توسـعه اسـتان بـه رياسـت مقـام اسـتاند       شوراي برنامهريزي استاني شامل  حوزه برنامه -
ريـزي   ريـزي و توسـعه و كميتـه برنامـه     ريـزي اسـتانداري، دبيرخانـه شـوراي برنامـه      معاونت برنامه

 ها،  شهرستان

 استاني ات اعتباربا اجرايي استاني  هاي دستگاه -

 ملي اتاعتباربا اجرايي استاني هاي  دستگاه -

 مليات اعتباري با اجرايي ملهاي  دستگاه -

 .بخش خصوصيو  گذاري هاي سرمايه شركت، صيهاي تخص بانكگذاري  حوزه سرمايه )2
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  نظام پيشنهادي براي پايش برنامه آمايش استان-2-8تصوير

   پايش كاركرد نظام) پ
به تفكيـك  استاني را ) گذاري عمراني سرمايه(اعتبارات تملك دارايي ثابت  ريزي استاني حوزه برنامه )1

 .نمايند تعيين ميو اولويت طرح و پروژه امه برن –فصل  –دستگاه 

هاي اجرايي  برنامهبرنامه آمايش و  رتباط بينكردن اترين مراحل برقرار اين مرحله اوليه يكي از مهم
ريـزي و توسـعه اسـتان     هاي اجرايي و شـوراي برنامـه   قانون برنامه پنجم دستگاهطبق . ساالنه است

گيري برنامه آمايش  جهتي است توزيع اعتبارات ضرور رد .باشند مكلف به رعايت برنامه آمايش مي
مند نيمه شرقي و نوار مرزي غرب استان و سـهم   مناطق پيشرفته، مناطق كمتر بهرهسهم در مورد 
 ،هـا شـده اسـت    هايي كه برنامه آمايش موفق بـه تعيـين آن   در برنامهگانه  9و مناطق ها  شهرستان
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هاي توسـعه از ديـدگاه    گيري ها و جهت ارد ساير توصيههچنين در اين توزيع ضرورت د .رعايت شود
هاي محيط زيسـت و منـابع طبيعـي و     شهرستاني، و رعايت حريم/ هاي بخشي آمايش مانند توصيه

 .   هاي صنعتي پيشنهاد شده مراعات شود نوع فعاليت

ي مبادلـه  هـاي اجرايـ   ريزي اسـتانداري و دسـتگاه   اونت برنامهعبين م اي كه در چارچوب موافقتنامه )2
مـدت اجـرا و اعتبـار هـر طـرح و پـروژه        ،مكـان اجـرا  حجم عمليات، ، شود عنوان طرح و پروژه مي

منـاطق حفاظـت شـده و    حريم ه ضرورت دارد ژپرومكان اجراي انتخاب مورد در  .شود مشخص مي
ها  در موافقتنامه تأكيداين  رعايت شود و استانو حريم مناطق ويژه كنترل آاليندگي منابع طبيعي 

هاي ذيربط و بـه   با نظر دستگاه ها اين حريم دقيقهمراه و قبل از آن ضرورت دارد حدود . درج شود
  . خصوص سازمان محيط زيست استان تعيين شود

 شـود،  باال منظور مي 2و 1در بند   به اين ترتيب بخش نخست اجزاي نظام پايش، يعني تعيين هدف )3
هـاي اجرايـي اسـتاني مبادلـه     ريزي استانداري با دسـتگاه امهكه بين معاونت برن هايينامهو موافقت

به اين ترتيـب برنامـه عمرانـي اسـتاني     . ها خواهد بودها و پروژهشود حاوي برنامه عملياتي طرح مي
  .براي نخستين بار يك برنامه عملياتي خواهد بود

اجرايـي از وضـعيت   هـاي   دسـتگاه گزارش  بيني شده است در نظام پايش برنامه آمايش استان پيش )4
 .پيشرفت عملياتي در مواعد سه ماهه صورت گيرد

، بلكـه بخـش   شود مين نميأاعتبارات استاني تها تنها از مسير  طور كه گفته شد، اجراي پروژه همان )5
ت ملـي  از محـل اعتبـارا  مين اعتبـار  أدر پهنه استان، با ت هاي عمراني بخش عمومي مهمي از پروژه
انطبـاق   )1(مين دو هـدف  تـأ  بـراي . آيند ملي و يا استاني به اجرا در مي ي اجراييها توسط دستگاه

توسـعه در پهنـه اسـتان و    نظـر  بيني شده در برنامه آمايش از  هاي پيش گيري با جهتها  اين برنامه
منـابع  ، شده هاي آمايش استان و به خصوص مناطق حفاظت فضايي و حريم هاي گيري جهترعايت 
يافـت اطالعـات از پيشـرفت    در) 2(كنترل آلودگي، و  ويژه هاي و محدودهاراضي كشاورزي ، طبيعي

 :هاي قانوني زير استفاده شود از ظرفيتضرورت دارد  عمليات اجرايي

هـاي   و دسـتگاه (هـا   ملي آمـايش سـرزمين، وزارتخانـه    با تصويب برنامه آمايش استان در شوراي 
 ،بودد نخواه ياد شدهملزم به رعايت موارد ) ها اجرايي زير نظر آن

هاي اجرايي ملي و با اعتبارات ملي در اسـتان بـه    ه توسط دستگاههايي ك به عالوه در مورد پروژه 
هـاي قـانوني مقـام اسـتاندار بـه       كه با استفاده از ظرفيـت آيند اين امكان وجود دارد  اجرا در مي
، از طريق ارتباط )عهبه موجب قانون برنامه پنجم توس(ترين نماينده دولت در استان  عنوان عالي
رسـاني بـه   گفته آمـايش اسـتان و اطـالع    هاي پيش ها و حريم گيري رعايت جهت، ها با وزارتخانه
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هـا   اجرايـي آن هـا و پيشـرفت    ي ايـن پـروژه  هـا  از ويژگـي ريزي و توسعه  دبيرخانه شوراي برنامه
 خواسته شود،

ز اعتبـارات ملـي اسـتفاده    كـه ا حتـي آن دسـته   (هاي اجرايـي اسـتان    با توجه به حضور دستگاه 
هاي اجرايي استان  دستگاهاز تواند  ميو توسعه استان، اين شورا ريزي  شوراي برنامهدر ) كنند مي

ي در هـا  هـاي پـروژه   ويژگـي آمـايش اسـتان،   ي ها حريمها و  گيري جهتبخواهد عالوه بر رعايت 
پيشـرفت اجرايـي   گزارش و  شامل مكان اجرا، حوزه اثرگذاريدست اجرا از محل اعتبارات ملي، 

 .ريزي و توسعه استان منعكس نمايد به دبيرخانه شوراي برنامهدر مواعد معين ها را  آن

در پهنه اسـتان توسـط بخـش     ها هاي استاني و ملي، بخش ديگري از پروژه ها و پروژه عالوه بر طرح )6
ق مجوزهـايي كـه   از طريـ ، )و مانند آن گذاري هاي سرمايه ها، شركت شامل افراد، شركت(خصوصي 
و يـا   هاي تخصصي از طريق معرفي متقاضي به بانكو يا  نمايند صادر مياستان هاي اجرايي  دستگاه

صـورت   هـاي اجرايـي   هاي بخش عمومي به بخـش خصوصـي بـا اختيـارات دسـتگاه      از محل كمك
توجه اجرايي هاي  ها با برنامه آمايش ضرورت دارد دستگاه ها و پروژه انطباق اين طرح براي. گيرد مي

نمايند كه در هر مورد صدور مجوز، معرفي به بانك و يا كمك، رعايت برنامه آمايش اسـتان الزامـي   
 .است

نمايـد ايـن    بندي و تحليل مـي  هاي پيشرفت را بررسي، دسته ريزي استانداري گزارش معاونت برنامه )7
 .مكاني خواهد داشتجنبه  GIS هاي تحليل هم جنبه عددي و هم از طريق انعكاس بر روي نقشه

  :باشند هايي كه اعمال خواهد شد به شرح زير مي كنترل

 ،انطباق پيشرفت مالي با تخصيص اعتبار 

 انطباق پيشرفت مالي با پيشرفت اجرايي، 

منـاطق پيشـرفته،   هـا،   شهرسـتان (گيري برنامه آمايش  انطباق پيشرفت اجرايي متناسب با جهت 
و  ،)ريـزي  گانـه برنامـه   9، منـاطق  ار مرزي غـرب اسـتان  مند نيمه شرقي و نو مناطق كمتر بهره

شـده، منـابع طبيعـي، اراضـي      هاي آمايش استان و بـه خصـوص منـاطق حفاظـت     رعايت حريم
 هاي كنترل آلودگي، كشاورزي و محدوده

 موارد باال،ها در رعايت  حصول اطمينان از انطباق مكاني پروژه 

هـاي   هاي اجرايي، كميته دستگاهيان اطالعات بين همچنين در نظام پايش برنامه آمايش استان جر )8
 . بيني شده است پيش داريريزي استان و معاونت برنامهريزي شهرستان  برنامه
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، در صـورت عـدم انطبـاق    هـا  ايـن گـزارش  تحليـل  پس از بررسي و ريزي استانداري  معاونت برنامه )9
هاي عمرانـي   طرح( ايي ثابت استانيهاي تملك دار در حوزه طرح اًيا راسعملكردها با برنامه آمايش، 

، يـا بـا طـرح موضـوع در شـوراي      هاي اصالحي خواهد نمود اقدام به معرفي و كاربرد مالك )استاني
 .و توسعه استان در اين زمينه اقدام خواهد كردريزي  برنامه

يـان  عالوه بر اجزاي باال يك مرحله ارزشيابي و بـازخورد بـراي اصـالح جر   ، طور كه گفته شد همان  )10
 در مراحلبر اساس نتيجه گيري از مرحله ارزشيابي، شود تا  نيز اضافه مي ريزي برنامهگذاري و  هدف

 .ريزي مورد استفاده قرار گيرد بعدي برنامه

  ارزيابي برنامه آمايش استانهاي  تدوين چارچوب شاخص - 8-2-2
  :تواند مورد ارزيابي قرار گيرد برنامه آمايش از چند جنبه مي

  انطباق با برنامه آمايش  در هاي بخش عمومي نحوه عملكرد برنامهبررسي  )1
هايي كه از محل اعتبارات تملك دارايي ثابت اسـتاني   ها و پروژه ارزيابي انطباق پيشرفت عملكرد طرح •

هـا و   به عبارت ديگر ارزيابي ايـن موضـوع كـه ايـن طـرح     . با برنامه آمايش آيند به مرحله اجرا در مي
 اند يا خير؟ و چقدر؟ پيشرفت داشته برنامه آمايش مطابقها  پروژه

هايي كه از محل اعتبارات تملك دارايي ثابت ملي به مرحلـه اجـرا در    ها و پروژه ارزيابي عملكرد طرح •
هـا بـا    ها و پـروژه  اينجا هدف ارزيابي بيشتر معطوف به اين خواسته است كه آيا اين طرح در آيند، مي

 ؟ اق دارند يا خيرانطباستان هاي آمايش  حريم

  انطباق با برنامه آمايش خصوصي در هاي بخش  بررسي نحوه عملكرد برنامه )2
بخـش   آينـد  به اجرا در مـي گذاري بخش خصوصي  سرمايهكه با هايي  ها و پروژه ارزيابي عملكرد طرح •

آيـا   هدف ارزيابي معطوف به اين خواسته است كـه نيز اينجا  در .دهد ديگري از ارزيابي را تشكيل مي
ـ  و توزيع آنانطباق دارند استان هاي آمايش  ها با حريم ها و پروژه اين طرح گيـري برنامـه    جهـت  اها ب

هـا و توسـعه پايـدار همسـو      تعادل آمايش در راستاي سه هدف بنيادين توسعه اقتصادي، كاهش عدم
بـراي   تانهـاي اجرايـي اسـ    دسـتگاه دهنده توانـايي   اين بررسي به طور ضمني نشان هستند يا خير؟

هـاي   گيـري  جهـت در انطبـاق بـا    در پهنه اسـتان آن هدايت و خصوصي گذاري بخش  سرمايهتشويق 
كـه ايـن فرآينـد تـا چـه انـدازه در       دهد  مي  به عالوه اين بررسي نشان .باشد مي استان برنامه آمايش

 .اندهاي تعيين شده در برنامه آمايش موفق بودهحريمرعايت 
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  آمايش  برنامهاثربخشي بررسي  )3
در اينجـا  . گيـرد  زه سنجش اثربخشي قـرار  تواند در حوارزيابي برنامه آمايش مي يك هدف مهم ديگر •

) 1: (آمـايش اسـتان   هدف آن است كه بررسي شود برنامه آمايش تا چه حدودي سه هـدف بنيـادين  
بخـش از   ايـن . توسعه پايدار را فـراهم كـرده اسـت   ) 3(ها و  تعادل  كاهش عدم )2(توسعه اقتصادي، 

مـورد نظـر   اثرات ) 2(شوند،  دير ظاهر ميها برنامهاثرات ) 1(هاي ارزيابي است زيرا  ترين بخش مشكل
بررسي اثرات نيازمنـد  ) 3(حاصل كنش بسياري از متغيرها هستند و تعيين علت بسيار مشكل است، 

صـورت بسـيار    و در هـر در بعضـي مـوارد سـابقه نـدارد     آوري آمار و اطالعات تفصيلي است كه  جمع
درآمد يـا توليـد سـرانه يـا مصـرف      هدف آن باشد كه بررسي شود به عنوان مثال اگر . پرهزينه است

چگونه تغيير كرده است، به عنوان مثال در جهت كاهش عدم ها  در سطح شهرستان) يا خانوار(سرانه 
زان در جهـت كـاهش   تا چه ميبرنامه آمايش كه و از آن به اين نتيجه برسيم ؟ هاي شهرستاني تعادل

هاي  حساب تهيه هاي آمارگيري و ضرورت دارد در طرحدر اين صورت ست؟ ا ها موفق بوده عدم تعادل
شود كه كـاري اسـت   هاي شهرستاني تهيه  حسابهمراه با آن  تجديد نظر شود و) استاني(اي  منطقه
مصرف خانوار در حد يا در مورد طرح آمارگيري از مصرف خانوار كه در حال حاضر پاسخگوي . عظيم

استاني است به دليل آنكه تعداد نمونه در سطح شهرستاني كافي نيسـت، بايـد تجديـد نظـر شـود و      
فاصـله   ) 4(. افـزايش خواهـد يافـت   ) هـا  شهرسـتان  تـا حـدود تعـداد   (به مراتـب  اين طرح نيز هزينه 

آنكه هنوز اين ابهـام   ضمن )5(باشد و بر ميزمانها معموالً زياد است و استخراج نتايج نيز آمارگيري
ماند كه آيا همه اين تغييـرات در اثـر اجـراي برنامـه آمـايش اسـتان        تفسير نتايج آماري باقي ميدر 

 اند؟ صورت گرفته است يا عوامل ديگري در آن دخالت داشته

و مفيـدتر  دارتـر   انطباق عملكردها با برنامه معنـي از نظر باال ذكر شد ارزيابي برنامه آمايش  طبق آنچه در
بسياري از آمارهـا و اطالعـات موضـوعي كـه      نكته مهم در اين رابطه آن است كه در اين صورت. باشد مي

هـاي   نمايند، بدون نياز به اجراي طرح هاي اجرايي به طور مستقيم در حوزه عملكرد خود تهيه مي دستگاه
كه در مواعـد  آماري جاري هاي  ضمن آنكه طرح ،خواهند بودآماري جداگانه، در دسترس و قابل استفاده 

  .دهندها پاسخ  به بعضي از پرسشتوانند  آيند مي ه به اجرا در ميدهسالو پنج هاي  ساالنه يا دوره

  :شود به شرح زير تدوين مي ارزيابي برنامه آمايش استانهاي  چارچوب شاخصبر اين اساس 
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  امه آمايشبرنهاي اصلي  سنجش پيشرفت پروگرامهاي  شاخصچارچوب  -8-2-2-1

را هاي اصلي آمايش اسـتان  برنامهقسمت به طور كلي و عمومي شوند مطرح ميدر اين  كه  هاييشاخص
 هاي اجرايي استاني و يا ملياز محل اعتبارات بخش عمومي توسط دستگاهها  برنامهاين . دهند پوشش مي

  .آيندبه اجرا درميمستقر در استان 

گانه 9آبرساني به تفكيك شهرستان و مناطق  هاي توسعه شبكه شاخص -2-1-1- 2- 8
  ) GIS  گزارش فصلي، همراه با نقشه(ي، ريز برنامه

در جدول . اندتوسعه آبرساني ارائه شدههاي  ترين پروگرام عنوان مهمگزارش فصل هفتم  1-1-3-7در بند 
ـ      بيني شده توسعه ايـن شـبكه  همان گزارش نيز مقدار پيش 7-12 ه تفكيـك  هـا تـا افـق طـرح آمـايش ب

توزيـع   همچنـين . انـد مشـخص شـده  اسـتان  غربـي   -ريزي و نيمـه شـرقي    منطقه برنامه 9، ها شهرستان
 4-7، 3-7شـماره   هـاي در نمودارهاي آبرساني در وضع موجود و توسعه آن طبق برنامه  شهرستاني شبكه

قلمروهـاي در  . انـد ارائه شـده ريزي  منطقه برنامه 9بر حسب توزيع  5-7به تفكيك شهرستان و در نمودار 
تـر در   و در فرمت كلـي  9-7نيز به تفصيل بيشتر در جدول و مطالعاتي توسعه شبكه آبرساني دست اجرا، 

   . اندمشخص شده  7-7شه نق

گسـترش   اراضـي  از نقشه و مسـاحت پيشرفت اجرايي و مطالعاتي به صورت  گيري از وضعيتگزارش
با توجه ويژه بـه جـدول   ( بيني شده نظيربا موارد پيشو مقايسه آن  زير پوشش شبكه آبرساني يافته

بيني توزيع فضايي ايـن  كمي و هم در انطباق با پيشانطباق پيشرفت اين برنامه را هم از نظر  ،)7-12
اسـتان بـه    اي از نيمه شرقي و غربـي ريزي و مقايسهمنطقه برنامه 9ها، سطح شهرستانگسترش در 

  . دهددست مي

بيني شـده توسـعه شـبكه    هاي پيشظرافت خاص وجود دارد و آن اين است كه برنامهدر اين بررسي يك 
بنـدي  بقـه ط -اجـرا پـس از انجـام مطالعـات      -مطالعـاتي و   -دست اجـرا   -آبرساني استان در سه گروه 

ار رود توسعه شبكه ابرساني در مناطقي كه در برنامه ششم در فاز مطالعاتي قربنابراين انتظار نمي. اند شده
بيني اين قلمروهـا در برنامـه هفـتم توسـعه اجرايـي      بلكه طبق پيش ،گيرند در اين برنامه به اجرا درآيند

اجرايـي يـا   (كه سطح توسعه شبكه آبرسـاني را بـر حسـب نـوع پـروژه       9-7بنابراين جدول . خواهند شد
همين اطالعـات را بـه   كه  7-7دهد و يا نقشه ها نشان ميو موقعيت آن در ريز اطالعات دشت) مطالعاتي

توانند مالك سنجش پيشرفت عملكرد شبكه آبرساني در مقايسه با برنامه دهد ميتر نشان ميصورت كلي
  . بيني شده قرار گيرندپيش
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بيني شده، همانطور كه در جـدول  پيشهاي آبرساني طبق برنامه بديهي است در صورت اجراي شبكه
مند هاي كمتر بهرهها و منطقه، نيمه شرقي استان و شهرستانشودو نمودارهاي باال مشاهده مي 7-12

تري برخوردار خواهند شد به عنوان مثال سهم نيمـه  هاي آبرساني از وضعيت متعادلاز گستره شبكه
ـ  8/19ز ها اشرقي استان از مساحت اين شبكه درصـد در وضـعيت    6/25ه درصد در وضعيت فعلي ب

مند از ريزي كمتر بهرههاي برنامهشود وضعيت منطقهمشاهده مي همچنين. نهايي بهبود خواهد يافت
تري برخوردار خواهند شـد  ها، به طور كلي در نيمه شرقي استان از وضعيت مناسبتوسعه اين شبكه

  .  باشدها ميكه به معناي كاهش عدم تعادل

ي، ريز مهگانه برنا 9مناطق  و هاي بخش كشاورزي به تفكيك شهرستان شاخص -2-1-2- 2- 8
  )ساالنهگزارش (

بـه شـرح زيـر ارائـه     هاي متنوعي از توسعه بخش كشـاورزي  هدف، گزارش فصل هفتم 2-1-3-7در بند 
  :اند شده

 16-7افزايش توان توليد محصوالت استراتژيك تا افق طرح آمايش، جدول هدف  •

 17-7ول تا افق طرح آمايش، جددر زير بخش زراعت افزايش راندمان توليد محصوالت هدف  •

تا افـق طـرح آمـايش،     زراعيمحصوالت سطح زير كشت و توليد در هكتار  هايشاخصافزايش هدف  •
 18-7جدول 

 22-7تا افق طرح آمايش، جدول دامي محصوالت توليد افزايش هدف  •

o  و عرضـه آب  نيمأتو اعتبارات مورد نياز برنامه  ساماندهي اراضي كشاورزيبرنامه اعتبارات مورد نياز 
 27-7و  26-7 هاي، در برنامه پنجم توسعه استان خوزستان در جدولخوزستاناستان 

o 20-7و  19-7هاي حجم عمليات دو برنامه باال در برنامه پنجم توسعه استان خوزستان در جدول 

و هدف افزايش (امي و د مي توليد محصوالت زراعيشاخص موفقيت در دستيابي به هدف كبر اين اساس 
 . آيـد  مـي به دسـت  بيني شده هدف پيشمقدار ه راحتي از تقسيم ميزان توليد حاصل به ب) راندمان توليد

بـرداران كشـاورزي و   هـاي بهـره  شاخص نشان دهنده ميزان موفقيت نسبي و كلي مجموعـه فعاليـت  اين 
  .   بيني شده استهاي پيشها در تحقق هدفكشاورزي و بانكحامي هاي سازمان

سـالي يـا آفـات غيـر معمـول،      به سال ناشي از عوامل خارجي نظيـر خشـك   هاي سالنظر از نوسانصرف
باشـد  خواهد داد كه آيا روندهاي جاري توليد در راستاي تأمين اهداف توليد مي مقايسه روند توليد نشان

