
 بسمه تعالی

 1400سال  عملکرد معاونت توسعه و برنامه ریزی در

 ریزی توسعهو برنامه سرزمین آمایش-1

 32قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و ماده  26به استناد جزء یک بند الف ماده  اجرایی نمودن سند آمایش سرزمین:

 1410ند آمایش استان خوزستان در افق ، س11/12/1399قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شورایعالی آمایش سرزمین در جلسه مورخ 

ماتریس ، با هدف اجرا وعملیاتی نمودن سند آمایش سرزمین اقدام به تهیه 1400سال  در سازماندر دو قسمت راهبردی و اجرایی تصویب گردید. 

و آمایش سرزمین ملی نمود در این  ایش سرزمین استانبراساس اسناد آم 1410و چیدمان توسعه آتی فعالیتها در افق   شهرستان-فعالیت 

گروه اولویت دار، نامناسب و مجاز طراحی شد و  نقشه قلمروهای  3از  فعالیت اصلی توسعه ای استان در سطح شهرستان در یکی 18ماتریس 

برمبنای بندی مناطق ارائه شد که در جلسه گونه مناسب ، نامناسب و مجاز فعالیتهای مذکور تدوین و در جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان

یرساخت و وام کم بهره خواهند بود و اولویت تجهیز، تکمیل و توسعه مناطق دارای اولویت توسعه: مشمول انواع حمایت نظیر تامین ز) سه طیف

ای دراین مناطق ممنوع میباشد و ارائه هرگونه ا با این مناطق است. مناطق با ممنوعیت توسعه: در شرایط فعلی هرگونه فعالیت توسعهزیرساخته
ای: در این مناطق و قلمروها، ذیصالح است. مناطق مجاز توسعه فعالیت و مداخالت توسعه فضایی در این مناطق مشمول پاسخگویی به مراجع

 :مصوب گردیدای و ارائه تسهیالت بانکی متعارف مد نظر است( طرح شد و الزامات به شرح ذیل ر بهسازی زیرساختهای توسعهحمایتهای نظی

ای با رویه کالبدی نظیر؛ طرح های های توسعهان و طرحهای بخشی در سطح استالزام دستگاههای اجرایی مربوطه  جهت انطباق کلیه برنامه-1
 ای و محلی بر مبنای جهت گیری های سند ملی آمایش و سند آمایش استان صیلی شهری، طرح های ناحیهجامع شهری ، طرح تف

 بندی سند آمایش استانالزام به جانمایی بهینه جهش مسکن در استان و ضرورت تطبیق مکانیابی با شکل -2
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از  23ه ماده الزام کارگروه های تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان، کارگرو-3

برنامه ریزی به شماره ( و دستگاه های اجرایی به اعطای هر گونه مجوز با رعایت مفاد تصویب نامه ابالغی در شورای 2مقررات مالی دولت ) 
  29/10/1400مورخ  552204

 مین در استان به موارد ذیل میتوان اشاره کرد:رزآمایش سسند  اقدامات در راستای اجرایدیگر  از
  اجرایی دستگاههای به سرزمین آمایش ملی سند و استان سرزمین آمایش سند ارسال ✓
 با و استان سرزمین آمایش های گیری جهت با ها پروژه و ها طرح مغایرت بررسی درخواست جهت استان اجرایی دستگاههای پیگیری از ✓

 سرزمین آمایش ملی سند
 کشور سرزمین آمایش شورایعالی دبیرخانه بهو ارسال  سرزمین آمایش ملی سند با استان سرزمین آمایش اسناد تطبیق  ✓
  ای منطقه آمایش سند تهیه و سرزمین آمایش اسناد تعارضات بررسی هدف با منطقه های استان با جلسه 3 در شرکت ✓
  منطقه استانهای به ارسال و ای منطقه سرزمین آمایش برنامه خدمات شرح و چارچوب تدوین ✓
 سرزمین آمایش شورایعالی دبیرخانه به سرزمین آمایش ملی سند نمودن اجرایی فرآیند یا متن در بازنگری جهت استان پیشنهادات ارسال ✓