هاي توليد را غير محتمل نشان دهنـد، امكـان بررسـي و    در صورتي كه روندها دسترسي به هدف. يا خير
  .هاي يكي دو ساله فراهم خواهد بودارهاي اصالحي در برههارائه راهك
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گيري تـا انتهـاي    جهتتنها  كشاورزي و عرضه آب نيتامو ساماندهي اراضي توزيع اعتبارات دو برنامه اما 
توزيع اعتبارات اين دو برنامـه همچنانكـه در گـزارش فصـل     اما از آنجا كه . دندهبرنامه پنجم را نشان مي

د، با توزيع اراضي داراي قابليـت تبـديل بـه كشـت آبـي و همچنـين بـا برنامـه توسـعه          هفتم مشاهده ش
كـاهش عـدم   ، هـر دو در بـر گيرنـده    هاي آبرساني همسـو و داراي ضـريب همبسـتگي بـاال اسـت      شبكه
  . باشند مياي نيز هاي منطقه تعادل

دو برنامـه بـه نيمـه    درصد از منابع اين  26 شود،مشاهده مي 27-7و   26-7به طوري كه در جدول 
هاي آبرساني در اين شرقي استان تخصيص داده شده است كه با اراضي زير كشت آبي و توسعه شبكه

ريزي اسـتان  گانه برنامه9به عالوه اين دو جدول سهم مناطق . بخش از استان هماهنگي مناسبي دارد
  . استان منظور شده است مندهاي كم بهرهدهد كه در آن سهم مناسبي براي شهرستانرا نشان مي

. رود تخصيص اعتبارات عمراني با برنامـه آمـايش اسـتان همسـو شـود     انتظار ميها  براي تحقق اين برنامه
ريزي و توسعه استان است و چنانكه قـبالً بيـان شـد    تخصيص و تصويب اعتبارات در حيطه شوراي برنامه

به عبارت ديگر در تنظـيم  (ب توزيع اعتبارات ضرورت دارد واحد آمايش دبيرخانه در مراحل قبل از تصوي
گيري از وضعيت تخصـيص و عملكـرد   گزارش. اين هماهنگي را معمول نمايد) پيشنهاديه توزيع اعتبارات

منطقـه   9هـا،  ها به  تفكيك شهرستان امكان مقايسه تطابق آن در سـطح شهرسـتان  اعتبارات اين برنامه
   .دهدبه دست مي را و غربي استان اي از نيمه شرقيريزي و مقايسهبرنامه

و  سـاماندهي اراضـي   گيري از حجم عمليات زيربنايي  گزارششود  ها، اشاره مي با بازگشت به بحث شاخص
باشد، و مقايسه آن با حجـم  كه در حيطه سازمان جهاد كشاورزي استان مي كشاورزي مين و عرضه آبأت

به راحتي سنجش عملكرد اين برنامه را بـه   20-7و جدول  19-7بيني شده موضوع جدول عمليات پيش
بيني شده به دست به بيان ديگر مقدار اين شاخص از تقسيم ميزان عملكرد بر ميزان پيش. دهددست مي

  . آيدمي

 و حجم عمليـات  ) 27-7و  26-7(اعتبارات مورد نياز بيني شده در دو جدول هرچند حجم عمليات پيش 
دهـد ضـرورت دارد متناسـب حجـم اعتبـارات      ني برنامه پـنجم را پوشـش مـي   بازه زما، )20-7و  7-19(

هـايي كـه بـا معاونـت      نامـه  هاي بعد، حجم عمليات تعهد شده نيـز از پـيش مشـخص و در موافقـت     سال
در اين صورت بودجه ساالنه به سـمت بودجـه عمليـاتي    . شود درج شوندريزي استانداري مبادله مي برنامه

  . ميل خواهد كرد
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بـديهي اسـت    .نمودبراي سنجش پيشرفت برنامه آمايش استان استفاده  توانمياطالعات زير از عالوه به 
تـوان آن را   به تفكيك شهرستاني، مـي گزارش عملكرد دستگاه اجرايي در صورت دريافت اين اطالعات از 

  . كردارائه  اي از نيمه شرقي و غربيريزي و مقايسهمنطقه برنامه 9به راحتي در سطح 

 ،GISهمراه با نقشه  ،)فصلي گزارش(حجم عمليات اصالح زمين  -

 ،GISهمراه با نقشه ، )گزارش فصلي(حجم عمليات آبي  -

 ،)آبي و ديم(اراضي اضافه شده به سطح زير كشت  -

 ،)گزارش فصلي(هاي برگزار شده  تعداد نمايشگاه -

گـزارش  ( دامـي غي و ، بـا ميزان وام پرداخت شده براي توسعه بخش كشاورزي به تفكيك زراعي -
 ،)فصلي

هاي آمايش قابل مقايسه هستند در دو مـورد ديگـر نيـز    باال در سه مورد نخست با پروگرامحجم عمليات 
  . باشند كه آيا توزيع مناسبي دارند يا خيرنتايج به راحتي قابل تفسير مي

حفاظت و توسعه منابع طبيعي به تفكيك شهرستان و هاي بخش  شاخص - 2-1-3- 2- 8
 )GIS  گزارش ساالنه، همراه با نقشه(  ريزي گانه برنامه 9اطق من

داري اسـتان   اداره كـل منـابع طبيعـي و جنگـل     گزارش فصل هفـتم، برنامـه عمليـاتي    3-1-3-7در بند 
، )ايسـازه  عمليـات ( آبخيـزداري (به تفكيك نوع عمليـات   1404در برنامه آمايش تا افق سال  خوزستان

، مراتـع  ها و جنگل حمايت از حفاظت و، سبز فضاي و توسعه كاري جنگل، )ژيكبيولو عمليات( بخيزداريآ
ارائـه   30-7در جـدول  و بر حسب شهرسـتان  ) روان هاي شن و تثبيت زدايي بيابان، مراتع اصالح بهبود و

  .شده است

آن  به تفكيك شهرستان و مقايسـه حجم عمليات انجام شده در هر زمينه از ساالنه  گيريگزارشبنابراين 
اي از نيمه شـرقي  ريزي و مقايسهمنطقه برنامه 9ها، بيني شده به راحتي در سطح شهرستانبا هدف پيش
  .پذير استو غربي امكان

بـه راحتـي از تقسـيم    انجـام عمليـات عمرانـي    ترتيب شاخص موفقيت در دستيابي به هدف كمي به اين 
   . آيد به دست مي، 30-7، جدول بيني شدههدف پيشعملكرد به مقدار  ميزان

و  30-7 هايبيني شده، همانطور كه در جدولپيشطبق برنامه عمليات  بديهي است در صورت اجراي
حجم مناسبي مند از هاي كمتر بهرهها و منطقهشود، نيمه شرقي استان و شهرستانمشاهده مي 7-31

مثال سـهم نيمـه شـرقي     به عنوان .از عمليات حفاظت و توسعه منابع طبيعي برخوردار خواهند شد
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شـود  همچنـين مشـاهده مـي    .بودخواهد  درصد 53طح زير پوشش اين عمليات برابر با استان از س
از وضعيت مناسبي برخوردار خواهند شد كه به معنـاي  شرقي استان ريزي هاي برنامهوضعيت منطقه

  .  باشدها ميكاهش عدم تعادل

ريزي و توسـعه اسـتان انطبـاق تخصـيص اعتبـارات و مقايسـه اعتبـارات        به عالوه دبيرخانه شوراي برنامه
  .تواند بررسي و مورد سنجش قرار دهدتخصيص يافته با ميزان عملكرد توسعه توليد را مي

توان از اطالعات زير در ارتباط با برنامه آمايش استان و براي سنجش پيشـرفت آن اسـتفاده   همچنين مي
  .نمود

  ،هكتار - توسعه زراعت چوب -
 جمعيت، - مين سوخت فسيلي جنگل نشينان، عشاير و جوامع محلي در اراضي بيابانيأت -

  هكتار، - مميزي اراضي و تفكيك مستثنيات -
  هكتار، -ن هاي اطالعات توصيفي زميكاداستر منابع طبيعي و سامانه  -
 هكتار، - استعداديابي و تعيين كاربري بر اساس توان اكولوژيك  -

 جاوز به منابع طبيعي،ميزان تخطي و ت -

گانه  9به تفكيك شهرستان و مناطق  پروري هاي بخش صيد و آبزي شاخص -2-1-4- 2- 8
 ) گزارش فصلي(ي، ريز برنامه

برنامه عملياتي اداره كل شـيالت بـراي حمايـت از توسـعه صـيد و      گزارش فصل هفتم،  4-1-3-7در بند 
پـروري بـه تفكيـك شهرسـتان     اعم از صيد و آبزيارائه شده است و در آن هدف رشد توليد،  پروري آبزي

  .35-7و  34-7، جدول براي سال افق طرح آمايش ارائه شده است

تـرين شـاخص بـراي    ترين و در همان حـال سـاده  پروري مناسباز آنجا كه ميزان استحصال صيد و آبزي
تفكيك شهرستان  گيري از ميزان دستيابي به هدف بهباشد، گزارشسنجش عملكرد اهداف اين بخش مي

اي ريـزي و مقايسـه  منطقه برنامه 9ها، شهرستان بيني شده به راحتي در سطحو مقايسه آن با هدف پيش
  .پذير استامكان از نيمه شرقي و غربي

عملكرد به  به راحتي از تقسيم ميزانتوليد كمي هاي  ترتيب شاخص موفقيت در دستيابي به هدفبه اين 
   . آيد به دست مي، 43-7، جدول بيني شدههدف پيشمقدار 

و  34-7هاي بيني شده، همانطور كه در جدولبديهي است در صورت اجراي عمليات طبق برنامه پيش
منـد از حجـم   هـاي كمتـر بهـره   ها و منطقهشود، نيمه شرقي استان و شهرستانمشاهده مي 7-35
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شـود   مشاهده مـي  35-7جدول  در به عنوان مثال. برخوردار خواهند شدتوسعه شيالت مناسبي از 
پـروري   در زمينه آبـزي . يابد درصد افزايش مي 30درصد به  5/26در صيد از سهم نيمه شرقي استان 

در نتيجـه سـهم ايـن    . خواهد رسيد 1/23درصد به  3/8اين توسعه بسيار بيشتر است و اين سهم از 
افـزايش خواهـد    7/24درصد بـه   17پروري از  نيمه كمتر توسعه يافته استان در مجموع صيد و آبزي

هـاي   پروري در منطقه در آبزيبيني شده  پيشتر  اين بهبود بيشتر ناشي از افزايش نسبي سريع. يافت
اين روال در ). 35-7 جدول( ناسبي برخوردار خواهند شدبهبود م ريزي شرق استان است كه از برنامه

  .  باشدها ميكاهش عدم تعادلدهنده  مجموع نشان
.  

ريـزي و توسـعه اسـتان تخصـيص     دبيرخانه شوراي برنامهاي دستيابي به اهداف باال ضرورت دارد بر
مين اين أبه عالوه از آنجا كه ت. گزارش فصل هفتم را فراهم نمايد 62-7الزم به شرح جدول  اعتبارات

توليد و صيد  اي زيربنايي و تحقيقاتي الزم براي حمايت از افزايشاعتبارات براي انجام عمليات توسعه
باشد بودجه سازمان مربوط به سمت بودجه عملياتي ميل خواهد كرد و در ايـن صـورت مقايسـه    مي

هـاي عمرانـي   اعتبارات هزينه شده با افزايش توليد نيز يك شاخص سنجش ميزان اثربخشي هزينـه 
   .خواهد بود

  :دنمواستفاده برنامه براي سنجش پيشرفت توان از اطالعات زير مي همچنين

 ،GIS، همراه با نقشه هاي آبزي پروري وسعت حوضچه -

 ،پروري ميزان وام پرداخت شده براي توسعه صيد و آبزي -

 ميزان اشتغال در بخش شيالت، -

 سرانه توليد، -

ريزي  گانه برنامه 9مناطق به تفكيك شهرستان و  صنعتهاي بخش  شاخص - 2-1-5- 2- 8
 )گزارش فصلي(

از  هـاي صـنعتي اسـتان   هـا و ناحيـه  وضعيت برخـورداري شـهرك  گزارش فصل هفتم،  5-1-3-7در بند 
بـرداري رسـيده   ، تعداد واحدهاي صنعتي به بهرههاي آب، برق و گاز، ارتباطاتتخصيص زمين، زيرساخت

 9ها و اشتغال اين واحدها در مجموع استان، به تفكيـك شهرسـتان، بـه تفكيـك     در هريك از اين سامانه
  :شرقي و غربي استان ارائه شده استريزي و نيمه منطقه برنامه

به تفكيك نيمه شرقي و غربـي اسـتان    1391سال  -ي صنعتي استان خوزستانها شهركهاي  ويژگي -
   ، 38-7 جدولدر 

  ،39-7در جدول  1391سال  -ي صنعتي استان خوزستانها ناحيههاي  ويژگي -
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ــ  هــا و ناحيــه توزيــع شــهرك - ــه به ــرداري رســيده رههــاي صــنعتي، اشــتغال و تعــداد واحــدهاي ب   ب
  ،40-7در جدول  1391سال  -هاي استان خوزستان  شهرستانبه تفكيك  

  ،41-7در جدول  1391از تسهيالت زيربنايي تا پايان سال  ها ها و ناحيه سطح برخورداري شهرك -
بـه تفكيـك شـهرك     1391هاي صنعتي از تسهيالت زيربنايي تا پايان سال  سطح برخورداري شهرك -

   ،42-7در جدول 
  ،43-7از تسهيالت زيربنايي در جدول  هاي صنعتي سطح برخورداري ناحيه -
 9هـا و نـواحي صـنعتي بـه تفكيـك       وضعيت برخورداري هر منطقـه از شـهرك  هاي جدولهمچنين  -

  ، 6-3-7در قسمت ريزي  منطقه برنامه

هـا و  ركهـاي الزم، تمـام شـه   بيني شده است با فـراهم نمـودن زيرسـاخت   در برنامه آمايش استان پيش
هاي صنعتي استان به صورت فعال درآيند و مهمتر از آن واحدهاي صنعتي مناسب در آنهـا مسـتقر    ناحيه
  : بنابراين سه شاخص مناسب براي بررسي دستيابي به اين هدف عبارتند از. شود

  هاي صنعتي فعال شده در هر شهرستان،ها و ناحيهتعداد شهرك -
 ها،تعداد واحدهاي صنعتي و اشتغال آن -

 ،اجتناب از پذيرش صنايع آالينده در مناطق تعيين شده در طرح آمايش استان -

هـا و  در گزارش فصل هفتم تفاوت بسيار زياد برخورداري مناطق بيشتر توسـعه يافتـه اسـتان از شـهرك    
تر استان از پيشرفت صنعتي ها و كم بهره ماندن مناطق ضعيفنواحي صنعتي، تعداد واحدها و اشتغال آن

ها، تعداد واحدها اندازي اين سامانهبنابراين ضرورت دارد هرگونه پيشرفت در راه. ه خوبي ارائه شده استب
  .و اشتغال آن در ارتباط با كاهش عدم تعادل بين مناطق مورد سنجش قرار گيرد

خواهند هاي زير در ارتباط با برنامه آمايش استان و براي سنجش پيشرفت آن استفاده  از شاخصبنابراين 
  .شد

آب، بـرق، گـاز، تلفـن،    (هاي صنعتي، به تفكيـك زيربنـا    ها و ناحيه مين زيربناهاي شهركأپيشرفت ت -
  ،)اينترنت، فاضالب، تصفيه فاضالب

 هاي صنعتي جديد،  ها و ناحيه شهركاندازي  ايجاد و راه -

 صنعتي و نوع صنعت،  و ناحيه تعداد واحدهاي مستقر شده به تفكيك هر شهرك -

 صنعتي و نوع صنعت،  و ناحيه اشتغال صنعتي به تفكيك هر شهرك تعداد -

 صنعتي و نوع صنعت،  و ناحيه ميزان وام پرداخت شده به واحدهاي صنعتي به تفكيك هر شهرك -

 ،)گزارش فصلي(برگزار شده صنعتي هاي  تعداد نمايشگاه -
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 نعت، به واحدهاي صنعتي به تفكيك شهرستان و نوع صهاي پرداخت شده  ميزان كمك -

 )گزارش فصلي(، آهنهاي بخش راه و راه شاخص -2-1-6- 2- 8

منظور  دارهاي اولويت ها و پروژه گزارش فصل هفتم، عنوان طرح 2-7-1-3-7بند و   1-7-1-3-7در بند 
و برنامـه عمليـاتي ايـن     ارائـه شـده اسـت    استاناي  شبكه جادهشده در برنامه آمايش استان براي توسعه 

هـا از   ها و پروژه اولويت طرح 22-7تا  14-7هاي شماره  و در نقشه، در متن رح و پروژهبخش با اولويت ط
  . مشخص شده است اولويت يكم تا اولويت نهم

اين بخش نظارت در . تر خواهد بود بنابراين نظارت بر پيشرفت اين برنامه در انطباق با برنامه آمايش ساده
تخصيص اعتبارات اسـتاني بـر   صول اطمينان اين واحد از و حي ريزي استاندار معاونت برنامهآمايش گروه 

ضـرورت دارد ايـن اولويـت در    . در برنامـه آمـايش گـام مهـم اوليـه اسـت       شدهبيني  حسب اولويت پيش
بعـدي اطمينـان از   گام . ا اداره كل راه و ترابري درج گرددبريزي استانداري  موافقتنامه بين معاونت برنامه

 هـا طبـق برنامـه    ها و پـروژه  و در نهايت حصول اطمينان از پيشرفت اجرايي طرح تخصيص اعتبارات الزم
  .باشد ميمبادله شده و طبق موافقتنامه  آمايش

منطقـه   9، هـاي اسـتان   ، سـهم شهرسـتان  44-7به عالوه در همان بند از گزارش فصل هفتم ، در جدول 
و در افـق برنامـه   ) 1392سـال  (ع موجـود  وضـ  هـا در  از بزرگـراه  ريزي و نيمه شرقي و غربي استان برنامه

. بنابر اين مراقبت از حركـت در ايـن جهـت نيـز  ضـرورت دارد     . آمايش به صورت درصد، ارائه شده است
بديهي است در صورت رعايت برنامه آمايش تعادل بخشي در اين زمينه به شرح اين جدول حاصل خواهد 

  . شد

منـد از اجـزاي    هاي كمتر بهر شهرستان بيني شده،يشپطبق برنامه اي  جاده شبكهتوسعه در صورت 
  .  باشـد هـا مـي  به معناي كـاهش عـدم تعـادل   شوند كه   اي بهتري برخوردار مي مختلف شبكه جاده

منـد از  هاي كمتر بهـره ها و منطقهشود، نيمه شرقي استان و شهرستانمشاهده مي 44-7در جدول 
به عنـوان مثـال سـهم     ،برخوردار خواهند شدها  بزرگراه در زمينهتري متعادلاي  جاده گستره شبكه

ـ   8/21ز ا اين شبكهطول نيمه شرقي استان از  درصـد در وضـعيت    9/24ه درصد در وضعيت فعلـي ب
  . نهايي بهبود خواهد يافت

  

گـزارش فصـل هفـتم، عنـوان      2-8-1-3-7بنـد  و  1-8-1-3-7در بنـد  نيـز   در مورد توسعه شبكه ريلي
. ارائه شده استبراي توسعه اين شبكه  منظور شده در برنامه آمايش استان دار اي اولويته پروژهها و  طرح

   .دهد نيز توسعه اين شبكه تا افق طرح آمايش را نشان مي 23-7نقشه 
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ريـزي   گيرد، نظارت شوراي برنامه از آنجا كه اجراي اين برنامه خارج از شمول اعتبارات استاني صورت مي
  .و حصول اطمينان از پيشرفت آن ضروري خواهد بود استان براي پيگيري

هاي زيـر بـراي سـنجش پيشـرفت آن      شاخصتوان از همچنين مي ،اي و ريلي در هر دو مورد شبكه جاده
   :نموداستفاده 

اجـراي  و نـام و مكـان    بـه تفكيـك نـوع راه   درصد پيشرفت مالي و اجرايي و طول كيلومتر جاده  -
 ،GIS، همراه با نقشه پروژه

همـراه   نام و مكان پروژه،تفكيك  به آهن صد پيشرفت مالي و اجرايي و طول كيلومتر قطعه راهدر -
 ،GISبا نقشه 

 )گزارش فصلي(محيط زيست به تفكيك شهرستان، هاي بخش  شاخص -2-1-7- 2- 8

بـا   .هاي زير در ارتباط با برنامه آمايش استان و براي سنجش پيشرفت آن استفاده خواهند شـد  از شاخص
هاي مطالعات آمايش استان، تمركز برنامه آمايش در اين زمينـه جلـوگيري از آلـودگي    دآوري از گزارشيا

خرمشـهر،   –حـوزه دز و كـارون، آبـادان    (بيشتر و كاهش آلودگي در سه منطقـه ويـژه كنتـرل آلـودگي     
بع آب و خاك در هاي الزم براي آلوده نشدن ساير منا، همراه با اعمال كنترل)هاي استانماهشهر و تاالب

قـرار   تصـوير كـردن وضـعيت آلـودگي    در خدمت هاي زير بنابراين شاخص. باشدمناطق شمالي استان مي
   :خواهند گرفت

فاضـالب، هـوا، پسـماند    ( هـاي كنتـرل آالينـدگي    تعداد واحدهاي ملزم شده به رعايـت سيسـتم   -
 ،)خشك

 ،GISه با نقشه همرا هاي زيرزميني، هاي سطحي و آب آب هاي آلودگي وضعيت شاخص -

 ،GISهمراه با نقشه  ها، تاالب هاي آلودگي وضعيت شاخص -

 ،GISهمراه با نقشه  هاي ساحلي، آب هاي آلودگي وضعيت شاخص -

 ،GISهمراه با نقشه  وضعيت مراقبت از مناطق حفاظت شده، -

 ميزان تخطي و تجاوز به مناطق حفاظت شده، -
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گزارش ( به تفكيك شهرستان، خابرات،و م گاز ،هاي توسعه شبكه برق  شاخص - 2-1-8- 2- 8
 )فصلي

هاي زير در ارتباط با برنامه آمايش استان و براي سـنجش پيشـرفت آن اسـتفاده خواهنـد      از شاخص
  . ريزي شكسته شود گانه برنامه 9تواند به حوزه شهرستان و مناطق  ميها  شبكهشد، وضعيت 

 ،GIS توسعه شبكه برق بر حسب نوع خطوط انتقال به صورت نقشه -

 ، GISتوسعه شبكه گاز بر حسب نوع خطوط انتقال به صورت نقشه -

 ،هاي صنعتي براي سايت اينترنتتوسعه شبكه گاز  -

 ،GISبه صورت نقشه و همراه هوشمند  پوشش شبكه تلفن همراه -

 ،GISهمراه با نقشه  هاي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايرانپوشش شبكه -

هاي  هم و رتبه استان در كشور در فعاليتس سنجشهاي  شاخصچارچوب  -8-2-2-2
  مختلف اقتصادي

همان طور كه در گزارش فصل ششم اين مطالعات به تفصيل بيان شد استان خوزستان در چندين رشـته  
هاي اقتصادي مانند تجارت خارجي، صنايع نفت و گاز، صنايع شـيميايي و پتروشـيمي، صـنايع    از فعاليت

ممتاز و سهم بااليي از ارزش افزوده برخوردار است و از ديدگاه ديگـر در   فلزات اساسي، شيالت از جايگاه
رغم رشـد  به عالوه همانطور كه مشاهده شد علي. باشدها در سطح كشور داراي مزيت مكاني مياين رشته

هـاي رقيـب، سـهم و يـا     تر ارزش افزوده در استانها، به علت رشد سريعارزش افزوده استان در اين رشته
  . به طور كلي تنزل كرده است 1379-89ها در دوره  گاه ارزش افزوده استان در اين رشتهجاي

سهم و جايگاه استان كه در موارد باال به طور كلي به عنوان   پايش اين روند براي مراقبت از حفظ يا ارتقاء
  . اند بسيار ضروري استهاي استان نيز تلقي شدهمأموريت

گذاري متمركز از محل اعتبارات ملي احداث و توسـعه  ها با سرمايهاين رشتههمچنين مشاهده شد بيشتر 
ها و مقايسه آن بـا سـطح كشـور و مقايسـه بـا      لذا پايش روند رشد و جايگاه استان در اين رشته. يابندمي

نمايد كه در صورت نا مناسب بودن روندها پيگيـري الزم توسـط   هاي رقيب اين امكان را فراهم مياستان
  . از مقامات مركزي صورت گيرد "مديريت توسعه استان"

هاي استاني مركز آمار ايران تشكيل مشكل اساسي آنجا است كه تنها منبع آماري در اين زمينه از حساب
براي مثال در جريـان انجـام مطالعـه آمـايش اسـتان      . شودشود كه آن هم با چند سال تأخير ارائه ميمي

بنـابراين پـايش تصـميمات    . دادرا پوشش مـي  1379-89اي استاني دوره هخوزستان سري زماني حساب



 
  59.8طرح آمايش استان خوزستان

يـك روش  . تواند وضعيت روز را روشن نمايدها ميگذاري در اين رشتههيأت دولت براي توسعه و سرمايه
با مقامات مركـزي و طـرح اسـتدالل مزيـت نسـبي       "مديريت توسعه استان"فعال ديگر نيز توسعه روابط 

  . هاي گذشته استگذاري از محل اعتبارات ملي در استان در سالسطح پايين سرمايه استان براي جبران

  سنجش اقتصاد كالن استان در كشورهاي  شاخصچارچوب  -8-2-2-3

هاي استاني مركز آمـار ايـران و سـرانه ايـن حسـاب      توليد ناخالص داخلي استان بر اساس همان حساب 
  . باشدمي هاي اقتصادي استانبرآيند تمام فعاليت

هاي شهرسـتاني اسـتان   هرچند حساب توليد ناخالص داخلي استان به عللي كه در گزارش برآورد حساب
باشد، و با همان مشكل تأخير زماني در ارائـه آمارهـا   خوزستان مطرح شد گوياي رفاه ساكنان استان نمي

بر ايـن  . دهدان را تحت تأثير قرار ميتواند بيانگر تغييراتي باشد كه رفاه ساكنمواجه است، اما روند آن مي
  . شوداساس پايش اين روند نيز توصيه مي

  سنجش عملكرد بخش خصوصي در استانهاي  شاخصچارچوب  -8-2-2-4

 توليـد ناخـالص داخلـي اسـتان    عملكرد بخش خصوصي به همراه عملكرد بخش عمومي به طور كلـي در  
هـاي  گـذاري در رشـته  بخـش خصوصـي در سـرمايه    از آنجا كه به طور معمول فعاليـت . شودمنعكس مي

تواند اطالعات الزم براي پايش هاي دولتي انجام پذير است اين مجرا ميمختلف به نحوي با مجوز دستگاه
گذاري و ايجاد اشتغال و افزايش سطح توليد را بر حسب نوع فعاليت و عملكرد بخش خصوصي در سرمايه

و دبيرخانـه  (ريـزي اسـتانداري   گزاف آمارگيري بـراي معاونـت برنامـه    هايمكان اجرا بدون نياز به هزينه
  .فراهم نمايد) ريزي و توسعه استانشوراي برنامه

هـاي  توانـد زمينـه  ريزي استانداري ميمعاونت برنامه ريزي و بودجه و دفتر آمارتالش مشترك دفتر برنامه
  .اجرايي نمايدرا مشخص و  اين اطالعاتو پردازش  آوري مناسب و نحوه جمع

هاي محرميت اطالعات با رعايت جنبه گذاري استانهاي سرمايهها و شركتمشابه همين اطالعات از بانك
  . دستيابي خواهد بودابل ق

  توسعه فضايي استان  شسنجهاي  شاخصچارچوب  -8-2-2-5

هـاي  برنامـه  لكردعمتوسعه فضايي استان به خصوص در مناطق كمتر توسعه يافته استان تا حد زيادي از 
گذاري و اشـتغال در منـاطق مختلـف    اما به هر حال توسعه فعاليت، سرمايه. آمايش تأثير خواهد پذيرفت

هـاي اجرايـي اسـتاني، ملـي،     همه فعاالن اقتصادي اعم از دسـتگاه  استان تحت تأثير تصميمات و عملكرد
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يـر در توسـعه فضـايي اسـتان را     به همين لحاظ هرگونـه تغي . و غيره استبخش خصوصي گذاران سرمايه
  . توان به برنامه آمايش استان منتسب كردنمي

چـارچوب تخصـيص   (توسعه فضـايي منـاطق مختلـف اسـتان از راهبردهـا      همچنين بايد نوجه داشت كه 
هاي بخشـي   ، به اين معني كه مجموعه برنامهگيردها نشأت ميگذاريهاي بخشي و سياست، برنامه)منابع

پهنـه را  دهـد و جايگـاه آن    االن اقتصادي است كه به توسعه يك پهنه شكل ميكرد ساير فععملهمراه به 
هـاي توسـعه   ها و سياستهاي سنجش پيشرفت برنامهشاخص. نمايد ها تعيين مي در مقايسه با ساير پهنه

طق در اما به دليل آنكه مجموعه تصميمات در ارتباط با توسعه منا. هاي پيشين بيان شدمناطق در بخش
تغييـرات  در فضـايي  ترين مالك تلفيقـي توسـعه    و قابل سنجش ترينمهمشود، جمعيت مناطق ظاهر مي

  . شودميمتبلور جمعيت مناطق 

گيـرد و نتـايج آن بـا تـأخير     هاي ميان مدت صـورت مـي  هرچند آمارگيري جمعيت و مهاجرت در مقطع
هـا و  روستايي، جمعيت شهرستان/ يت شهريگردد اما به هر حال پايش و بررسي تغييرات جمعفراهم مي

پـايش تغييـرات   بنـابراين  . نمايدريزي بر اساس همين اطالعات تغيير روندها را مشخص ميمناطق برنامه
اي هست يا خيـر؟  هاي منطقهجمعيت مناطق نشان خواهد داد كه آيا روندها در جهت كاهش عدم تعادل

ها بايـد از شـتاب و تأكيـد بيشـتر در جهـت اصـالح       اريگذدر صورت منفي مجموعه راهبردها و سياست
هـا  ارزشيابي اجراي برنامهدرباره ) 5الف ( 1-82بند اين همان مطلبي است كه در . روندها برخوردار شوند

  . مورد اشاره قرار گرفته است

از (اي  كاهش عدم تعادل جمعيتي مناطق حاشيه) 1(عه فضايي استان در برنامه آمايش، جهت گيري توس
متعادل شدن سلسله مراتب جمعيت شهري ) 2(، با مناطق بيشتر توسعه يافته استان) نظر توسعه يافتگي

) 4(بهبود نسبت جمعيـت نيمـه شـرقي نسـبت بـه نيمـه غربـي،        ) 3(استان نسبت به شهر مركز استان، 
يـن  كـاهش نـرخ مهـاجر فرسـتي ا    ) 5(و  اي اسـتان  افزايش سهم نسبي جمعيت شهرهاي مناطق حاشيه

متعـادل شـدن توسـعه فضـايي     توانند به عنوان شاخص  مورد مي 5را مد نظر داشته است، كه هر  مناطق
ف پيشـنهاد شـده اسـت از يـك     اهـد اراهبردهايي نيز كه براي دسـتيابي بـه ايـن    . استان نيز تلقي شوند

ت شـود كـه بـه طـور خالصـه عبـار       گذاري تشكيل مي مجموعه برنامه بخشي و يك سري توصيه سياست
هـاي   ها توسط برنامه هاي توسعه در مركز اين مناطق و حمايت از توسعه اين كانون هستند از ايجاد كانون

هـاي حمـل و نقـل و     بخشي توسعه صنعت و توسعه كشـاورزي، ارتقـاي سـطح خـدمات، ارتقـاي شـبكه      
استان و  شرقدر  هاي برنامه ريزي بهبهان، رامهرمز، مسجد سليمان و ايذه اين مناطق از منطقه. زيربنايي

ايش تغييرات جمعيتـي  ÷بر اين اساس . شوند منطقه دشت آزادگان در نوار مرزي غرب استان تشكيل مي
يافته  توسعهنسبت جمعيتي موجود بين مناطق كمتر اگر نمايد و  ال را آشكار ميهاي با روند تغيير شاخص
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بخشـي از ايـن موفقيـت ناشـي از     ، يابـد ر اي تغيي يافته تر به نفع مناطق حاشيه ياد شده با مناطق توسعه
ر همين اساس افزايش سهم نسبي جمعيت شهري اين منـاطق و  ب. برنامه آمايش استان خواهد بوداجراي 

هاي توسعه و كاهش نرخ خالص مهاجر فرستي يا افـزايش نـرخ    به ويژه جمعيت شهرهاي مركز اين كانون
از ايـن طريـق   . توسعه فضايي استان خواهد بوددل در تعا هش عدمانيز بيانگر كمهاجر پذيري اين مناطق 

، نسبت مهاجرپذيري يا مهاجرفرسـتي، جمعيـت منـاطق    سلسله مراتب شهريمشخص خواهد شد كه آيا 
  . ها رو به افزايش استاند يا فاصلهريزي، جمعيت شهري و روستايي در روند تعادلي قرار گرفتهبرنامه

آوري آمـار و اطالعـات مكـاني و     مـع سازي نظـام ج  طراحي و پياده -8-2-3
  استان هروندهاي توسع

اي انتخـاب شـوند كـه    هاي ارزيابي برنامه آمايش بايـد بـه گونـه   شاخص گفته شد 2-2-8در بند چنانكه 
بـر نباشـد و بـه عـالوه سـعي شـود از آمارهـاي        آوري آمار و اطالعات تا حد امكان پرهزينه و زمـان جمع

نماينـد اسـتفاده شـود تـا بـه      ي و ساير نهادها به طور معمـول توليـد مـي   هاي اجرايموضوعي كه دستگاه
همچنين مطرح شد كه در نظام پايش و ارزشـيابي برنامـه آمـايش اسـتان،     . آمارگيري جداگانه نياز نباشد

ال اساسي اين باشد كه برنامه آمـايش تـا چـه حـدودي در     ؤاجراي اين برنامه مورد بررسي قرار گيرد و س
  .باشدحال اجرا مي

در حول و حوش گـردآوري   استان هو اطالعات مكاني و روندهاي توسعآوري آمار بر اين اساس نظام جمع
گيري از بر آن اطالعگيرد و عالوههاي اجرايي استاني شكل ميها توسط دستگاهاطالعات از عملكرد برنامه

خصوصـي از    گيري از عملكرد بخـش  و اطالع يي مليهاي اجرادولتي و از جمله دستگاههاي دستگاهساير 
 هـاي نيز در اين نظام جاي دارند، ضمن آنكه طـرح گذاري  هاي سرمايه هاي تخصصي و شركتطريق بانك

در ايـن نظـام فعـال     نيز به طور عموميريزي استانداري معاونت برنامهدفتر آمار و اطالعات آماري جاري 
  . خواهد بود

بسـيار بـه نظـام مـديريت      اسـتان  هو اطالعات مكاني و روندهاي توسعآوري آمار با اين مقدمه نظام جمع
اين نظام بـا توجـه بـه بنـد و تصـوير      . نزديك خواهد بود 1-8و تصوير  2-1-8آمايش استان به شرح بند 

  . شود تشريح مي 2-8مذكور و تصوير 
  اركان نظام

 ،ريزي و توسعه استاندبيرخانه شوراي برنامه -

 ،ريزي استانداريدجه معاونت برنامهريزي و بوبرنامهدفتر  -

 ،ريزي استانداريبرنامه اطالعات معاونتو آمار دفتر  -
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 ،ها از محل اعتبارات استانيهاي اجرايي استاني مجري طرحدستگاه -

هـاي  گذاري در طرحهاي كشاورزي و صنعتي و سرمايههاي تخصصي در زمينه پرداخت وامبانك -
 ،عمراني

 ،شوندمين اعتبار ميأهايي كه از محل اعتبارات ملي تطرح ني مجرياستاهاي اجرايي دستگاه -

 ،شوندمين اعتبار ميأهايي از محل اعتبارات ملي تهاي اجرايي ملي مجري طرحدستگاه -

 گذاري، هاي سرمايه هاي تخصصي و شركت، بانكبخش خصوصي -

  گردش اطالعات
هايي را كه از محـل اعتبـارات    و پروژهگزارش پيشرفت طرح هاي اجرايي در مواعد سه ماهه  دستگاه )1

ارسـال  ريـزي اسـتانداري   معاونـت برنامـه  به  GISهاي  همراه با نقشهشوند را  بخش عمومي اجرا مي
 .گيرد صورت ميريزي و بودجه  برنامهدفتر هماهنگي در اين زمينه توسط . يندانم مي

هايي كـه بـا   صوصي در زمينهتوسط بخش خ گذاري اطالعات صدور مجوز سرمايههاي اجرايي دستگاه )2
ريـزي  در مواعد سه ماهه بـه معاونـت برنامـه    GISهاي  باشد را همراه با نقشهبرنامه آمايش مرتبط مي

 .گيرد صورت ميريزي و بودجه  برنامهدفتر  هماهنگي در اين زمينه توسط. يندانم استانداري ارسال مي

هايي كه بـا برنامـه آمـايش    در زمينهذاري گ گذاري، سرمايه هاي سرمايه تخصصي و شركت هايبانك )3
هماهنگي در ايـن زمينـه بـين    . نمايد ارسال مي ريزي استانداريبه معاونت برنامهباشد را مرتبط مي

گيـرد   ريزي استانداري صورت مي در معاونت برنامهو اطالعات آمار دفتر و ريزي و بودجه  برنامهدفتر 
 .گيرد صورت ميو اطالعات ر آمادفتر توسط نيز آوري اطالعات  و جمع

دهـد،   انتقـال مـي  ريزي و بودجه  برنامهدفتر هاي جاري آماري را به  نتايج طرحدفتر آمار و اطالعات  )4
 ، )ارتباط درون سازماني(

  و جريان نتايج اطالعاتپردازش 
مقصـد همـه   ) دبيرخانـه شـوراي آمـايش اسـتان    (ريزي اسـتانداري  معاونت برنامه چنانكه گفته شد )1

و اطالعـات و دفتـر   آمـار  دفتـر   مـارگيري در آهـاي  به طور كلي نتايج طـرح . باشدعات باال مياطال
در واحـد  نيـز   GISهاي نقشهتجميع پردازش و شود و استانداري استخراج ميو بودجه ريزي  رنامهب

GIS ريـزي و بودجـه ارائـه   برنامـه دفتـر  گيرد و نتايج اين دو دسته فرآيند بـه  صورت ميدفتر  اين 
  ،)ارتباط درون سازماني( شود مي
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گيري از اطالعات عددي ديگـري  اطالعات و تجميع آن به همراه تحليل و نتيجهاين گيري از نتيجه )2
ريـزي و   برنامهفتر د "گروه آمايش"شود به عهده  اخذ ميهاي اجرايي كه به طور مستقيم از دستگاه

 . خواهد بودبودجه 

ارزيابي پيشرفت و انطباق عملكرد با برنامـه آمـايش   گيري از  يجهنتايج پردازش اطالعات همراه با نت )3
 .شود انجام ميريزي و بودجه  برنامهدفتردر  "گروه آمايش"توسط گروه آمايش توسط 

ريزي و  امهنماهه در شوراي بر استانداري در مواعد سه ريزي ها توسط معاونت برنامه نتايج اين بررسي )4
تصميمات الزم براي اصـالح  شود و در صورت لزوم  ستان مطرح ميتوسعه استان و كارگروه آمايش ا

 .شود مسير گرفته مي

ريزي  برنامهدفتر  توسطماهه  در مواعد سهطور مرتب  به GISهاي  نقشهها به همراه  نتايج اين بررسي )5
  . شود ها منتقل مي ستانشهرريزي  به دبيرخانه كميته برنامهو بودجه 

  برنامه آمايش استانهاي نظارتي  تدوين چارچوب گزارش -8-2-4
ريزي  استانداري و شوراي برنامه ريزي از چند جنبه معاونت برنامه برنامه آمايش استانهاي نظارتي  گزارش

  :خواهد دادرا در جريان پيشرفت برنامه آمايش استان  و يا انحراف از آن قرار و توسعه استان 

  كـه برنامـه  (هـاي اجرايـي    نامهبيني شده در موافقت شعملياتي با برنامه پيانطباق پيشرفت مالي و  -
 ،)آمايش نيز در آن تلفيق شده است

هـاي اجرايـي و بخـش     هـاي در دسـت اجـرا توسـط دسـتگاه      ها و پـروژه  انطباق مكاني اجراي طرح -
 هاي برنامه آمايش، خصوصي با حريم

آمايش در زمينـه كـاهش   هاي  گيري انطباق پيشرفت برنامه در پهنه جغرافيايي استان مطابق جهت -
 ، اي هاي منطقه تعادل عدم

هاي يادشـده را در بـر    برنامه آمايش استان جنبههاي نظارتي  گزارشبر اين اساس ضرورت دارد چارچوب 
  .داشته باشد

هـاي نظـارتي در    گيري ضرورت خواهد داشت كـه گـزارش   همچنين به منظور تسهيل در ارزيابي و نتيجه
  :ير ارائه شوندهاي جداگانه ز بندي سطح

 بر حسب دستگاه -

 اي نوار مرزي غرب استان  ن و مناطق حاشيهاي شرق استا هبرحسب شهرستان و برحسب مناطق حاشي - 
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  ضميمه يكم
اي و  ريزي منطقه ريزي در ايران با توجه ويژه به برنامه سابقه برنامه

  آمايش

  1ايراندر  ريزي سابقه برنامه - 3- 8
  1357سال  تا وقوع انقالب اسالمي 1327ز سال ني اهاي عمرا روند برنامه -1- 8-3
  و اولين برنامه عمراني كشور ريزي برنامهآغاز  - 8-3-1-1

اسـاس كشـور داراي    ناي به تصويب مجلس وقت رسيد و بر 1327اولين برنامه عمراني كشور ما در سال 
ي در اين دوران متناسب بـا  ريز و برنامه اي است ريزي رسمي عمراني و توسعه سال سابقه برنامه 65حدود 

ريزي در ايـران   درباره داليل آغاز برنامه. شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي با تغييراتي همراه بوده است
ثير تحوالت جهاني أدانند و بعضي تحت تبرخي آن را يك فرآيند منطقي مي. نظرهاي متفاوتي وجود دارد

ستقالل يافته بعد از جنگ جهاني دوم و به پيـروي از روسـيه   ريزي در كشورهاي تازه ا و رواج تفكر برنامه
ريـزي در   فكـر برنامـه  "عقيـده دارد   2ابوالحسن ابتهـاج . كه به يك ابر قدرت تبديل شده بود وقت شوروي

ايران يك فكر خودي و ايراني بود زيرا كشوري مانند ايران كه با امكانات مالي و نيروي انسـاني محـدود و   
با تشكيل شـوراي   1316ريزي اجتناب كند و در سال  توانست از برنامهد مواجه بود نمياحتياجات نامحدو

  ."پذير نشدريزي از حيث نظري مطرح شد ولي به داليل سياسي امكان له برنامهأاقتصاد مس

ريزي در ايران كمك كـرد از يـك طـرف نابسـاماني      بنابر گزارش ارزيابي برنامه اول، آنچه به تحقق برنامه
برابـر ذخـاير ارزي سـال     5/18اي معـادل  صادي حاصل از جنگ جهاني دوم و از طرف ديگر اندوختـه اقت

  .كشور در اثر مخارج متفقين در زمان تهيه اولين برنامه عمراني كشور بود 1319

دولت براي مقابله با بحران اقتصادي، بانك صنعتي و معـدني را ايجـاد    1325به اين ترتيب در اوايل سال 
. سـاله نمـود   7مور تهيـه يـك برنامـه عمرانـي     أم "كميسيون برنامه"تي را به نام أاز طرف ديگر هي كرد و
ولي به علت بزرگ بودن حجم برنامه نسبت به امكانات شد تهيه  1325نويس برنامه اول در تابستان  پيش

                                     
گزارش بررسي عملكرد برنامه دوم توسعه كشور در آستانه تهيه برنامه "نگارنده است كه شامل هايي از چند گزارش  برداشت 3-8مطالب بخش   -1

هـاي وزارت   و گـزارش  UNDPمـه و  ، پروژه مشترك سازمان برنا"اولين گزارش توسعه انساني جمهوري اسالمي ايران"، گزارش "سوم توسعه كشور
  .باشد با ذكر ماخذ مجاز مينقل . آمده است 1389كار در سال 

 خاطرات ابوالحسن ابتهاج -2
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برنامـه اول  . به تصويب مجلس وقـت رسـيد   1327و باالخره در بهمن قرار گرفت تجديد نظر مورد دو بار 
  .راكد شد بعد از دو سال از اجرا به دليل بحران ناشي از ملي كردن صنعت نفت عمالً

 ،صورت گرفت آن بود كه دولت بر اساس پيشنهاد كميسـون برنامـه   1325اقدام مهم ديگري كه در سال 
عـالي  رايبـود و از مـتن شـو    "برنامـه "را تعيـين كـرد كـه وظيفـه آن تهيـه       "ريـزي  عالي برنامهشوراي"

به وجـود آمـد كـه وظيفـه آن تهيـه       "سازمان برنامه"ريزي به نام  ريزي يك سازمان مستقل برنامه برنامه
  .    1ها بودمه و كنترل و نظارت بر اجراي طرحپيش نويس برنا

  برنامه عمراني دوم تا ششم -8-3-1-2

ر شرايطي توسط سـازمان برنامـه   د 1334برنامه هفت ساله دوم بر اساس تجارب برنامه اول در نيمه سال 
هاي كلـي  هدف -تهيه شد، كه ثبات نسبي سياسي همراه با اوضاع نابسامان اقتصادي در كشور حاكم بود

افزايش توليد و بهبود و تكثير صادرات و تهيه مايحتاج مردم در داخله كشور  "برنامه دوم عبارت بودند از 
هاي زير زمينـي و اصـالح و تكميـل    رداري از معادن و ثروتبو ترقي كشاورزي و صنايع و اكتشاف و بهره

وسايل ارتباط و اصالح امور بهداشت عمومي و انجام هر نوع عملياتي براي عمران كشور و باال بردن سطح 
  ."فرهنگ و زندگي و بهبود وضع معيشت عمومي

  عمراني دوم تا ششمهاي  روند كلي برنامه -8-3-1-3

بـا نـرخ   سـاله، اقتصـاد كشـور     22، در يـك دوره  2واخر پايان برنامه پنجم عمرانيتا ادوم از شروع برنامه 
زا نسبت بـه   نفت به عنوان يك عامل برون .رشد كردهاي ثابت درصد در سال به قيمت 4متوسط نزديك به 

ـ  اقتصاد داخلي با جرياني مطمئن و فزاينده، امكان سرمايه ه گذاري دولت در زير بناها بدون اعمال فشـار ب
، )در برنامـه دوم (گـذاري دولـت در زيربناهـا    اين امكان سبب شد سـرمايه . بخش خصوصي را فراهم كرد

                                     
ريزان را به كار گمارد كه گزارشي تهيه كردند كه پايه قانون برنامـه هفـت   دكتر مشرف نفيسي اولين مدير عامل سازمان برنامه تعدادي از برنامه -1

  : اتي بر سازماندهي سازمان برنامه بود كه خالصه آن به اين شرح استتأكيداني شد و در آن ساله اول عمر
  هاي آن مستقل باشد، سازمان برنامه بايد نماينده يا متولي توسعه در كشور باشد و از بي ثباتي هميشگي حكومت و سياست) 1
  از جايگاه قانوني و استقالل مالي برخوردار باشد، ) 2
  به كار اجرايي بپردازد بلكه به مطالعه بپردازد، نظر مشورتي بدهد  و همكاري و نظارت كند،  نبايد) 3
  برنامه بايد با مسئوليت وزرا و ساير اعضاي رسمي حكومت و مستقل از نماينده توسعه كشور به اجرا درآيد، ) 4
  .ني و مهندسي مجهز شوندهاي اجرايي بايد به دفاتر ف و دستگاه) سازمان برنامه(نماينده توسعه ) 5

 
  1335-41برنامه هفت ساله دوم، -2

  1341-46برنامه پنجساله سوم،  
    1347-51برنامه پنجساله چهارم، 
 1352-56برنامه پنجساله پنجم، 
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هـاي چهـارم و   در برنامـه (هاي اجتماعي و به عالوه در زمينه) در برنامه سوم و پس از آن( صنايع سنگين
و سـاختمان   تـر  قـرار گيـرد و بخـش خصوصـي نيـز بتوانـد در صـنايع سـبك         تأكيـد بيشتر مورد ) پنجم

  .گذاري كند سرمايه

  ها تحول محتواي برنامه -2- 8-3
هاي اوليـه برنامـه   در سال. شدهاي فيزيكي زيربنايي تشكيل ميمحتواي برنامه دوم از يك مجموعه طرح

هاي عمراني در چند بخش استراتژيك، اقتصـاد  دوم اين تفكر در سازمان برنامه حاكم بود كه اجراي طرح
در مقابل ايـن ديـدگاه در برنامـه    . مند نشوندحتي اگر همه اقشار از آن بهره ،رسانده ميكشور را به توسع

هاي  ريزي جامع شامل بخش گيري بود كه به يك برنامهدوم تفكر ديگري در سازمان برنامه در حال شكل
  .انديشيد اجتماعي مي

يافـت و همـراه بـا ادامـه سـاخت      با توجه به درآمد بيشتر نفت، جامعيت برنامه افـزايش   در برنامه سوم
هـاي  بينـي پـيش . قـرار گرفـت   تأكيد، توجه به سطوح مختلف آموزشي مورد هاي صنعتي زيربناها و قطب

سازي  گذاري بخش خصوصي در برنامه وارد شد و امكان فعاليت بخش خصوصي در صنايع اتومبيل سرمايه
ساختي به سمت يك برنامه اقتصـادي تحـول   هاي زير تدريج كه برنامه از يك مجموعه طرح به. فراهم شد

يافت در برنامه سوم، دفتـر امـور اقتصـادي در سـازمان برنامـه بـراي ارتبـاط دادن اعتبـارات توسـعه           مي
هـا هنـوز   ولـي براسـاس بعضـي از بررسـي     .اجتماعي تشكيل شدهاي  هاي مختلف و از جمله بخش بخش

  .سازمان برنامه فراهم نبودها در گونه تحليل ظرفيت كارشناسي و فني براي اين

، امـا  داد هنوز توسعه صنعت، زيربناها و رشد اقتصادي هدف اصلي برنامه را تشكيل ميدر برنامه چهارم، 
اي  نظر به اهميت موضوع، خالصه. ريزي شداي در طول اين برنامه پايه يزي منطقهر تحول جدي در برنامه
  :شوده ميمينه به شرح زير ارائمات در اين زها و اقدااز تفكر، نگرش و تأكيد

هـاي   زيربنـايي و ايجـاد قطـب    -، بر پايه نظريات رشد شتابان بخشي1340توسعه اقتصادي كشور در دهه
نخست آنكه به مسايل توزيع درآمد و ثروت در . صنعتي، دو كمبود اساسي را به همراه داشت رشد، عمدتاً

هـا،   ه بـه علـت فراگيـر نبـودن پوشـش ايـن برنامـه       جدي نشده بود و ديگـر آنكـ   هاي توسعه توجهبرنامه
هاي اقتصادي، اقشاري از مردم و مناطقي از پهنه سرزمين از گردونه رشـد و توسـعه    هايي از فعاليت بخش

  ). بهره اي، يا كم ها و مناطق حاشيه ها، گروه بخش: با عنوان آن زمان(بهره ماند بي

هـايي را در درون سـازمان برنامـه     ر موارد بـاال، بازتـاب  اجتماعي د –قطبي شدن جامعه از نظر اقتصادي 
)  به مديريت آقاي محمد بـاقر نمـازي  (، مديريت بهداشت و رفاه اجتماعي 1340در اواخر دهه . برانگيخت

هاي شديد سطوح برخورداري اقشار جامعه، و دفتر هماهنگي  هاي رفاه اجتماعي تفاوت از طريق كنفرانس
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هاي بين استاني لـزوم بـازنگري در    با طرح عدم تعادل) ست آقاي منوچهر وحيديبه ريا(اي  عمران ناحيه
معاونت طرح و برنامه سازمان برنامـه   .كردندبراي رفع اشكاالت باال را مطرح مي ها توزيع جغرافيايي برنامه

راتـب  و نـوعي برقـراري سلسـله م    )از ديـدگاه اقتصـاد ملـي   (اي  امكانات منطقـه نيز بر استفاده مناسب از 
داشتند و همچنـين تشـكيل بـازوي     تأكيد) اقتصادي درون منطقه –از ديدگاه اجتماعي ( رساني خدمت

  .مطالعاتي و تهيه برنامه در استان را خواستار بودند

  :شد زير تأكيدبا توجه به روند باال در گزارش ارزيابي نيمه برنامه چهارم بر موارد 

اي به عنوان يك فرآيند ملـي نگـاه شـد و تنظـيم      ريزي منطقه اولين بار به برنامهبراي در گزارش ارزيابي برنامه چهارم  

  .قرار گرفت تأكيدهاي بعدي مورد بيعي و احتياجات مناطق در برنامههاي مبتني بر امكانات طبرنامه

هـا  يف به استانها بايد قسمتي از وظاها و فعاليتهمچنين در اين گزارش آمده بود كه به علت زياد شدن حجم برنامه 

سـيس شـده   هـاي تـازه تأ  قيقات براي ارايه نتـايج بـه انجمـن   ها براي انجام تحسيس واحدي در استانواگذار شود و تأ

هاي استاني توصيه شده بود، ضمن آنكه در متن برنامـه چهـارم آمـده     سازي تهيه برنامه شهرستان و استان براي زمينه

ها در مجلس و نظر استانداران تهيه شـود و همچنـين    ه به نظر نمايندگان استانبا توج ها استانبود كه محتواي برنامه 

تر درآمـد بـراي   اي پيش بيني شده بود و توزيع عادالنه ها براي بررسي و تعيين نيازهاي منطقه تكميل كادر استانداري

  .همه افراد و افزايش آباداني در روستاها نيز به اهداف برنامه اضافه شده بود

طـرح جـامع مطالعـات توسـعه     "اي تحـت عنـوان   مطالعـه با نظرات باال، به سفارش سازمان برنامه  همراه
صـورت   1توسـط مهندسـين مشـاور بتـل     1350- 51هاي ، در سال"كشوراي  منطقهاجتماعي  -اقتصادي

اس بر اسـ . ه نمودريزي و اجرايي كشور ارائ ن برنامهگرفت و بر آن اساس پيشنهادهايي براي تجديد سازما
برنامه، در آستانه شروع برنامه عمراني پنجم، معاونت هاي موجود در سازمان  پيشنهاد اين مشاور و ديدگاه

  :ترين وظايف آن عبارت بودند از امور مناطق در سازمان برنامه تشكيل شد كه مهم

 هـايي كـه داراي اثـرات   در طـرح ) ريـزي و اجـرا    برنامه(گيري غير متمركز ساختن نظام تصميم  )1
  اي بودند، محلي و ناحيه

 هاي استاني ياد شده،  اي از طريق توزيع متناسب بودجه هاي بين منطقه ايجاد تعادل  )2

دفتـر  "اي گذاشـته شـد و وظيفـه نخسـت بـا تشـكيل        يـزي منطقـه   ربه اين ترتيب سنگ بناي برنامـه 
هـاي كوچـك بـه    وژهگيـري و اجـراي پـر   ها و سپردن اختيارات تصـميم در استان "ريزي و بودجه برنامه

وظيفه دوم يعني ايجـاد  . هاي آن به تدريج توسعه يافتها آغاز شد و حجم اعتبارات وحيطه طرح ستانا
كنون از طريـق مكانيسـم توزيـع اعتبـارات اسـتاني پيگيـري شـده اسـت، امـا          تاهاي بين استاني  تعادل

                                     
١-Battel Memorial Institute, Colombus, Ohio  
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مطرح شده بـود بـه داليلـي كـه در     كه در برنامه چهارم  اي به عنوان يك فرآيند ملي ريزي منطقه برنامه
  .گاه در كشور انجام نشدشود هيچ هاي بعدي اشاره مي بخش

قبلي، بر توزيع عادالنه درآمد ملـي و توجـه خـاص بـه      هاي بر ادامه روند برنامهنيز عالوهدر برنامه پنجم
از نظـر   هاي و ايجاد تعـادل بيشـتر بـين منـاطق مختلـف كشـور      زايش سريع سطح زندگي و رفاه گروهاف

  .شده بود تأكيداقتصادي و اجتماعي به عنوان اهداف برنامه 

كه اولين مطالعه آمايش فرانسه را  "ست كوپ"يكي از رويكردهاي مهم برنامه پنجم آن بود كه از شركت 
 "سـت "كنسرسـيوم  ( "سـتيران "لـذا  . سته شد مطالعه مشابهي براي ايران انجام دهـد اانجام داده بود خو
بــر اســاس مــدل  1355 – 1354هــاي مطالعــات آمــايش ايــران را در ســال) يك ايرانــيفرانســه بــا شــر

توسـعه اقتصـادي در    با نگرش به عوامل اقتصادي انجام داد و يك طراحي پيشـنهادي بـراي  اندازي  چشم
هـاي عمرانـي   اين مطالعه با برنامـه . ه مصادف بود با سال سوم برنامه پنجماين ارائ .ه كردفضاي كشور ارائ

به برنامه ششم محول شد و برنامـه ششـم نيـز در     له زمان بود، و عمالًأور تلفيق نشد، اولين دليل مسكش
مـرور  ادامـه  داليـل ديگـر در   . با شروع اعتصـابات مردمـي ناتمـام مانـد     1356مراحل اوليه تهيه در سال 

  .شوند مي

  انجمهوري اسالمي اير فرهنگي - اجتماعي - هاي توسعه اقتصادي برنامه - 3- 3- 8
  شرايط اقتصادي دهه نخست -1- 8-3-3

ساله توسط عراق فشار سنگيني بر منابع كشور وارد  8در دهه نخست پس از وقوع انقالب اسالمي، جنگ 
ها از هاي پس از انقالب و اثرات جنگ و شرايط حاكم به دولتي كردن بسياري از عرصه كرد، نابساماني

اي از توليد انجاميد، لذا حجم دستگاه دولت ه و بخش عمدهبازار ارز خارجي، تجارت خارجي، بانك، بيم
به شدت افزايش يافت و عرصه فعاليت بخش خصوصي محدود و در رقابت با بخش دولتي كه امكانات 

هاي  گذاري سرمايه، هاي جنگ هاي مالي ناشي از فشار هزينه محدوديت. تري داشت محدودتر شد وسيع
كرد و رشد سريع جمعيت تنزل و توليد ناخالص داخلي رشد اقتصادي عمراني را كاهش داد و در مجموع 

يك برنامه پنجساله براي سامان  1361-62هاي  در سالدر اين شرايط دولت وقت . نيز مزيد بر علت شد
اما شرايط نااطميناني از زمان پايان جنگ و . دادن به اين شرايط تدوين و تصويب و به مجلس تقديم كرد

به تصويب مجلس برنامه و نااطميناني نسبت به درآمد نفت و داليل ديگر باعث شد اين هاي آن  هزينه
  .شوراي اسالمي نرسد
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  جمهوري اسالمي ايرانفرهنگي  –اجتماعي- توسعه اقتصاديبرنامه اول  -2- 8-3-3

- ياجتمـاع  -توسعه اقتصـادي برنامه اول "با نام بالفاصله پس از پايان جنگ، يك برنامه جديد پنجساله، 
شـرايط دهـه اول   نگرش و نسبت به متفاوت با رويكرد كامالً" 1368-72 ي جمهوري اسالمي ايرانفرهنگ

هـا   در اين برنامه بازسازي اقتصادي، بازسازي خسارات جنگ، استراتژي. به تصويب و به مرحله اجرا درآمد
تخصيص ارز به منظـور  اعالم اين مواضع و . سازي اعالم شدهاي آزادسازي اقتصادي و خصوصي و سياست

. موجود و راكد، بخش خصوصي را نيز بر انگيخت و سبب يك جهش اقتصادي شـد هاي  اندازي ظرفيتراه
هاي استفاده نشده باال بـود ولـي    رشد اقتصادي و رشد توليد در سه سال اول برنامه به علت وجود ظرفيت

شـد و از طـرف ديگـر افـزايش      تر مـي  ها سنگينيافت هزينه ضرورت ميسازي جديد به تدريج كه ظرفيت
هاي انبساطي موجب شد كه در اواخر برنامه اول و اوايل برنامه دوم نرخ تورم به حجم نقدينگي و سياست

  .شدت افزايش يابد

  فرهنگي- اجتماعي- توسعه اقتصاديبرنامه دوم  -3- 8-3-3

امه برنامه قبـل و بـا همـان    در اد 1374-78 فرهنگي – اجتماعي-توسعه اقتصاديدومين برنامه پنجساله 
ذاري خارجي و اصالح نظام چند نرخـي ارز و گسـترش   گ رويكرد و به عالوه با اعالم مواضع جذب سرمايه

به تصويب رسيد و هدف آن  ايجاد نرخ رشد اقتصادي بـه قيمـت ثابـت     1373سازي در آذر ماه خصوصي
  .ه اول توسعه به تصويب رسيددرصد در سال، اندكي بيش از برآورد عملكرد برنام 1/5معادل 

بـه اوج ظهـور رسـيد،    دوم هاي انبساطي برنامه اول كه در ابتداي برنامـه   اما فشار تورمي ناشي از سياست
هاي انقباضـي و كنتـرل    سياست اجتماعي شد و از سال دوم برنامه دوم مجدداً -سبب فشارهاي سياسي 

  . ها شروع شدقيمت

  فرهنگي – اجتماعي - وسعه اقتصاديتبرنامه سوم و چهارم  -4- 8-3-3

بيشتري بـر اهـداف    تأكيدسومين و چهارمين برنامه توسعه، در واقع در امتداد همان برنامه اول و دوم، با 
سازي، عادي كردن شرايط اقتصادي، حذف تبعيض دررقابت بخش خصوصي با بخش آزادسازي، خصوصي

بـه   1384-88و  1379-84هـاي   رتيب بـراي سـال  گذاري خارجي به تدولتي، فراهم كردن زمينه سرمايه
  .تصويب رسيد

 درآمد استاني و تشكيل خزانـه  -در برنامه سوم عدم تمركز در ساختار مالي استاني با تصويب طرح هزينه
در برنامه سوم همچنين فصلي به اهداف آمايش سرزمين اختصاص داشت كه در . استاني ارتقا يافتمعين 

برنامه چهارم به برنامـه آمـايش   قانون در و  دبيات آمايش بود تا دستاوردهاي آنواقع شامل خواستگاه و ا
ريـزي   هاي مرسوم برنامه ، اما متدولوژي تهيه برنامه آمايش و غرابت آن با نظامسرزمين توجه بيشتري شد
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ن استاني و نبود ساز و كـار قـانوني و تكنيكـي مـانع از راه يـافت      –و ملي) سرزميني -بخشي(بخشي -ملي
  .هاي ساالنه شد هجهاي پنجساله و بود برنامه آمايش بر برنامه

 ريزي فضايي و آمايش در ايران اي، برنامه ريزي منطقه برنامه - 4- 8-3
  ريزي فضايي و آمايش اي، برنامه ريزي منطقه عملكرد برنامه - 8-3-4-1

 3دهاي اسـتاني، شـامل   عالوه بـر واحـ   1357تا  1351فاصله تشكيالت سازماني معاونت امور مناطق در 
جوامع عشايري و  اي از مطالعات جوامع خاص ماننده انجام پارهب، "اي دفتر مطالعات ناحيه") 1(دفتر بود 

 پرداخـت و اصـوالً   دار ميهلأاي يا مساي از مطالعات تك بخشي در بعضي از مناطق حاشيهروستايي يا پاره
توانسـت   م اجتماعي و مطالعات توصيفي بود كه تنهـا مـي  تفكر حاكم بر اين دفتر و مطالعات آن تفكر علو

 هـا  اسـتان دفتر امـور  ) 2( .گيري در بعضي از امور اجرايي فراهم نمايدهايي را براي كمك به تصميم زمينه
كه قـرار   ها دفتر روش) 3( كرد ميرا هدايت ها استانكه تجهيز پرسنل و توزيع سهم اعتبارات استاني بين 

اي را انجام دهد كه در عمـل حاصـل چشـمگيري     ريزي منطقه هاي برنامه ر مورد روشبود هدايت علمي د
  .نداشت

جديد و هماهنگي بيشتر درون سازماني نيـاز    "شناسيروش"اي كه به   ريزي منطقه برنامهبه اين ترتيب 
هاي  با برنامهآن دامنه و ارتباط ، در تهيه برنامه استاني ها استانداشت هدايت نشد و به همين دليل نقش 

  .در آستانه تهيه برنامه ششم هنوز مشخص نشده بود  بخشي –ملي و ملي

بـا  )  ه شـد در وسط برنامه پنجم ارائ 1355سال كه در (چنانكه گفته شد پيوند مطالعات آمايش ستيران 
ه زمان ألپذيرفته نشدن مطالعات آمايش  عالوه بر مس. هاي عمراني به برنامه ششم موكول شده بودبرنامه

ايـن مطالعـات عليـرغم ارايـه     . ريـزي ايـران بـود    بخشي برنامه –ه، تفاوت ساختاري آن با ساختار مليارائ
و توسعه اقتصادي در پهنه سرزمين، بـه  ها  هاي نرماتيو در زمينه توزيع فعاليتاي از دستورالعمل مجموعه

مـدت   هـاي ميـان   ، با برنامهنديب زمانو  منابع و مصارفعلت نداشتن مفاهيم و زبان مشترك در خصوص 
  .قابل تلقيق نبود

در راستاي همان وظايف قبلي و با توسعه بيشـتر   "امور مناطق"ها به دفتر پس از انقالب دفتر امور استان
 1362هـا تعطيـل شـد و در سـال      اي و دفتـر روش  دفتر مطالعات ناحيه. تغيير نام يافت اعتبارات استاني

  . در معاونت امور مناطق ايجاد شد "اي ريزي منطقه دفتر برنامه"

            "اي ريـزي منطقـه   برنامـه "از بـين دو وظيفـه    1374تـا    1362اي در فاصـله   ريـزي منطقـه   دفتر برنامـه 
به منظـور دسـتيابي بـه    را انتخاب كرد و در اين راستا چندين سال  "آمايش"و آمايش، وظيفه دوم يعني 
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رد و مداركي را نيـز در ايـن زمينـه فـراهم كـرد ولـي بـه محصـول          ك  تالششناسي قابل قبول يك روش
ايـن  . مشخصي براي ادغام در برنامه اول و دوم توسعه اقتصادي اجتماعي جمهوري اسالمي دست نيافـت 

آنچه از آمايش در اين برنامـه  دهد داشت و مدارك برنامه سوم نشان ميروند تا تهيه برنامه سوم نيز ادامه 
  .شود تا دستاورد مطالعهشناسي عمومي تشكيل ميبيشتر از روشت ه شده اسارائ

ديدگاه نظـام  با ثير تخصصي مديران آن كه بيشتر أدر راستاي مطالعات ستيران و تحت تمطالعات آمايش 
شناسـي پرداخـت و آن بخـش از مطالعـه     كردند بـه روش له نگاه ميأريزي شهري به مس نامهو برمعماري 

و الگـوي اسـتقرار فضـايي كشـور مـورد قبـول بدنـه         ها استانرچوب نظري توسعه انجام شده در مورد چا
گرفت زيرا مطالعات آمـايش  يزي و دفتر اقتصاد كالن قرار نمير سازمان برنامه و به خصوص معاونت برنامه

اي بيگانـه بـود و از سـوي ديگـر همـان       ريـزي منطقـه   از يكسو بـا برنامـه  ها،  به علت ضعف بنيادي روش
اندازي  ه شده يك طرح چشمئارا با مسايل اقتصادي و منابع و مصارف پيوند نداشت و طرحدها نيز دستاور

هاي  هاي پنجساله و بودجهتوانست به برنامهبود كه نمي بندي زمانو بدون  منابع و مصارفبدون ارتباط با 
  .مشابه مشكالت پذيرش مطالعات ستيرانتا حدودي ساالنه پيوند شود، 

له ديگري نيز وجود داشت و آن روشن نبودن حـد و مـرز وظـايف سـازمان     أطالعات آمايش مسدر روند م
بـه  . بـا خـود داشـت   برنامه و وزارت مسكن و شهرسازي بود كه چند سال مباحثه بين اين دو دسـتگاه را  

 هاي زياد مقرر شد در يكي ازت دولت مطرح شد و پس از بررسيأشود كه موضوع در هياختصار اشاره مي
رودبـار بـه    1369خـرداد   31تكليف نهايي تعيين شود كه با وقـوع زلزلـه    1369جلسات خرداد ماه سال 

سازمان برنامـه موظـف بـه انجـام بررسـي در      ": تعويق افتاد و چندي بعد وظايف به اين شرح تفكيك شد
وزارت پـذيري منـاطق اسـت و    بيني اثرات آن بر جمعيـت و تعيـين حـد جمعيـت    و پيشها  مورد فعاليت

دهي فضايي اسـتقرار  بيني و هدايت و شكلپيشهاي كالبدي براي  ول تهيه طرحئمسكن و شهرسازي مس
  .   "باشدميدر مناطق و جمعيت  ها فعاليت

هـاي كالبـدي و طـرح     براي توضيح بيشتر در باره ارتباط بين طـرح 
  .اين ضميمه مراجعه فرماييد 5-3-8آمايش به بند 

تغييـر نـام يافـت و بـه معاونـت       "دفتـر آمـايش  "اي بـه   ريـزي منطقـه   ر برنامهدفت 1377در حدود سال 
به اين ترتيب در عمل . اي نماند ريزي منطقه ريزي سازمان برنامه منتقل شد و جايگاهي براي برنامه برنامه

  .م نشدگذاران اوليه، در ايران انجا، از ديدگاه پايهاي از ديدگاه اقتصاد ملي ريزي منطقه برنامههيچگاه 

دسـتاورد قابـل    1374تـا   1362مطالعات آمايش نيز با روند باال ادامه يافت و چنانكه گفته شـد در دوره  
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 هـا  استانهاي برنامه و بودجه  قبولي نداشت، اما از برنامه سوم به بعد كه انجام مطالعات آمايش به سازمان
انجـام شـده   هت شناسايي وضـع موجـود   بيشتر در ج يها مطالعات مفصلاز استاني واگذار شد، در تعداد

  .، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سيستان و بلوچستانهاي جنوبي كشور استاندر است، از جمله 

  ريزي فضايي و آمايش اي، برنامه ريزي منطقه نقد عملكرد برنامه -8-3-4-2

بـا   1351، از سال "ي و اجرايزر رسالت عدم تمركز در برنامه"، اي در ايران يزي منطقهر هاي برنامه از رسالت
تشكيل سازمان برنامه و بودجه استان، تفكيك اعتبارات عمراني استاني از اعتبارات عمراني ملي و سپردن 

ريـزي اسـتان و    هـاي برنامـه  هـا و كميتـه  امور اعتبارات عمراني و بودجه جاري اسـتاني بـه ايـن سـازمان    
از پيشـرفت   "هزينه درآمد اسـتاني "و اجراي طرح با تشكيل خزانه استاني  1379خصوص پس از سال  به

هـاي   هاي اسـتان در برنامـه  رسالت استفاده مناسب از امكانات و پتانسيل". بسيار خوبي برخوردار شده است
مطالعات استاني و با استقالل نسبي بيشتري كه در زمينـه  و  ها استاننيز با تقويت سازمان برنامه "استاني

  .1داده شده است، رو به بهبود استها  اعتبارات استاني به آن

اي در  استفاده مناسب از امكانات منطقـه  )2(و  هاي بين مناطق رفع عدم تعادل )1(اما دو رسالت ديگر شامل 
از سـال  . ، از عهده استان خارج است و در مركـز نيـز متـولي خاصـي نـدارد     جهت بهينه كردن اقتصاد ملي

علل . يزي به اين منظور اقدام اساسي صورت نگرفته استر م برنامهتا كنون نيز در جهت اصالح نظا 1351
  : توان در مسايل زير جستجو كرداين ناكامي را مي

  ريزي فضايي     ريزي فضايي و جايگاه برنامه شناخت رسالت واقعي برنامه )1

  ريزي فضايي  تشكيالت برنامه )2

  ريزي فضايي  ها، فنون و ابزار برنامهروش )3

 ريزي فضايي    يريت و هدايت برنامهو به طور كلي مد )4

اي  استفاده بهينه از منابع منطقه، اي از ديدگاه اقتصاد ملي ريزي منطقه برنامه: به طور كلي مفاهيمي نظير
  . است بخشي -ريزي متداول ملي اضافه كردن بعد فضايي به برنامهبه معناي  در چارچوب اقتصاد ملي

  :اي وجود دارد يزي منطقهر دو برداشت از برنامهتوضيح بيشتر آنكه در ادبيات موضوع 

توانـد بـا توجـه بـه     كه هـر منطقـه مـي    (Inter-regional Planning) اي درون منطقه يزي ربرنامه) 1( 
هاي خود و يك اطالع نسبي و تقريبـي از آنچـه كـه ديگـر منـاطق انجـام        برآوردي از امكانات و پتانسيل

                                     
  .ريزي درون استاني يكي از مشكالت مهم استبخشي در استان با برنامه –ريزي ملي  در حال حاضر هماهنگي برنامه - 1
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ساده است اشكاالت زيـادي هـم دارد    ضمن آنكه اين روش نسبتاً .كند ريزي خواهند داد براي خود برنامه
بخشـي   -و ملـي با سرجمع برنامه ملـي   ها استاننخست آنكه هيچ تضميني وجود ندارد كه جمع برنامه 

اي در هـر زمينـه   هـا  اسـتان ، دوم آنكه هيچ تضميني وجود ندارد كه رابطه عدم تعادل بين هماهنگ باشد
برروي هم اقتصـاد ملـي را    ها استانكه برنامه تضميني وجود ندارد تر از همه هيچ  همرفع شود و سوم و م

  . بهينه كنند

 (Intra-Regional Planning)اي  بـين منطقـه   يـزي  ربرنامـه اي،  ريزي منطقه اما مفهوم ديگر برنامه) 2(
فكر علمي از آغاز ايـن ديـدگاه   اي در ايران و از ديدگاه ت منطقه يزي ربرنامهگذاران است كه از ديدگاه پايه

  .  مطرح بوده است

، هـا  اسـتان ريزي به نمايندگي از همه هشود كه سازمان برنامه در يك برناماين ديدگاه هنگامي حاصل مي
در  گـذاري  اثر بخشـي سـرمايه  را با هم ببيند،  ها استانوضعيت فعليها را با هم ببيند، همه استان امكانات

را هم با هم ببيند  ها منافع ملي رفع عدم تعادلو   ها هزينه ملي عدم تعادلم ببيند و ها را با ههمه استان
اين ديـدگاه در  . بپردازد ها استاناي، به تخصيص منابع بين منطقه -مليريزي مشترك و از دل يك برنامه

در . كنـد صـدق مـي  اندازي ريزي چشمريزي آمايشي و برنامهاي، برنامهمنطقه-ريزي بينمورد برنامه 3هر 
ريـزي  ريـزي تنهـا در حـد تفصـيل برنامـه     روش برنامـه  3ده شوند، تفاوت اين هر سه روابط بايد با هم دي

  .باشدهمزمان مي

 يـزي  ربرنامـه انجام اين كار در عمل مستلزم توسعه دانش فني و كاربرد آن، به همراه هماهنگي بين نظام 
اكنـون در آسـتانه   . تا كنون فراهم نشده اسـت  1351ال اي بود كه فرصت آن از س منطقه –ملي –بخشي

رود براي رفـع  سياسي جمهوري اسالمي انتظار مي -اجتماعي -تهيه برنامه توسعه چهارم توسعه اقتصادي
سـال از عنايـت    37ها از يك طرف و بهينه كردن اقتصاد ملي از طرف ديگر به اين موضوع كه عدم تعادل

  .دور بوده است توجه شود

 1ارتباط طرح هاي كالبدي و آمايشي در ايران -5- 8-3
  . آغــاز شـده اســت  1350از ميانــه دهـه   هـاي كالبــدي و آمايشـي فراشــهري تقريبـاً    نقطـه شـروع طــرح  

بـه ويـژه بـا افـزايش قيمـت       1350و آهنگ رشد آن در دهه  1340با افزايش مهاجرت به شهرها از دهه 
هاي فرابخشي در  دن به سرزمين و فضا از طريق طرحينفت، تمهيدات بيشتري در جهت نظم و نسق بخش

تغيير نام وزارت آبـاداني و مسـكن بـه وزارت مسـكن و شهرسـازي و       قانون. دستور كار دولت قرار گرفت
به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيد به لحاظ قانوني آغازي بر 1353تعيين وظايف آن كه در تيرماه 

                                     
 .نوشته شده است دكتر ناصر عظيميتوسط آقاي  5-3- 8متن بند  -  1
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 جـزو وظـايف وزارت مسـكن و    طـرح جامعـه سـرزمين   رحي بـا عنـوان   در اين قانون تهيه ط .اين راه بود
 1-در ماده. بايست به همراه وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تهيه شودشهرسازي تعيين شده بود كه مي

قالـب مراكـز    طرحي است كه شـامل اسـتفاده از سـرزمين در    طرح جامع سرزمين« :اين قانون آمده بود
هـاي  قطـب  آينده، هاي فعلي وشهرك گسترش شهرها، حدود توسعه و روستايي كشور و جمعيت شهري،

 هاي عمومي وهاي عمراني بخشبرنامه در اجراي خدماتي بوده و مراكز جهانگردي و كشاورزي، صنعتي و

 :همين قـانون همچنـين تصـريح شـده بـود كـه       3-در ماده 1».نمايد هماهنگي مي خصوصي ايجاد نظم و
 كننـده از قبيـل منـابع آب و    ز جمعيت آينده بـا توجـه بـه عوامـل محـدود     مراك تعيين محل شهرها و«

ي طرح جامع سـرزمين كـه    زي از طريق تهيههاي مختلف از زمين با اولويت براي مصارف كشاور استفاده
در . »گـردد  ت كشـاورزي و منـابع طبيعـي تهيـه مـي     مشتركاً بوسيله وزارت مسـكن و شهرسـازي و وزار  

طــرح جامــع سـرزمين پـس از تصـويب در شـورايعالي       «گفته شـده بـود كـه     ي همين ماده نيز تبصره
جـرا  االهاي دولتي در امور مربوط به آنهـا الزم ؤسسات و شركتهـا و م ي وزارتخانه شهرسـازي براي كليـه

اين قـانون تأسـيس تمـام     7 -در ماده. »عت شودهاي شهري بايد از آن متاببوده و در تهيه و تنظيم طرح
ايجاد شهر و شهرك « : ييد و تصويب وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بودها منوط به تأشهرك شهرها و

غير روستايي در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موكول به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسـازي و  
  .2»تصويب شورايعالي شهرسازي خواهد بود 

هـايي كـه در ابتـدا    نيز در تدارك تهيه طـرح ) وقت(همزمان و حتي پيش از آن سازمان برنامه و بودجه  
سـرانجام مركـز آمـايش    . شـد را آغـاز كـرده بـود    ناميده مـي » تنسيق سرزمين«و يا »وري سرزمينبهره«

كـه  چنـان  سـيس شـد و  أسرزمين وابسته به سازمان برنامه و بودجه چند ماه بعـد از قـانون تغييـر نـام ت    
  .آغاز شد 1354ستيران در سالدانيم طرح معروف به آمايش سرزمين  مي

بـاًً واحـدي را در   ازمان برنامـه و بودجـه محتـواي تقري   ظاهراً هـم وزارت مسـكن و شهرسـازي و هـم سـ     
كردنـد و آن سـاماندهي    هاي متفاوتي چون طرح جامع سرزمين و آمـايش سـرزمين جسـتجو مـي     نوانع

  . خردمندانه فضاي سرزمين بوده است

  دي و آمايشيهاي كالب افتراق طرح انطباق و

و شروع جنگ عراق عليه ايران همه چيز موقتاً به بوتـه   1357در هر حال با وقوع انقالب اسالمي در سال 
آمـايش سـرزمين اسـالمي را     1360 هر چند سازمان برنامه و بودجه از اوايـل دهـه  . سپرده شدفراموشي 

                                     
  1353، تيرماه »قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن -1
  همان -  2
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ي جدي پس از پايان جنگ و با آغـاز  ها سبك آمايش ستيران ادامه داد ليكن تالش تقريباً با همان الگو و
وزارت . وزارت مسكن و شهرسازي قرار گرفـت  و بودجه و بازسازي به طور جدي در دستور سازمان برنامه

هاي كالبدي  ني كه در آن پيشنهاد شده بود طرحمسكن با استناد به قانون تغيير نام و طرح جامع سرزمي
هاي آمايشي را كه در آن سابقه و تجربـه داشـت و بـه     ز طرحبودجه ني اي و سازمان برنامه و هقمنط ملي و

با ايـن حـال اخـتالف در    . دادند تهيه قرار آورد، در دستور كار طور اصولي جزو وطايف خود به حساب مي
سرانجام شورايعالي اداري مداخله كـرد و  . حدود وظايف و محتواي كار هريك هنوز به قوت خود باقي بود

خود با توجه به سياسـت  9/2/1371اين شورا در جلسه مورخ . تي تعيين تكليف نمودبراي هر دو نهاد دول
ي اول توسعه مبني بر تجديد تشكيالت دولت بـا رعايـت تجـانس وظـايف بنابـه پيشـنهاد        عمومي برنامه

تعيـين  طـرح آمـايش سـرزمين بـه معنـاي      «  سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصـويب نمـود كـه   
توسط سازمان برنامه و بودجه با همكاري  زيع فضايي جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمينهاي تواستراتژي
سـازمان برنامـه و   «و تأكيـد كـرد كـه    . »ران خواهد رسيدت وزيأهاي ذيربط تهيه و به تصويب هيدستگاه

 بودجـه موظـف اسـت در جهـت تـدوين برنامـه آتـي توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعي بـا نگـرش آمايشـي             
هاي اجرايي زير تهيه را به همراه برنامه ي توزيــع فضايي جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمينها استراتژي

  :ت وزيران برساندأو به تصويب هي

  .دار در توسعه از نظر پذيرش جمعيت و فعاليتتعيين مناطق اولويت •

 هاي كشاورزي، صنعتي،تعيين نقش نواحي مختلف از نظر تقسيم كار ملي و استقرار فعاليت •
  .خدماتي و امكانات زيربنايي

  .هاي مختلف اقتصادي در سطوح مليانداز اشتغال و توزيع آن در بخشتعيين چشم •

 .»باشند هاي اجرايي كشور موظف به رعايت مصوبات طرح آمايش سرزمين ميكليه دستگاه - تبصره

هايي كه در اين وظيفه آمايش سرزمين با تعريف و فعاليت« همين مصوبه گفته شد كه  5 -در ماده
. گردد انجام مي ] ريزي بعداً سازمان مديريت و برنامه[مصوبه عنوان شده توسط سازمان برنامه و بودجه 

ديگر وظايف و فعاليت هاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي به قوت خود باقي بوده و بر اين اساس طرح 
شده و به تصويب شورايعالي شهرسازي  اي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه منطقه -كالبدي ملي

  . »و معماري ايران خواهد رسيد

. اي كه شورايعالي اداري تعيين كرده بود به كار خود ادامه دادند بدين ترتيب هر دو نهاد دولتي در حيطه
ه شرح زير در دستور كار اي سه هدف اصلي زير را در پاسخ به سه پرسش ب منطقه طرح كالبدي ملي و

  :اي قرار دادمنطقه هاي كالبدي ملي وتهيه طرح
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  هاي شهري و صنايع مناسبند؟هاي منطقه براي گسترش سكونتگاهكدام زمين. 1

 هــاي سراســر منطقــه چيســت و چــه مقرراتــي بايــد نــاظر بــر هــاي مناســب بــراي زمــين كــاربري. 2
  ها باشند؟وسازهاي هريك از كاربري ساخت

رسانـــي بـه    ي مناطق، آسان كردن خدمات انگيزش توسعــهي شهري و روستايي براي  كدام شبكه. 3
  ترند؟تر منطقه مناسبدر عين حال تمركززدايي نسبي از مراكز بزرگ مردم و

سازمان برنامه و بودجه نيز هدف آمايشي خود را همان طور كه مصوبه شورايعالي اداري تعيين كرده بـود  
در پهنـه سـرزمين بـه همـراه      فضايي جمعيت و فعاليـت هاي توزيــع  به طور اساسي در تعيين استراتژي

  .هاي اجرايي آن قرار دادبرنامه

هاي تهيه شده توسط دو نهاد دولتي تا كنون نشان داده است كه وجوه اشتراك هاي تطبيقي طرحبررسي
دو طرح در ايـن اسـت كـه در    وجه اشتراك اصلي هر . ها در دو مورد قابل تفكيك استو افتراق اين طرح

هاي شبكه شهري جامـه  ها كوشش شده از طريق ابزارهايي به تعادل سرزمين در پرتو خط مشياين طرح
ها يعني تعيين شبكه شـهري  اي مطابق با هدف سوم اين طرحهاي كالبدي منطقهدر طرح. تحقق بخشند

در سـطح  ريـزي و شـبكه شـهري كـه در آن     ناحيـه برنامـه   85آينده كشور با ايجاد ده منطقه كالبدي و 
به تمركز زدايي از  سرزمين كمك ي اي پيشنهاد مركز ناحيه 50اي و بيش از  سرزمين ده مركز فرامنطقه

اش با تقويت مراكز استاني و شهرهاي مستعد توسـعه   طرح آمايش سرزمين نيز يكي از اهداف اصلي. شود
خـود دنبـال كـرده     هاي جامعه شـهري و رشد همين هدف يعني تعادل بخشي در سرزمين را در سياست

  .است

. شـود  هـاي ديـده مـي   اما در همين حال وجوه افتراقي نيز به لحاظ اهداف بخشي و سازماني در اين طرح
دوم  اي به لحاظ هدفي كه در دستور كار خـود داشـته و در اهـداف اول و   منطقه هاي كالبدي ملي وطرح

ب زمـين بـراي   هـا و تناسـ   بندي كاربريهها يا همان منطقتهيه كاربري مطلوب و سرزمين آن گفته شده،
هـاي كـاربري   اين زمينه بر تهيه نقشه درهاي وابسته به آن را دنبال كرده است و توسعه شهري و فعاليت

ريزي كشور برنامه كه سازمان برنامه و بودجه يا سازمان مديريت و در حالي. كيد ويژه داشته استأزمين ت
بخشي به سرزمين و توزيـع فضـايي جمعيـت و فعاليـت و     دنبال تعادلكمتر به كاربري زمين و بيشتر به 

  .توسعه متعادل اقتصادي توجه ويژه داشته است

در : شـود  در ارتباط با استان خوزستان نيز همين دو وجه افتراق و اشتراك ايـن دو مطالعـه مشـاهده مـي    
 -اهـواز، آبـادان  : بـه شـرح   )شـامل مركـز اسـتان   ، ناحيه شهر مركز 6با (ناحيه  6طرح كالبدي خوزستان 

امـا در طـرح   . انـد  خرمشهر، ماهشهر، بهبهان، مسجد سليمان، دزفول به عنوان مركز ناحيـه تعيـين شـده   
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شـهر   6اند كه در  انتخاب شده )ريزي به عنوان مركز منطقه برنامه(شهر  9آمايش با بررسي آمايشي تعداد 
رامهرمـز در شـرق اسـتان و سوسـنگرد در نـوار       يادشده با طرح كالبدي يكسان هستند، و سه شهر ايذه،

كـزي از  منـاطق مر مركـز  اند و از ايـن طريـق پوشـش     مرزي غرب نيز به عنوان مركز منطقه انتخاب شده
شود به ويـژه آنكـه    تر مي گيري و خدمت رساني كوتاه شوند و فاصله خدمت آنتروپي بيشتري برخوردار مي

هـا عـالوه بـر كـارآيي      در شرق و غرب قرار دارنـد و توسـعه آن  اي استان  در قلمرو حاشيه اين سه منطقه
  .باشد ها نيز مي اقتصادي در راستاي كاهش عدم تعادل

هاي توسـعه و  هاي كالبدي ميكرو نظير طرح جامع و تفصيلي شهرها و همين طور طرحپيداست كه طرح
شـوند و الزم   حسـوب مـي  اي مهاي كالبدي ملي و منطقـه هاي پايين دستي طرحعمران ناحيه جزو طرح

  .العين خود نمايندها را نيز مد نظر قرار داده و نصباست كه اهداف كلي اين طرح

كيد شود ها اكنون الزم است تأها و تصويب آنهاي آمايش استانرسد با تهيه طرحاين حال به نظر ميدر 
هـاي  جـامع شـهر، طـرح    عمران ناحيـه، طـرح   هاي توسعه وهاي در مقياس خرد يعني طرحكه اين طرح

استاني را نيز كه وجه اجرايي آن از اهميت  شهاي آمايطرح ، CDSهايي نطير مجموعه شهري و يا طرح
در واقـع بـدون در نظـر    . هاي باالدستي بيش از پـيش لحـاظ كننـد   اي برخوردار است به عنوان طرح ويژه

ستي مورد اشاره به اهداف قابل حصول هاي پايين دطرح هاي آمايشي و احكام مندرج در آن،داشتن طرح
   .خود دست نخواهند يافت

  استاناسناد مرتبط با توسعه اقتصادي كشور و  -4- 8
  توسعه چهارمسوم و برنامه اسناد  -8-4-1

ريزي شامل برنامهها استاناسناد برنامه سوم و چهارم توسعه در ارتباط با توسعه اقتصادي و توسعه 
  : شود ه ميزير ارائ آمايش به شرح اي و منطقه

   13-8 توسعه، جدول برنامه سومهاي استاني در بعضي از مواد قانوني ناظر به برنامه 

  14-8ل توسعه توسعه ذيل امور اقتصادي، جدو برنامه چهارمهاي اقتصادي  سياست 

 15-8ل مواد قانوني ناظر به آمايش در برنامه چهارم توسعه، جدو 
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  هاي استاني در برنامه سوم توسعه مواد قانوني ناظر به برنامه -13-8 جدول
  70ماده 

، در چـارچوب  هـا  استانريزي و توسعه و عمران  گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه به منظور تصميم
اسـتان بـه رياسـت اسـتاندار تشـكيل      ريزي و توسـعه هـر    هاي كالن كشور، شوراي برنامه مشي ها و خط ها و سياست برنامه
  .شود مي

هـاي تخصصـي متشـكل از     ريزي و توسعة اسـتان، كميتـه   به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شوراي برنامه -1تبصره 
هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در اسـتان كـه    مديران و رؤساي ادارات كل، شعب و نمايندگي سازمان

) هـاي اجرايـي اسـتاني    دستگاه(دار هستند  بودجه استاني بوده و يا قسمتي از وظايف عمراني استاني را عهدهمشمول نظام 
هاي تخصصي توسط سازمان برنامه و بودجـه تهيـه و    ريزي استان و كميته نامه اجرايي شوراي برنامه  آيين. گردد تشكيل مي

  .به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد
ها و ستادهاي مرتبط موجود استان به  هاي تخصصي موضوع اين ماده ساير شوراها، كميته كيل كميتهپس از تش -2تبصره 

  .شود ها ساماندهي و تنظيم مي ريزي شهرستان منحل و وظايف آنها در قالب وظايف اين كميته استثناي كميته برنامه
دبيـر  (ريـزي كشـور    ينده سازمان مديريت و برنامـه ، نما)رياست كميته(ريزي شهرستان متشكل از فرماندار  كميته برنامه -

ريزي و توسعه استان هستند، خواهـد   هاي اجرايي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامه و عضويت رؤساي دستگاه) كميته
فرمانداران موظف هستند يك هفته قبل از تشكيل جلسات كميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسـالمي  . بود
  .نوان ناظر درجلسات دعوت به عمل آورندبه ع

هـاي   ريزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه بـا دسـتگاه   پس از تصويب در كميته برنامه ها ستانهاي عمراني شهر پروژه -
  .ريزي استان اعالم خواهد شد ربط به سازمان مديريت و برنامه اجرايي ذي

  .وسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان استريزي و ت وظيفه دبيرخانه شوراي برنامه -3تبصره 
 :دارد  ريزي و توسعه استان وظايف زير را به عهده شوراي برنامه 

هاي توسعه بلندمـدت اسـتان، در چـارچوب نظـام      گيري هاي بلندمدت توسعه استان شامل جهت بررسي و تأييد برنامه:الف
  .ي بلندمدت كشور و طرح آمايش مليها گيري ريزي كشور و در راستاي جهت برنامه

هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي  مشي ها و خطها، سياستاستان شامل هدفمدت توسعه  هاي ميان بررسي و تأييد برنامه :ب
هاي كـالن و بخشـي و   گذاري در توسعه استان كه در چارچوب رهنمودهاي كلي و سياست هاي سرمايهو فرهنگي و اولويت

  .شود مدت ملي براي دوره برنامه توسعه تهيه مي مه ميانسازگار با برنا
هاي توسعه استان، بارعايت  عمران و سلسله مراتب خدمات شهري و روستايي در قالب برنامههاي توسعه و تصويب طرح :ج

  .هاي مصوب شورايعالي معماري و شهرسازيسياست
ي و اختصاصي دولت در استان كـه توسـط دسـتگاه اجرايـي     اتخاذ تدابير الزم براي تحقق آن قسمت از درآمدهاي عموم :د

و پيشـنهاد كسـب منـابع جديـد درآمـد در چـارچوب       ) درآمـد اسـتاني  (گـردد   تان واريـز مـي  استاني وصول و به خزانه اس
  .هاي مصوب دولت سياست

  .هاي مصوب دولتسياستهاي كاهش هزينه در چارچوب ها و پيشنهاد راه جويي در هزينه اتخاذ تدابير الزم براي صرفه  :هـ
منابع مالي الزم از محل درآمدهاي استان و سهمي از منابع ملي و  بررسي و تأييد بودجه پيشنهادي ساالنه استان شامل :و

هاي اجرايي استان از محـل درآمـد عمـومي و اعتبـارات از محـل درآمـد اختصاصـي، در         اعتبارات جاري و عمراني دستگاه
  هاي تهيه و تنظيم بودجه كل كشور، براي ارائه به سازمان برنامه و بودجهورالعملها و دست چارچوب بخشنامه

هاي اجرايـي اسـتاني    هاي عمراني و دستگاهها و طرح بررسي و توزيع اعتبارات عمراني استاني مصوب بين فصول و برنامه :ز
  .به تفكيك شهرستان بر اساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان



 
  79.8طرح آمايش استان خوزستان

  هاي استاني در برنامه سوم توسعه مواد قانوني ناظر به برنامه -13-8 دولجادامه 
فصول هزينه براسـاس پيشـنهاد سـازمان     هاي اجرايي استاني به تفكيك برنامه و بررسي و توزيع اعتبارات جاري دستگاه:ح

  برنامه و بودجه استان
هاي اجرايي مبادالت مـرزي   مشي ر صورت لزوم خطگيري در مورد توسعه صادرات غير نفتي استان و د بررسي و تصميم :ط

  .هاي كلي تجارت خارجي كشورهاي مرزنشيني در چارچوب سياست ها، تعاوني اعم از بازارچه
هاي توسعه مصوب و پيشنهاد آن به مراجـع   مدت اصالح و تحول اداري متناظر با برنامه هاي ساالنه و ميان امهبررسي برن :ي

  .ربط ذي
ي مردمي در ها گذاري هاي الزم براي تشويق و توسعه سرمايه هاي نسبي استان و ايجاد زمينهها و مزيتيتشناخت قابل :ك

  .امور اقتصادي، توليدي و اجتماعي
  .المنفعه هاي مردمي در اقدامات عمراني و امور عامها و توسعه مشاركتماندهي كمكسا :ل
هـا و  كارگيري آنها در امـور توسـعه اسـتان در چـارچوب سياسـت      و بهاندازهاي مردم  هاي تجهيز و جذب پس بررسي راه :م

  .هاي پولي كشور مشي خط
هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان به ويژه بسيجيان در فعاليت هاي توسعه مشاركت زنان و جوانان پيشنهاد برنامه:ن

  .هاي اجرايي مربوطهربط و تنظيم سياست به مراجع ذي
  .هاي اجرايي مربوطهربط و تنظيم سياست هاي توسعه منابع انساني به مراجع ذي هپيشنهاد برنام :س
هـاي اجرايـي   ربط و تنظيم سياست در سطح استان به مراجع ذي هاي استقرار نظام تأمين اجتماعي ملي پيشنهاد برنامه :ع

  .مربوطه
  .زاگذاري در امور اشتغال رمايههاي تشويقي براي سبيني روش بررسي وضعيت اشتغال در سطح استان و پيش :ف
  .ها و تأمين منابع تقويت و توسعه بسيج استان پيشنهاد برنامه :ص

 77ماده 

كميته تخصيص اعتبار استاني مركب از معاون عمراني استاندار، رئيس سـازمان برنامـه و بودجـه اسـتان و مـديركل امـور       
خزانه معين استان نسبت به تعيين سقف تخصـيص اعتبـارات   شود و بر اساس گزارش  اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي

  .كند گيري مي هاي اجرايي استان و اعتبارات عمراني بر حسب فصول تصميم جاري دستگاه
 181وظيفه دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استاني بر ماده  -تبصره

ناطق آسيب ديده در حوادث غير مترقبـه  دولت موظف است به منظور پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي م  :الف
حوادث غيـر مترقبـه كشـور    بيني كند و در اختيار ستاد  در طي برنامه سوم، اعتبارات الزم را در لوايح بودجه سنواتي پيش

هـاي   پذيري به منظور كاهش اثـرات باليـاي طبيعـي و اجـراي پـروژه      درصدي از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسيب. قرار دهد
  .ي از حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل و زلزله، خشكسالي، آتش سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا هزينه خواهد شدپيشگير

الحسنه سيستم بانكي، وام و در صورت عدم تكافو از محل ساير منـابع بـانكي    تواند از محل منابع قرضوزارت كشور مي :ب
، تجـاري، صـنعتي، معـدني و كشـاورزي خسـارت ديـده در منـاطق        تسهيالت مورد نياز را به مالكان واحـدهاي مسـكوني  

دولت موظف . التفاوت سود و كار مزد تسهيالت اعطايي در لوايح بودجة ساالنه منظور خواهد شد مابه. الذكر اعطاء كند سابق
  .بيني شده است تضمين كند است بازپرداخت تسهيالت اعطايي توسط سيستم بانكي را كه در اين بند پيش

به منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه، دولت مجاز است شـرايط الزم را بـه    :ج
محصـوالت كشـاورزي، دامـداري، صـنايع دسـتي،      %) 50(كه در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصـد   نحوي فراهم كند

ي مسكوني، تجـاري و صـنعتي تحـت پوشـش بيمـه قـرار       هاشيالت، ابنيه عمومي، تأسيسات شهري و روستايي، ساختمان
  .گيرند



  جرايي و مديريت آمايش استاننظام ا80.8
 

  چهارم توسعههاي اقتصادي در برنامه  سياست -14-8 جدول
  امور اقتصادي

بـر خودكفـايي در توليـد محصـوالت      تأكيـد ور با تكيه بر توليد از منـابع داخلـي و   تأمين امنيت غذايي كش  -38    
  اساسي كشاورزي

  محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن ه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيستتوج  -40     
  هاي مشتركشود و اولويت استفاده از منابع آب مهار آبهايي كه از كشور خارج مي -

  توسعه روستاها  -43    
بخشـي و   هاي مناسب توليـد و تنـوع  تقويت زيرساخت ارتقاي سطح درآمد و زندگي روستائيان و كشاورزان و رفع فقر، با -

گـذاري   بـر اصـالح نظـام قيمـت     تأكيـد هاي مكمل، به ويژه صنايع تبديلي و كوچك و خـدمات نـوين، بـا    گسترش فعاليت
  محصوالت
  :مالحظه
هـارم تهيـه و   هاي كلي برنامه چهاي ساالنه، متناسب با سياست ها و بودجه هاي كمي و نحوه انطباق محتواي برنامهشاخص

  .ارائه شود
سندهاي ملّي توسـعه بخـش و سـندهاي ملّـي توسـعه اسـتان، موضـوع فصـل سـيزدهم ايـن قـانون، بـر اسـاس               -تبصره
مبنـاي  ، نظيم و پس از تصويب هيئت وزيـران هاي هر يك ت هاي سند ملّي آمايش سرزمين و متناسب با ويژگي گيري جهت

هاي سـنواتي را، بـر اسـاس اسـناد فـوق       دولت مكلف است، لوايح بودجه. گيرد يتنظيم عمليات اجرايي برنامه چهارم قرار م
  .تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد

انداز  هاي ويژه را در چارچوب تحقق چشمهاي اصلي بخش، استان و يا طرح گيري سند ملي سندي است راهبردي كه جهت
  .رسد س شوراي اسالمي و يا هيئت وزيران ميبيست ساله توسعه، تبيين و حسب مورد به تصويب مجل

  .پذيرد هاي سنواتي و ساير قوانين موضوعه صورت مي عمليات اجرايي اين اسناد در چارچوب مصوبات بودجه



 
  81.8طرح آمايش استان خوزستان

  بعضي از مواد قانوني ناظر به آمايش در برنامه چهارم توسعه -15-8 جدول
 

  
  

  72ماده 
هـا و  ها در پهنه سرزمين، با هدف استفاده كارآمـد از قابليـت  ور توزيع مناسب جمعيت و فعاليتدولت مكلف است، به منظ

سند ملّي آمايش سرزمين مشتمل بر سطوح ذيـل را از ابتـداي برنامـه    ، ا استفاده از مطالعات انجام شدههاي كشور، بمزيت
  :چهارم به مرحله اجرا درآورد

  :املسطح كالن ش  :الف
تحليـل شـرايط   هـاي كلـي نظـام،    انداز بلندمدت توسعه فضايي كشور، در چـارچوب سياسـت   چشم    -1       

  هاي سرزمينها و مزيتمحدوديت ،المللي و امكانات اي و بين منطقه
  الگوي اسكان و نظام شهري و روستايي كشور ،راهبردهاي كلي توزيع جمعيت در سرزمين    -2       
 ،حفاظت از منـابع طبيعـي  " ،"امنيتي و دفاعي"هايي كه به لحاظ  مناطق و عرصهراهبردهاي خاص     -3       

  .باشند داراي موقعيت ويژه مي "محيط زيست و ميراث فرهنگي
  پايگاه اطالعات مكاني و جغرافيايي و اسناد تصويري مرتبط    -4       

  :سطح بخشي شامل   :ب
 -ت توسـعه و توزيـع فضـايي بخشـهاي مختلـف اقتصـادي       و سـازگار بلندمـد  راهبردهاي هماهنگ     -1       

  هاي سرزمين و فرهنگي منطبق با ويژگي  اجتماعي
  هااي و سرزميني بخش هاي منطقه ها و توصيهسياست    -2       
  دار در توسعه بخش ها و عمليات اولويتاقدام    -3       

  :سطح استاني شامل    :ج
دار در توسعه استان و تعيين نقش هر  هاي محوري و اولويت، حاوي بخشها استان ه پايه توسعهنظري    -1       

  استان در تقسيم كار ملّي
  )محورها و مراكز عمده در توسعه استان(سازمان فضايي توسعه استان     -2       

  دار در توسعه استان ها وعمليات اولويتاقدام
ـ     -تبصره ي توسـعه اسـتان، موضـوع فصـل سـيزدهم ايـن قـانون، بـر اسـاس          سندهاي ملّي توسـعه بخـش و سـندهاي ملّ
مبنـاي   ،تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيـران هاي هر يك  هاي سند ملّي آمايش سرزمين و متناسب با ويژگي گيري جهت

فـوق  هاي سـنواتي را، بـر اسـاس اسـناد      دولت مكلف است، لوايح بودجه. گيرد تنظيم عمليات اجرايي برنامه چهارم قرار مي
  .تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد

انداز  هاي ويژه را در چارچوب تحقق چشمهاي اصلي بخش، استان و يا طرح گيري سند ملي سندي است راهبردي كه جهت
  .رسد بيست ساله توسعه، تبيين و حسب مورد به تصويب مجلس شوراي اسالمي و يا هيئت وزيران مي

  .پذيرد هاي سنواتي و ساير قوانين موضوعه صورت مي در چارچوب مصوبات بودجهعمليات اجرايي اين اسناد 
  73ماده 

هـاي نـاظر بـر بـازنگري     دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسيمات كشوري را كه در بردارنده شـاخص 
تفويض اختيـار بـه مـديران    گيري عدم تمركز و  واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيماتي جديد و با جهت

محلي و تقويت نقش استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت تهيه و جهت تصويب به مجلـس شـوراي اسـالمي تقـديم     
  .هرگونه ايجاد سطوح جديد بايد با رعايت مفاد اين ماده صورت گيرد. نمايد

 



  جرايي و مديريت آمايش استاننظام ا82.8
 

  مه چهارم توسعهبعضي از مواد قانوني ناظر به آمايش در برنا  -15-8 جدولادامه 
 75ماده 

گيـري از   منظـور بهـره   ربـط، بـه   هاي اجرايي ذي ريزي كشور مكلف است، با همكاري ساير دستگاه سازمان مديريت و برنامه
المللـي،   المللي كشـور و تعامـل مـؤثر در اقتصـاد بـين      هاي سرزمين در راستاي ارتقاي نقش و جايگاه بينها و مزيتقابليت

  :هاي اجرايي از ابتداي برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد هاي آمايشي ذيل را در قالب برنامهراهبردها و اولويت
آوري و تعامل فعـال  هاي مختلف سرزمين، براي توسعه علم و فن هاي عرصه گيري مناسب از موقعيت و توانمندي بهره :الف

ي فناوري علمي، تحقيقاتي تخصصي و همچنـين تعيـين   هابا اقتصاد جهاني، از طرق مختلف از جمله تعيين مراكز و پارك
  .لكرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادينقش و عم

المللـي كشـور، از    شهرها، در جهت تقويت نقش فراملّي و ارتقـاي جايگـاه بـين    استفاده مناسب از قابليت و توان كالن  :ب
المللي هر يك و انتقـال   حوزه عملكرد فراملّي و بين ريزي و اجرا در اين شهرها، تعيين طريق تقويت مديريت توسعه، برنامه

  .اي آنها به ساير شهرها مان وظايف ملّي و منطقههمز
 -هاي ارتباطي شرقي بندي محورهاي خاص در داالن هاي ترانزيتي كشور، از طريق اولويتگيري مناسب، از قابليت بهره :ج

  .ها و نقاط خاص واقع بر اين محورها شبكهدي، شور و تدوين برنامه توسعه مباجنوبي ك -غربي و شمالي
قابليـت   هاي شغلي متناسب بـا هاي جديد و ايجاد فرصتهاي مختلف سرزمين، براي پذيرش فعاليت سازي عرصه آماده :د

  .هاي زيربنايي توسعه و تجهيز شبكه ،هر منطقه، از طريق تكميل
هـا و پيرامـون   تبـه ويـژه دشـ   (و فراملّي، در توسعه مناطق پيراموني ي ملّي ها گذاري گيري از آثار انتشاري سرمايه بهره :هـ

هاي نوين معيشت و فعاليت و ساماندهي استقرار جمعيـت و   هاي چند بخشي و گسترش شيوه ، از طريق تهيه برنامه)سدها
  .هافعاليت

بـر   هاي مرتبط و صنايع انرژياليت، در توسعه فع)به ويژه مناطق گازي پارس جنوبي(گيري از منابع غني نفت و گاز  بهره :و
  .ها در حاشيه جنوبي كشور، برمبناي آنديد استقرار جمعيت و فعاليتو سازماندهي ج

  . هاي ملّي و پيوند مناطق مرزي با اقتصاد ملّي و فراملّي سعه مناطق مرزي با هدف تقويت همگراييتو :ز
منابع انسـاني،   فرهنگي مناطق روستايي كشور، از طريق توسعه هاي محيطي، اقتصادي، اجتماعي و گيري از قابليت بهره :ح

ريـزي توسـعه    بنـدي شـده و اصـالح نظـام برنامـه      هاي اقتصادي، ساماندهي نظام ارائه خدمات سطحبخشي به فعاليت تنوع
  .يند آنآبر افزايش هماهنگي و محلي نمودن فر تأكيدروستايي، با 

 76ماده 
هـاي اجرايـي، آن    هـاي دسـتگاه  شور موظف است، در راستاي ايجاد هماهنگي بين فعاليتريزي ك سازمان مديريت و برنامه

باشـد را در قالـب    دسته از اهداف و مضامين برنامه چهارم كه تحقق آنها مستلزم مشاركت چند بخـش و چنـد اسـتان مـي    
وظـايف قـانوني هـر دسـتگاه     هـاي اجرايـي را در چـارچوب     يك از دستگاهتدوين و نقش هر   )فرابخشي(هاي ويژه  برنامه

هـا را كـه توسـط     گونـه برنامـه   هاي ايناند، عمليات و اقدام هاي اجرايي بخشي و استاني موظف كليه دستگاه. مشخص نمايد
  .گردد، در برنامه اجرايي خود منظور و اجرا نمايند ريزي كشور تعيين مي سازمان مديريت و برنامه

 77ماده 
بنـدي كشـور از    اي بين استاني، نسبت به منطقـه  به منظور هماهنگي در امور عمراني و توسعهشود،  به دولت اجازه داده مي

نامـه    آيـين . ديدگاه آمايش سرزمين و ايجاد نهادهاي هماهنگ كننده و تعيين وظايف آنها در سطح فرا استاني اقدام نمايـد 
ربط تهيه و به تصويب هيئت  هاي ذي ماهنگي دستگاهريزي كشور و ه اجرايي اين ماده، با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه

  .رسد وزيران مي
  



 
  83.8طرح آمايش استان خوزستان

  بعضي از مواد قانوني ناظر به آمايش در برنامه چهارم توسعه -15-8 جدولادامه 
  78ماده  

 اي و هزينـه (نسبت معيني از درآمدهاي واريز شده به خزانه معين هر استان، در قالب بودجه ساالنه به تأمين بودجه استان 
ريزي كشور توسط هيئت  هاي مذكور به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهنسبت. يابد همان استان اختصاص مي) اي سرمايه

  .گردد وزيران تعيين مي
 79ماده 

) وظايف استاني(هاي عمراني و آن دسته از وظايف دولت كه نتايج كاربردي آن از محدودة استان فراتر نباشد  عناوين برنامه
ريزي كشور به تصـويب هيئـت    ايست در قالب بودجه استاني تأمين اعتبار شود، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهب و مي

  .وزيران خواهد رسيد
 80ماده 

هـاي اسـتاني    ريزي كشور مكلف است، به هنگام تنظيم بودجه ساالنه، درآمدها و واگذاري دارايـي  سازمان مديريت و برنامه
، كه سرجمع آن در قـانون بودجـه مشـخص شـده اسـت، را در      ها استانريزي و توسعه  وراي برنامهبيني شده توسط ش پيش

  .ها و عناوين مستقل مشخص كرده و به تفكيك هر استان ابالغ نمايد قالب رديف
 81ماده 
بودجـه  . آيـد  در مـي ها، بر اساس سند ملّي توسعه استان به مرحلـه اجـرا    از ابتداي برنامه چهارم، بودجه ساالنه استان :الف

اي و تملـك   و ساير منابع استان، سهم اختصاص يافته از منابع ملّي و سرجمع اعتبارات هزينهدرآمدها : ساالنه استان شامل
در قالـب قـراردادي    "سـند بودجـه سـاالنه اسـتان    "به صورت (باشد و  اي در قانون بودجه كل كشور مي هاي سرمايه دارايي

  .گردد مبادله مي) ريزي كشور ريزي و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامه برنامهتنظيم و بين رئيس شوراي 
ريزي كشور، براي  ريزي و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامه كه تعهدات شوراي برنامه” سند بودجه ساالنه استان“ :ب

هـاي هـدف هـر بخـش، اعتبـارات      ، شاخصنمايد، مشتمل بر اهداف كمي استان اجراي برنامه توسعه استان را مشخص مي
  .باشد اي استان مي اي و اعتبارات هزينه هاي سرمايه تملك دارايي

  .هاي اجرايي ملّي اجرا خواهد شد گردد، توسط دستگاه چند استان و يا كل كشور مي: هاي ملّي كه منافع آن شاملطرح  :ج
 "توسـعه اسـتان   سند ملّـي "يم بودجه استان را در چارچوب ريزي كشور مكلف است، نظام تنظ سازمان مديريت و برنامه :د

  .ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند
  82ماده 

هزينه استان، اقالم درآمدي زير را به عنـوان درآمـد اسـتاني وصـول و از      -دولت مكلف است، در اجراي كامل نظام درآمد 
  :ه خزانه معين استان واريز و در اجراي وظايف جاري و عمراني استاني، هزينه نمايدداري كل ب طريق خزانه

  ).هاي دولتييات بر شركتبه استثناي مال(هاي مستقيم كليه ماليات  :الف
  .ماليات بر كاالها و خدمات به استثناي حقوق ورودي :ب
  .هاي كشور عموميت دارد مه استانآن دسته از درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت كه وصول آنها در ه :ج
گـردد، بـه اسـتثناي     يهاي استاني وصول مـ  شود و توسط دستگاه ها عرضه مي درآمدهاي حاصل از خدمات كه در استان :د

  .درآمد ناشي از انفال و خدمات قضايي دادگستري جمهوري اسالمي
ه استثناي درآمد ناشي از جرايم مبارزه با قاچـاق  شود ب ها وصول مي درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات كه در استان :هـ

  .و مواد مخدر
 83ماده 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايـران مصـوب   “) 181(و ) 77(، )71(، )70(مواد 
مهـوري اسـالمي ايـران    براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي ج ” هاي آن و اصالحيه 17/1/1379

 .گردد تنفيذ مي) 1388-1384(



  جرايي و مديريت آمايش استاننظام ا84.8
 

 توسـعه  و ريـزي  برنامه شوراي اجرايي نامه متن آيين: ضميمه دوم
  استان و اصالحات بعدي

  استان توسعه و ريزي برنامه شوراي اجرايي نامه متن آيين -16-8 جدول
  14/8/1390هـ    47221ت/162178شماره 
  رييس جمهور راهبردي نظارت و ريزيبرنامه معاونت
 استناد به و جمهور رييس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت پيشنهاد به بنا 20/7/1390 مورخ جلسه در وزيران هيئت

 اجرايـي  نامـه  آيـين « 1389 سال مصوب ـ ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون )178( ماده )هـ(بند 
 : نمود تصويب زير شرح به را» استان توسعه و ريزي برنامه رايشو

  استان توسعه و ريزي برنامه شوراي اجرايي نامه آيين
  تعاريف ـ اول فصل
 : روند مي كار به مربوط مشروح معاني در زير اصطالحات نامه آيين اين در ـ1 ماده
  1389 مصوب ـ ايران اسالمي جمهـوري توسعـه پنجـم پنجسـاله برنامه قانون: قانون ـ الف

  رييس جمهور راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت: معاونت ـ ب 
  كشور وزارت: وزارت ـ ج
  تخصصي هاي كارگروه و استان توسعه و ريزي برنامه شوراي: شورا ـ د 

  استان توسعه و ريزي برنامه شوراي دبيرخانه: دبيرخانه ـ هـ
  استان توسعه و ريزي برنامه شوراي تخصصي هاي كارگروه: كارگروه وـ 

  شورا وظايف و تركيب ـ دوم فصل
 چـارچوب  در هـا  اسـتان  بودجه و ريزي برنامه امور در نظارت و هماهنگي هدايت، تصويب، گيري، تصميم منظور به ـ2 ماده
 . شودمي تشكيل استاندار ترياس به قانون در مندرج اعضاي با شورا كشور، كالن هايمشي خط و ها سياست و ها برنامه
و  دسـتگاه  آن مسـئول  از تخصصـي هـاي كارگروه و اجرايي هايدستگاه از يك هر به مربوط مباحث طرح هنگام ـ1 تبصره
 . آيدمي عمل به دعوت رأي حق بدون شورا جلسه در شركت براي مربوط كارگروه رييس
 در. نماينـد  مـي  شـركت  تخصصـي  هايكارگروه و شورا تجلسا در شخصاً تخصصي هايكارگروه و شورا اعضاي ـ2 تبصره
 بـا  كـارگروه  دبيـر  يـا  ريـيس  همـاهنگي  با آنها االختيار تام نماينده جلسه، در ها كارگروه اعضاي حضور امكان عدم صورت
 . يابندمي حضور مذكور جلسه در كتبي نامه معرفي
 . آورند عمل به دعوت رأي حق بدون نظر صاحب افراد از مورد حسب توانندمي كارگروه و شورا رؤساي ـ3 تبصره
  :شودمي تعيين زير شرح به قانون رعايت با شورا وظايف ـ3 ماده

-برنامـه  نظـام  چـارچوب  در استان، بلندمدت توسعه هايگيريجهت شامل استان توسعه هايبرنامه تأييد و بررسي ـ الف 
 . سرزمين آمايش گيريجهت راستاي در و كشور ريزي

 توسـعه  هـاي  مشي خط و هاسياست ها،هدف شامل شهرستان و استان توسعه مدت ميان هايبرنامه تصويب و بررسي ـ ب 
 . آنها بر نظارت و استان

 . شهرستان و استان اشتغال توسعه سند تصويب و بررسي ـ ج
 فرهنگـي  و اجتمـاعي  اقتصـادي،  هـاي فعاليـت  در بسيجيان ويژه به جوانان و زنان مشاركت توسعه هايبرنامه پيشنهاد ـ د

  .مربوطه اجرايي هايسياست تنظيم و ذيربط مراجع به استان



 
  85.8طرح آمايش استان خوزستان

 استان توسعه و ريزي برنامه شوراي اجرايي نامه متن آيين -16-8 جدولادامه 
 . شهرستان و استان پنجساله عملياتي برنامه بر نظارت و تدوين تهيه، ـ هـ
 بـا  اسـتان،  توسـعه  هـاي برنامـه  قالـب  در روستايي و شهري خدمات مراتب لسلهس و عمران و توسعه هايطرح تصويب ـ و

  . ايران معماري و شهرسازي شورايعالي مصوب هايسياست رعايت
 درآمـدي  جديـد  منـابع  كسب پيشنهاد و استان در دولت اختصاصي و عمومي درآمدهاي تحقق براي الزم تدابير اتخاذ ـ ز

  .سنواتي بودجه لوايح در جهت درج
 كـل  بودجـه  تنظيم و تهيه هايدستورالعمل و هابخشنامه چارچوب در استان، ساالنه پيشنهادي بودجه تأييد و بررسي ـ ح

 . معاونت به ارايه كشور و
 . شورا دبير پيشنهاد بر اساس شهرستان تفكيك به استان ايسرمايه هايدارايي تملك اعتبارات سرجمع توزيع و بررسي ـ ط
 . شهرستان ايسرمايه هايدارايي تملك اعتبارات توزيع ضوابط بالغ و صويبت بررسي، ـ ي
دبيـر   پيشـنهاد  بر اساس »برنامه ـ دستگاه« تفكيك به استاني اجرايي هايدستگاه ايهزينه اعتبارات توزيع و بررسي ـ ك

 . نگردد ايياجر هايدستگاه هايپرداخت در تعادل عدم به منجر نهايي توزيع كه ايگونه به شورا،
 مرزي مبادالت اجرايي هاي مشي خط لزوم صورت در و استان غيرنفتي صادرات توسعه مورد در گيريتصميم و بررسي ـ ل

 . كشور خارجي تجارت كلي هايسياست چارچوب در مرزنشيني هايتعاوني ها،بازارچه از اعم
اجرايـي   هـاي سياست تنظيم و ذيربط مراجع به استان طحس در ملي اجتماعي تأمين نظام استقرار هايبرنامه پيشنهاد ـ م

 . مربوط
 . استان امور در مردمي هايمشاركت توسعه نيز و غيردولتي بخش اندازهايپس جذب و تجهيز هايراه بررسي ـ ن
 . بوطمر اجراي هايسياست ابالغ و تنظيم و ربطذي مراجع به انساني منابع توسعه اجرايي هايبرنامه پيشنهاد ـ س
 ايجـاد  قـانوني  مقـررات  حكـم  به كه شوراهايي مصوبات براي استاني اعتبارات محل از اعتبار اختصاص تصويب و طرح ـ ع

 . گردندمي يا و گرديده
 و اسـتاني  مصوب هايبرنامه و قانون) 179( ماده )ب(بند  موضوع استان ساالنه بودجه سند قرارداد از نسخه يك ارايه ـ ف

 . وزارت و معاونت به بودجه ماهه سه پيشرفت و برنامه عملكرد ارشگز و شهرستاني
 . منطقه توسعه هماهنگي شوراي با فعال تعامل ـ ص
 . شورا با مرتبط وظايف ساير درخصوص الزم تدابير اتخاذ ـ ق

 : شودمي تعيين رزي شرح به آن وظايف و باشدمي مستقر استانداري ريزيبرنامه معاونت حوزه در شورا دبيرخانه ـ4 ماده
 بـه  مسـتندات  ارسـال  و شـورا  رييس هماهنگي با جلسه برگزاري از قبل هفته يك شورا، هايجلسه كار دستور تهيه ـ الف

 . اعضا براي دعوتنامه همراه
 . ذيربط اجرايي هايدستگاه و اعضاء براي جلسه، تشكيل از پس هفته يك ظرف شورا، تصميمات ارسال ـ ب
 . شورا اتمصوب پيگيري ـ ج
 . وزارت و معاونت در ذيربط هايمعاونت به شورا تصميمات صورتجلسه از نسخه يك ارسال ـ د
 هـاي معاونـت  بـه  آن از نسـخه  يـك  ارسال و آن تخصصي هايكارگروه و شورا جلسات تشكيل بنديزمان برنامه تهيه ـ هـ

 . وزارت و معاونت در ذيربط
 منظـور  بـه  اسـتان  اجرايـي  هـاي دسـتگاه  و هاشهرستان ريزيبرنامه كميته ها،گروهكار از رسيده پيشنهادهاي بررسي ـ و 

 . باالدستي اسناد و مقررات و قوانين تطبيق با
 . شورا در تصويب و طرح جهت تخصصي هايكارگروه پيشنهادهاي آماده سازي ـ ز 

  تخصصي هايكارگروه ـ سوم فصل
 هـاي استان همه در زير شرح به مشورتي تخصصي كارگروه هشت شورا، وظايف انجام و اهداف پيشبرد منظور به ـ 5 ماده
  : شودمي تشكيل كشور



  جرايي و مديريت آمايش استاننظام ا86.8
 

 استان توسعه و ريزي برنامه شوراي اجرايي نامه متن آيين -16-8 جدولادامه 
  اقتصادي امور تخصصي كارگروه ـ الف
  شهرسازي و زيربنايي امور تخصصي كارگروه ـ ب
  خانواده و فرهنگي اجتماعي، امور تخصصي كارگروه ـ ج
  پايدار توسعه و محيط زيست سرزمين، آمايش تخصصي كارگروه ـ د
  اداري تحول و فناوري پژوهش، تخصصي كارگروه ـ هـ
  غذايي امنيت و سالمت تخصصي كارگروه ـ و
  استاني منابع تجهيز و درآمدها تخصصي كارگروه ـ ز
  اشتغال تخصصي كارگروه ـ ح

 شهرسازي و راه هايوزارتخانه استاني واحدهاي در ترتيب به )ح( و )ب( بندهاي تخصصي هايكارگروه رخانهدبي ـ تبصره
 . بود خواهد اجتماعي رفاه و كار و تعاون،

 : شوندمي تعيين زير شرح به اقتصادي امور تخصصي كارگروه اعضاي ـ 6 ماده
  )رييس(استانداري  ريزيبرنامه معاون ـ الف 

  )دبير( استانداري اقتصادي امور هماهنگي دفتر كلمدير ـ ب
  كشاورزي جهاد وزارت استاني واحد رييس ـ ج
  دارايي و اقتصادي امور وزارت استاني واحد رييس ـ د
  تجارت و معدن صنعت، وزارت استاني واحد رييس ـ هـ
  شهرسازي و راه وزارت استاني واحد رييس ـ و
  استان گردشگري و دستي صنايع ،فرهنگي ميراث سازمان رييس ـ ز
  اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت استاني واحد رييس ـ ح
  )رأي حق بدون( استان طبيعي منابع مديركل ـ ط
  وزير انتخاب به استان در نيرو وزير نماينده ـ ك
  )رأي حق بدون( استان صنعتي هايشهرك شركت مديرعامل ـ ل
  )رأي حق نبدو( استان گمرك كل مدير ـ م
 اسـتاندار  پيشنهاد به تهران استان در( هابانك هماهنگي شوراي معرفي و انتخاب به استان هايبانك از يكي سرپرست ـ ن
 )دارايي و اقتصادي امور وزير تأييد و
 اتـاق  رييس و معادن و صنايع و بازرگاني اتاق رييس پيشنهاد به صاحب نظر افراد يا استان برتر كارآفرينان از نفر دو ـ س 

   كارگروه رييس تاييد و تعاون استان
 : شودمي تعيين زير موارد در پيشنهاد ارايه و بررسي اقتصادي، امور تخصصي كارگروه وظايف ـ7 ماده
  سرمايه بازار از مالي منابع تأمين و جذب ـ الف

  توليدي واحدهاي گردش در سرمايه و سرمايه جذب ترجيحي، هايسياست ـ ب 
  بانكي اعتبارات و تسهيالت اعطاي اولويت درخصوص اظهارنظر و استان بانكي شبكه مصارف و منابع ـ ج
  اقتصادي مختلف هايبخش توليدكنندگان از حمايت هايشيوه ـ د 
  شورا به ماهه سه مقاطع در گزارش ارايه و استان در هايارانه كردن هدفمند قانون اجراي نحوه ـ هـ 

   دامي و كشاورزي محصوالت ايبيمه پوشش و توسعه وـ
  موجود موانع و مشكالت رفع و استان صادرات هاي مشي خط تنظيم ـ ز
   ذيربط هايبخش هاينهاده و منابع از وري بهره ارتقاء ـ ح



 
  87.8طرح آمايش استان خوزستان

 استان توسعه و ريزي برنامه شوراي اجرايي نامه متن آيين -16-8 جدولادامه 
-سياسـت  راسـتاي  در مرزي هايبازارچه و اقتصادي ويژه تجاري، آزاد مناطق اجرايي و قانوني هايظرفيت از استفاده ـ ط

   استان هاي توسعه
  استان در خارجي گذاريسرمايه جذب ـ ك

  استان گردشگري نسبي هايمزيت و هاقابليت شناسايي ـ ل 
   كشاورزي تبديلي و تكميلي روستايي، و دستي صنايع توسعه ـ م
  استان در اساسي قانون )44( چهارم و چهل اصل كلي هايسياست جرايا قانون اجراي ـ ن

 : شوند مي تعيين زير شرح به شهرسازي و زيربنايي امور تخصصي كارگروه اعضاي ـ 8 ماده
  )رييس( استانداري عمراني امور هماهنگي معاون ـ الف
  )دبير( شهرسازي و راه وزارت استاني واحد رييس ـ ب
  )مديركل سطح در( استانداري ريزيبرنامه اونمع نماينده ـ ج 
  استان بحران مديريت مديركل ـ د
  كشاورزي جهاد وزارت استاني واحد رييس ـ هـ
  تجارت و معدن صنعت، وزارت استاني واحد رييس ـ و
  وزير انتخاب به استان در نيرو وزير نماينده ـ ز
  استان مخابرات شركت مديرعامل ـ ح
  استان اسالمي انقالب مسكن يادبن مديركل ـ ط
  استان محيط زيست حفاظت مديركل ـ ي 

  استان شهرداران انتخاب به شهرداران از يكي ـ ك
  استان گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان رييس ـ ل
  استان گاز ملي شركت مديرعامل ـ م
  استان امالك و اسناد ثبت مديركل ـ ن

 : شودمي تعيين زير موارد در پيشنهاد ارايه و بررسي شهرسازي و زيربنايي امور تخصصي روهكارگ وظايف ـ9 ماده
 مرمـت  و نوسازي بهسازي، هايطرح اي،ناحيه جامع هايطرح شهري، هايمجموعه شهري، عمران توسعه هايطرح ـ الف 

 معماري و شهرسازي عالي شوراي تأسيس قانون )5( ماده كميسيون وظايف استثناي به استان فرسوده و قديمي هايبافت
 . ايران

 و قـانوني  محـدوده  از خـارج  در تأسيسات و بنا احداث و اراضي از استفاده به مربوط نامهآيين اجراي با مرتبط وظايف ـ ب
  شهرها حريم

  روستايي و )شهري طراحي( شهري فضاهاي هايطرح شهرها، جامع و هادي هايطرح ـ ج
  استان در انرژي مصرف سازيهينهب هايبرنامه ـ د
 در ايمنـي  افـزايش  و وريبهـره  ارتقـاي  و مسافر و كاال حمل بر نظارت و كنترل استان، نقل و حمل توسعه هايبرنامه ـ هـ

  نقل و حمل مختلف هايفعاليت
  نفتي هايفرآورده و برق آب، طبيعي، گاز زمينه در انتقال هايسيستم توسعه ـ و
  استان در تاريخي و فرهنگي ارزش با فضاهاي و بناها از محافظت ـ ز
  استان در غيرعامل پدافند هايطرح ـ ح
    استان مسكن كيفي و كمي توسعه هايبرنامه ـ ط
 عمراني بزرگ هايپروژه و روستايي هايسكونتگاه و فضاها ساماندهي ـ ي



  جرايي و مديريت آمايش استاننظام ا88.8
 

  استان توسعه و ريزي برنامه شوراي اجرايي نامه متن آيين -16-8 جدولادامه 
 :شوندمي تعيين زير شرح به خانواده و فرهنگي اجتماعي، امور تخصصي كارگروه اعضاي ـ10ماده
  )رييس( استانداري امنيتي و سياسي معاون ـ الف
 )دبير( استانداري اجتماعي امور دفتر مديركل ـ ب
  )مديركل سطح در( استاندار ريزيبرنامه معاون نماينده ـ ج
  خانواده و بانوان امور دفتر لمديرك ـ د
  پرورش و آموزش وزارت استاني واحد رييس ـ هـ
  استان مركز سيماي و صدا مديركل ـ و
  اطالعات وزارت استاني واحد رييس ـ ز
  استان مركز دادستان ـ ح
  وي االختيار تام نماينده يا استان انتظامي ناحيه فرمانده ـ ط 

  جوانان و ورزش وزارت استاني واحد رييس ـ ي
  اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت استاني واحد رييس ـ ك
  تربيتي و تأميني اقدامات و هازندان سازمان مديركل ـ ل
  اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت استاني واحد رييس ـ م
  ايثارگران امور و شهيد بنياد استاني واحد رييس ـ ن
  استان گردشگري و دستي عصناي فرهنگي، ميراث سازمان رييس ـ س
 )ره( خميني امام امداد كميته مديركل ـ ع
  اسالمي تبليغات سازمان مديركل ـ ف
  استان بسيج مقاومت منطقه فرمانده ـ ص
  كشور احوال ثبت مديركل ـ ق
  خيريه امور و اوقاف كل مدير ـ ر

: شود مي تعيين زير موارد در پيشنهاد ارايه و رسيبر خانواده، و فرهنگي اجتماعي، امور تخصصي كارگروه وظايف ـ11 ماده
-شاخص بهبود و آموزشي و فرهنگي اجتماعي، ابعاد در استان جوانان و ايثارگران بانوان، نيازهاي و مشكالت مسايل، ـ الف
  ذيربط هاي
 زيـر  هـاي  شـاخص  هويژ به مرتبط هايشاخص بهبود جهت مناسب راهكارهاي ارايه و اجتماعي پذيرآسيب هايكانون ـ ب

  كشوري ميانگين
  خانه از فرار سرقت، خودكشي، اعتياد، طالق، مانند اجتماعي هايآسيب از ناشي اثرات كاهش ـ ج 
  پذيرآسيب اقشار به كمك ـ د 

  استان در فرهنگي امور متولي نهادهاي هماهنگي ـ هـ
  جوان نسل در خودباوري ارتقاي و هويت بازيابي ـ و
  خانواده نهاد نيادب تحكيم ـ ز
  استان فرهنگي هايشاخص ارتقاي ـ ح
  شهدا گلزار و فرهنگي مراكز ساماندهي و طراحي ـ ط

  :شوندمي تعيين زير شرح به پايدار توسعه و زيست محيط سرزمين، آمايش تخصصي كارگروه اعضاي ـ 12 ماده
 )رييس( استانداري ريزيبرنامه معاون ـ الف
 )دبير( استانداري بودجه و ريزيامهبرن دفتر مديركل ـ ب
   استانداري اطالعات و آمار دفتر مديركل ـ ج



 
  89.8طرح آمايش استان خوزستان

  استان توسعه و ريزي برنامه شوراي اجرايي نامه متن آيين -16-8 جدولادامه 
  استان بحران مديريت كل مدير ـ د
  استان محيط زيست حفاظت مديركل ـ هـ
  وزير انتخاب به مسلح نيروهاي پشتيباني و دفاع وزارت نماينده ـ و
  تجارت و معدن صنعت، وزارت استاني واحد رييس ـ ز
  كشاورزي جهاد وزارت استاني واحد رييس ـ ح
  استان گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان رييس ـ ط
  استان شهرسازي و راه وزارت استاني واحد رييس ـ ي
  وزير انتخاب به نيرو وزارت نماينده ـ ك
 زيـر  مـوارد  در پيشـنهاد  ارايه و بررسي پايدار توسعه و محيط زيست سرزمين، آمايش تخصصي كارگروه وظايف ـ13 ادهم

 : شودمي تعيين
  استان توسعه اندازچشم سند ـ الف 

  استان در آن اجراي و آمايش برنامه ـ ب
  شهرستاني و استاني ميان مدت توسعه هايبرنامه ـ ج 
 . سرزمين آمايش و زيست محيطي مالحظات و استان توسعه اسناد به توجه با عمراني بزرگ هايوژهپر يابيمكان ـ د 
  ايناحيه توسعه هايطرح ـ هـ 
  استان) GIS( اصلي هاينقشه جهت الزم تدابير ـ و 
  استان در زيست محيطي مالحظات با توسعه هايطرح ـ ز 
  استان اجرايي هايدستگاه در سبز مديريت برنامه اجراي براي حيط زيستم و پايه منابع بهينه مصرف هايسياست ـ ح 
  ايمنطقه توسعه هماهنگي شوراي با فعال تعامل ـ ط 
  زيربنايي امور تخصصي كارگروه هماهنگي با جمعيتي هايمحدوده از خارج به مزاحم و آالينده صنايع انتقال ـ ي 

 : شوندمي تعيين زير شرح به اداري تحول و اوريفن پژوهش، تخصصي كارگروه اعضاي ـ14 ماده
 )رييس( استانداري انساني منابع و مديريت توسعه معاون ـ الف
  )دبير( استانداري اداري تحول و انساني منابع دفتر مديركل ـ ب
  )مديركل سطح در( استاندار ريزيبرنامه معاون نماينده ـ ج 
  رياستاندا پژوهش و آموزش دفتر مديركل ـ د
  جهادكشاورزي وزارت استاني واحد رييس ـ هـ
  تجارت و معدن صنعت، وزارت استاني واحد رييس ـ و
  وزير انتخاب به استان در فناوري و تحقيقات علوم، وزير نماينده ـ ز
  وزير انتخاب به استان در اطالعات فناوري و ارتباطات وزير نماينده ـ ح
  پرورش و شآموز وزارت استاني واحد رييس ـ ط
  شهرسازي و راه وزارت استاني واحد رييس ـ ي
   استان فناوري و علم پارك رييس ـ ك
  استان مركز درماني خدمات و پزشكي علوم دانشگاه رييس ـ ل
  استان دانشگاهي جهاد رييس ـ م
  استان سيماي و صدا مديركل ـ ن
   استان نخبگان دفتر رييس ـ س



  جرايي و مديريت آمايش استاننظام ا90.8
 

  استان توسعه و ريزي برنامه شوراي اجرايي نامه نمتن آيي -16-8 جدولادامه 
 : شودمي تعيين زير موارد در پيشنهاد ارايه و بررسي اداري تحول و فناوري پژوهش، تخصصي كارگروه وظايف ـ15ماده
  استان در اداري نظام تحول راهكارهاي ـ الف
  غيردولتي بخش به اجرايي هايدستگاه واگذاري قابل هايفعاليت ـ ب
  سازمان اجرايي هايدستگاه نياز مورد جامع اطالعاتي هايبانك تشكيل و موجود اطالعاتي هايبانك استانداردسازي ـ ج
  كاركنان مدت كوتاه تخصصي و شغلي هايآموزش ـ د
  آن اجراي حسن بر نظارت و عمومي خدمات حوزه در وريبهره ارتقاي ـ هـ
 . هادستگاه انساني نيروي بهينه توزيع و تركيب ساختار، ـ و 
  ايمنطقه هايمزيت و هاتوانايي نيازها، شناسايي برمبناي استان تحقيقاتي هاياولويت ـ ز 
 . فناوري و علم رشد مراكز و هاپارك توسعه ـ ح
انگيـزه   تقويـت  منظـور  بـه  شـورا  به ارايه جهت استان نوآوري عرضه و فناوري توليد و تحقيقات از حمايت هايبرنامه ـ ط

  استان برگزيده پژوهشگران
 : شوندمي تعيين زير شرح به غذايي امنيت و سالمت تخصصي كارگروه اعضاي ـ16ماده
  )رييس( استانداري امنيتي و سياسي معاون ـ الف
  )دبير( استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه رييس ـ ب
  )مديركل سطح در( استاندار ريزيبرنامه معاون نماينده ـ ج
  استان مركز سيماي و صدا مديركل ـ د
  استان محيط محيط زيست حفاظت مديركل ـ هـ
  كشاورزي جهاد وزارت استاني واحد رييس ـ و
  استان دامپزشكي مديركل ـ ز
  اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت استاني واحد رييس ـ ح
  استان فاضالب و آب شركت مديرعامل ـ ط
  روستايي فاضالب و آب شركت مديرعامل ـ ي
  استان مركز دادستان ـ ك
  استان صنعتي تحقيقات و استاندارد مديركل ـ ل
  جوانان و ورزش وزارت استاني واحد رييس ـ م
  پرورش و آموزش وزارت استاني واحد رييس ـ ن
  تجارت و معدن صنعت، وزارت استاني واحد رييس ـ س

 : شودمي تعيين زير موارد در پيشنهاد ارايه و بررسي غذايي امنيت و سالمت تخصصي كارگروه وظايف ـ17 ماده
  غذايي امنيت و سالمت عالي شوراي تصميمات نمودن اجرايي ـ الف
  شورا دبيرخانه به مربوط پيشنهادهاي انعكاس و استان غذايي امنيت و سالمت به مربوط استاني مشكالت ـ ب
   استان سطح در غذايي امنيت و سالمت خدمات ارتقاي ـ ج
  آن بهبود هايراه و دختران ويژه به نوجوان و كودكان سني گروه در جسمي سالمت وضعيت ـ د
  آن كنترل و ايدز بيماري و عفونت از پيشگيري هـ
  عمومي سالمت جهت در بدني تربيت هايبسته ـ و 

 : شوندمي تعيين زير شرح به تانياس منابع تجهيز و درآمدها تخصصي كارگروه اعضاي ـ18 ماده
  )رييس( استانداري ريزيبرنامه معاون ـ الف 

   )دبير( دارايي و اقتصادي امور وزارت استاني واحد رييس ـ ب



 
  91.8طرح آمايش استان خوزستان

  استان توسعه و ريزي برنامه شوراي اجرايي نامه متن آيين -16-8 جدولادامه 
  استان مركز دادستان ـ ج
  استانداري بودجه و ريزيبرنامه دفتر مديركل ـ د
  مالياتي امور سازمان استاني واحد رييس هـ
  اطالعات وزارت استاني واحد رييس ـ و 
  استان اسالمي شوراي رييس ـ ز
 كارگروه رييس انتخاب به عمومي ماليه يا عمومي بخش اقتصاد در ترجيحاً مالي و اقتصادي امور در نظرصاحب نفر دو ـ ح 

: شودمي تعيين زير موارد در پيشنهاد ارايه و بررسي استاني منابع تجهيزات و درآمدها تخصصي روهكارگ وظايف ـ19 ماده
  استان درآمدهاي تجهيز و وصول به مربوط هايگزارش ـ الف
  استاني درآمدهاي وصول اجرايي هايسياست ـ ب
  آنها مشكالت رفع يگيريپ و وصول كننده اجرايي هايدستگاه توسط استاني درآمدهاي وصول نحوه ـ ج 
  عمومي مشاركت جلب جمله از استان توسعه هايبرنامه راستاي در منابع ساير بكارگيري و تجهيز ـ د 

 : شوندمي تعيين زير شرح به اشتغال تخصصي كارگروه اعضاي ـ20 ماده
  )رييس( استانداري ريزيبرنامه معاون ـ الف 

  )دبير( اجتماعي رفاه و ركا تعاون وزارت استاني واحد رييس ـ ب
  دارايي و اموراقتصادي وزارت استاني واحد رييس ـ ج
  تجارت و معدن صنعت، وزارت استاني واحد رييس ـ د
  جهاد كشاورزي وزارت استاني واحد رييس ـ هـ
  شهرسازي و راه وزارت استاني واحد رييس ـ و
  استان گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان رييس ـ ز
  ايثارگران امور و شهيد بنياد استاني واحد رييس ـ ح
  استانداري اقتصادي امور هماهنگي دفتر مديركل ـ ط
  )وجود درصورت( آزاد منطقه سازمان مديرعامل ـ ي
  استان )ره(خميني  امام امداد كميته مديركل ـ ك
  هابانك اهنگيهم شوراي معرفي و انتخاب به استان هايبانك از يكي سرپرست ـ ل

 : شودمي تعيين زير موارد در پيشنهاد ارايه و بررسي اشتغال تخصصي كارگروه وظايف ـ21 ماده
  اشتغال شورايعالي تصميمات رعايت با بانكي تسهيالت از استفاده نظر از داراولويت هايفعاليت تعيين ـ الف 
 در اشـتغال  ايجـاد  اولويـت  بـا  اقتصـادي  مختلف هايبخش در غيردولتي بخش گذاريسرمايه براي مناسب بسترهاي ـ ب 

  استان يافته توسعه كمتر و نيافته مناطق توسعه
    استان سطح در بيكاري ميزان كاهش جهت راه حل ارايه و كار بازار وضعيت ـ ج 
 كار بازار نياز با آن تطبيق و هاآموزش نمودن هدفمند منظور به اجرايي هاي مشي خط و هاسياست در هماهنگي ـ د
آموزشي  مراكز ايجاد براي غيردولتي بخش تشويق و استان ايحرفه و فني آموزش هايمحدوديت و امكانات شناسايي ـ هـ

  نياز مورد
  شهرستان ريزيبرنامه كميته ـ سوم فصل
 رؤسـاي  عضـويت  بـا  شهرستان ريزيبرنامه كميته شورا، وظايف چارچوب در هاشهرستان اختيارات افزايش براي ـ22ماده

. شـود مـي  تشـكيل  فرمانـدار  رياسـت  به و شهرستان نمايندگان ،)شورا عضو استاني كل ادارات با متناظر( ادارات شهرستان
  . باشدمي )رأي حق بدون( كميته دبير استانداري ريزيبرنامه معاونت نماينده



  جرايي و مديريت آمايش استاننظام ا92.8
 

  استان سعهتو و ريزي برنامه شوراي اجرايي نامه متن آيين -16-8 جدولادامه 
 توسـعه  سـند  چهـارچوب  در و شـورا  ابالغي دستورالعمل رعايت با موظفند هاشهرستان ريزيبرنامه هايكميته ـ23ماده
 . نمايند اقدام هاپروژه بندياولويت و تعيين به نسبت استان
-پـروژه  اسـتثناي  به( ناتمام يهاپروژه براي اعتبار تأمين به نسبت موظفند هاشهرستان ريزيبرنامه هايكميته ـ24 ماده
 . نمايند اقدام )واگذارشده هاي

نسبت  از آن اجراي اول سال اعتبار كه طوري به پروژه مناسب اعتبار تأمين به مشروط جديد، هايپروژه تصويب ـ تبصره
 . است مجاز نگردد، كمتر )سال برحسب( پروژه اجراي زمان مدت به نياز مورد اعتبار كل
 . شودمي 6/7/1390 مورخ هـ47221ت /134880 شماره نامهتصويب جايگزين نامهتصويب اين ـ25 ماده

   رحيمي محمدرضا ـ رئيس جمهور اول معاون 
   رياست جمهوري راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت: مأخذ
  

  استان سعهتو و ريزي برنامهشوراياجرايينامهمتن اصالح آيين-17-8 جدول
  28/12/1390هـ  47221ت/257017شماره 

 استان توسعه و ريزي برنامه شوراي اجرايي نامهآيين اصالح
  رييس جمهور راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت
به  و جمهور رييس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت پيشنهاد به بنا 17/12/1390 مورخ جلسه در وزيران هيئت
 : نمود تصويب ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون هشتم و سي و يكصد اصل استناد

 به 14/8/1390هـ 47221ت/162178شماره  نامه تصويب موضوع استان، توسعه و ريزيبرنامه شوراي اجرايي نامهآيين 
  : شودمي اصالح زير شرح

 : شودمي اضافه )5( ماده به )ط( بند عنوان به زير متن ـ2 
  گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث تخصصي گروهكار ـ ط 
 : شودمي اضافه يادشده نامهآيين به) 22( ماده عنوان به زير متن ـ1 
 : شوندمي تعيين زير شرح به گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث تخصصي كارگروه اعضاي ـ22 ماده 
  ).رييس( استاندار ريزيبرنامه معاون ـ الف 
  ).دبير( استان گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث ركلمدي ـ ب 
 . كشاورزي جهاد وزارت استاني واحد رييس ـ ج 
 . تجارت و معدن صنعت، وزارت استاني واحد رييس ـ د 
 . دارايي و اقتصادي امور وزارت استاني واحد رييس ـ هـ 
 . شهرسازي و راه وزارت استاني واحد رييس ـ و 
 . استان طبيعي ابعمن مديركل زـ 
  . وزير انتخاب به استان در نيرو وزير نماينده ـ ح 
 . استان اسالمي انقالب مسكن بنياد مديركل ـ ط 
 . استان زيست محيط حفاظت مديركل ـ ي 
 . پرورش و آموزش وزارت استاني واحد رييس ـ ك 
 . اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت استاني واحد رييس ـ ل 
  . استان خيريه امور و اوقاف كل مدير ـ م 
  . آزاد مناطق هايسازمان عامل مديران ـ ن
  



 
  93.8طرح آمايش استان خوزستان

  استان توسعه و ريزي برنامهشوراياجرايينامهمتن اصالح آيين-17-8 جدول
 .استان هايفرودگاه رييسـس
  .استان انتظامي ناحيه فرمانده ـ ع
 . استانداري اجتماعي امور مديركل ـ ف 
 . استان هايپايانه و و نقل حمل انسازم مديركل ـ ص 
  . استان مركز شهردار ـ ق 
 . استان سيماي و صدا مديركل ـ ر

 . استانداري اقتصادي امور هماهنگي دفتر مديركل ـ ش
 . استانداري فني دفتر مديركل ـ ت
 )رأي حق بدون(. استان مسافرتي خدمات دفاتر اتحاديه نماينده ـ ث
 )رأي حق بدون(. استان رانهتلدا صنفي مجمع رييس ـ خ
 )رأي حق بدون(. كارگروه انتخاب به نظر صاحب نفر دو ـ ذ
 : شود مي اضافه نامه آيين به )23(ماده  عنوان به زير متن ـ9
  در پيشنهاد ارايه و بررسي گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث تخصصي كارگروه وظايف ـ 23ماده 

 : شودمي تعيين زير موارد
 هـاي برنامـه  چارچوب در استان دستي صنايع و فرهنگي ميراث گردشگري، بخش مدت ميان و بلندمدت هايبرنامه ـ الف 

  .استان عمران و توسعه و آمايش هايطرح و كشور توسعه
 پـژوهش،  كـارگروه تخصصـي   به آن پيشنهاد و گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث امور پژوهشي هاياولويت ـ ب 

 . اداري تحول و فناوري
 . گردشگري تجهيزات و تأسيسات تسهيالت، ايجاد طريق از سياحت و سفر و سير انگيزه تقويت ـ ج 
 ميـراث  معرفـي  و احيـاء  و حفـظ  زمينه در آنها جانبه همه مساعي تشريك و مردم معنوي و مادي هايحمايت جذب ـ د 

 . استان فرهنگي
 . فرهنگي آثار تخريب و غيرمجاز هايحفاري زمينه در غيرقانوني اقدامات از جلوگيري ـ هـ 
 . جهانگردي هاياردوگاه و قيمت ارزان اقامتي تأسيسات توسعه ـ و 
  . گردشگري هايقطب معرفي و سازيآماده طريق از استان گردشگري صنعت توسعه زـ 
 . استان دستي صنايع محصوالت ترويج و تبليغ و دستي صنايع توليدكنندگان از حمايت ـ ح 
 . است رسيده ملي آثار ثبت به كه تاريخي ـ فرهنگي ارزش داراي بناهاي از محافظت ـ ط 
 . موجود موانع و مشكل رفع و استان دستي صنايع صادرات مشيخط تنظيم ـ ي 
 . استان گردشگري نمونه مناطق اجرايي موانع و مشكالت رفع ـ ك 
 . استان گردشگري سيماي يمعرف براي تبليغي امكانات از استفاده ـ ل 
 . اكوتوريسم و گردشگري تورهاي فرماندهي طريق از جوانان براي ويژه به فراغت اوقات سازيغني ـ م 
  ارايه و بهسازي توسعه، ترميم، اندازي، راه از حمايت و تشويق طريق از مردمي هايمشاركت توسعه ـ ن 

 . استان پذيرايي و اقامتي يواحدها نيز و گردشگري مراكز بيشتر و بهتر خدمات
 . راهي ميان اقامتي مراكز ها به رباط و كاروانسراها كاربري تغيير ـ س 
 . استان دستي صنايع و فرهنگي ميراث گردشگري، امور در انساني نيروي آموزش و تربيت ـ ع 
  . آنها اداره چگونگي و هيرا مياني هاي رستوران و پذيرها مهمان ها،هتل گردشگري تأسيسات تقويت و توسعه ـ ف 
  . شود مياصالح )27( و )26(،)25(،)24(موادبهترتيببه)25(و)24(،)23(، )22( مواد شمارهـ1

   رياست جمهوري راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت: مأخذ

 



  جرايي و مديريت آمايش استاننظام ا94.8
 

  استان توسعه و ريزي برنامهشوراياجرايينامهمتن اصالح آيين-18-8 جدول
  9/3/1391هـ    47221ت/46598شماره 

 استان توسعه و ريزيبرنامه شوراي اجرايي نامهآيين اصالح
  رييس جمهور راهبردي نظارت و ريزيبرنامه معاونت
 داستنا به و رييس جمهور راهبردي نظارت و ريزيبرنامه معاونت پيشنهاد به بنا 17/2/1391 مورخ جلسه در وزيران هيئت
 : نمود تصويب ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون هشتم و سي و يكصد اصل

هـ مورخ 47221ت/162178 شماره نامهتصويب موضوع استان، توسعه و ريزيبرنامه شوراي اجرايي نامهآيين 
 : شودمي اصالح زير شرح به14/8/1390
 و اجتمـاعي  امـور  تخصصـي  كـارگروه « بـه  خـانواده  و فرهنگـي  اجتمـاعي،  امور تخصصي كارگروه عنوان )11(ماده  در ـ2

 . شودمي اصالح »فرهنگي
 : شودمي اضافه )5( ماده به )ي( بند عنوان به زير متن ـ1
 . خانواده و بانوان تخصصي كارگروه ـ ي
 : شود مي اصالح ترتيب به مواد شماره و شودمي اضافه ياد شده نامهآيين به )25( و )24( مواد عنوان به زير متون ـ9

 : شوند مي تعيين زير شرح به خانواده و بانوان تخصصي كارگروه اعضاي ـ24ماده
  ).رييس( استاندار امنيتي و سياسي معاون ـ الف
  ).دبير( بانوان امور در استاندار مشاور ـ ب
  . استانداري ريزيبرنامه معاونت االختيار تام نماينده ـ ج
 . استانداري تاطالعا و آمار دفتر كل مدير ـ د
 . استانداري شوراهاي و اجتماعي امور مديركل ـ هـ
 . استان پرورش و آموزش وزارت استاني واحد رييس ـ و
 . استان مركز سيماي و صدا مديركل ـ ز
 . اطالعات وزارت استاني واحد رييس ـ ح
 . استان دادگستري كل رييس ـ ط
 . جوانان و ورزش وزارت استاني واحد رييس ـ ي
 . استان انتظامي ناحيه فرمانده ـ ك
 . اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت استاني واحد رييس ـ ل
 . استاندار تأييد و كارگروه پيشنهاد به استان هايدانشگاه رؤساي از نفر سه ـ م
 . اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت استاني واحد رييس ـ ن
 . استان گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان رييس ـ س
 . ايثارگران امور و شهيد بنياد استاني واحد رييس ـ ع
 . استان )ره( خميني امام امداد كميته مديركل ـ ف
 . استاندار انتخاب به فرمانداران از يكي ـ ص
 . استان اسالمي تبليغات سازمان رييس ـ ق
 . استان بسيج مقاومت منطقه فرمانده ـ ر

 . استان تيبهزيس سازمان رييس ـ ش
 . استان احوال ثبت مديركل ـ ت
  .كارگروه رييس تشخيص با رأي حق با مورد حسب استان اجرايي هايدستگاه ساير نماينده ـ ث



 
  95.8طرح آمايش استان خوزستان

  استان توسعه و ريزي برنامه شوراي اجرايي نامه متن اصالح آيين -18-8 جدولادامه 
  )رأي حق دونب(. استان تربيتي و تأميني اقدامات و هازندان مديركل ـ خ
  )رأي حق بدون(. ياد شده شوراي انتخاب به استان اسالمي شوراي اعضاي از يكي ـ ذ

پيشـنهاد   بـه  اجتمـاعي  امـور  با مرتبط آموزشي مؤسسات و هادانشگاه علمي هيئت اعضاء يا و نظرانصاحب از نفر دو ـ ض
 )رأي حق بدون(. استاندار تأييد و كارگروه
 : شود مي تعيين زير موارد در پيشنهاد ارايه و بررسي خانواده، و بانوان تخصصي كارگروه وظايف ـ25ماده

-برنامه چارچـوب در خـانواده و بانوان امور با مرتبط مدت كوتاه و ميان مدت و بلندمدت هايبرنامه تلفيق و بررسي ـ الف 
 . استان عمران و توسعه آمايش، هايطرح و كشور توسعه هاي
 . شورا دبيرخانه به پيشنهاد ارايه و خانواده و بانوان امور با مرتبط پژوهشي هاييتاولو تدوين ـ ب
 . استان در خانواده و بانوان امور با مرتبط اجرايي هايدستگاه عملكرد و نظارت و ارزيابي ـ ج
 و آموزشـي  فرهنگـي،  دي،اقتصـا  اجتمـاعي،  ابعاد كليه در استان خانواده و بانوان نيازهاي و مشكالت مسايل، شناسايي ـ د

  . بهداشتي
 در جنسـيتي  هـاي نـابرابري  كـاهش  و خانواده و بانوان مشكالت رفع در الزم هايزمينه نمودن فراهم جهت هماهنگي ـ هـ

  . استان
  . استان در خانوده و بانوان جانبه همه مشاركت تقويت براي ريزيبرنامه ـ و 
  .  استان در خانواده و بانوان امور با مرتبط اهداف پيشبرد جهت اجرايي هاي مشي خط و هاسياست در هماهنگي ايجاد ـ ز 

  رياست جمهوري راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت: مأخذ

 