 کشور

 سرزمین آمایش سند با انطباق در طرح اجرای یابی مکان لحاظ با شهرسازی و راه کل اداره طریق از ملی مسکن طرح اجرای جهت پیگیری ✓
 استان و ملی

 استان توسعه و ریزی برنامه شورای درآن  UTM و تصویب ارائه و مسکن جهش طرح اجرای جهت پیگیری ✓

 با متناسب سرزمین آمایش سند با آنها انطباق و 1400 سال بودجه قانون 18 تبصره تسهیالت متقاضی گذاری سرمایه طرح 368 بررسی  ✓
  شهرستان -فعالیت ماتریس

 ریزی:برنامه
 جتماعی و زیربنایی اقتصادی، ا ص هاییندی شهرستانهای استان از منظر شاخرتبه تدوین  ✓
 با همکاری معاونت بودجه سازمانتدوین برنامه توسعه شهرستان اندیکا  ✓
 ر با همکاری معاونت بودجه سازماننامه توسعه شهرستان آبادان و خرمشهتدوین بر ✓



 دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان- 2

که منجر به اجرایی نمودن موارد ذیل  1400در سال توسعه استان خوزستان ای برنامه ریزی و جلسه شور 10ری برگزا

 شد:

 1400سال  ابالغ بودجه  ✓

 زیربنایی کارگروه امور مصوبات ابالغ تصویب و  ✓

محدوده و حرایم  ت استفاده و شناساییجه  GISیکپارچه سازی اطالعات مکانی در سیستم  به ازینمودن اداره کل راه و شهرسمکلف  ✓
 شهرها 

 به دستگاههای اجرایی  کوتاه مدت استانتوسعه ابالغ برنامه  ✓

بمنظور برنامه ریزی موثرتر   GISهای تهیه شده در سیستم اطالعات مکانیالیه زکلف نمودن دستگاههای اجرایی استان به استفاده ام ✓
 تصمیمات اجرای پروژه های عمرانیدراتخاذ 

 از نیم و یکسال از بیش گذشت با چنانچه، تصویب اینکه خاص طرح یک بنام دولتی ی شده واگذار اراضی شدن فریز از جلوگیریهدف  با ✓
 و سرزمین آمایش و شهری عشایری روستایی توسعه زیربنایی، کارگروه به استان توسعه و ریزی برنامه شورای توسط طرح ابالغ زمان

  گردد باطل صادره مجوز  ، باشد متوقف طرح ویا نشده آغاز طرح اجرایی مراحل ، زیست محیط
 لزامات مربوطه به دستگاههای اجراییشهرستان( و ا-فعالیت ماتریس اجرایی نمودن اسناد آمایش سرزمین در استان خوزستان )نحوه  ابالغ ✓
 به دستگاههای اجرایی مرتبط استان در مستقر های شرکت اجتماعی های مسئولیت نامه شیوه ابالغ ✓

 

 استاناقتصاد مقاومتی  فرماندهی دبیرخانه ستاد-3

رو استان خوزستان توانست در سال  یشتمام موانع پ ااما ب. مواجه ساخت یجلسات را با مشکالت یلتشک استاندر (  19یدکووکرونا ) یماریبشیوع 

 به شرح ذیل نماید: 1400 سال در مصوبه 55 با مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد جلسه 6 برگزاریبه  اقدام  1400
  1400 سال در استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستادمصوب  های برنامه  تهیهمکاتبه با دستگاههای اجرایی جهت  ✓

 فصلی پروژه ها(ورود اطالعات آنها در سامانه نیپا )منشور پروژه و رصد عملکرد تصویب پروژههای اختصاصی اقتصاد مقاومتی استان و  ✓

  ملی توسعه صندوق محل از استانی گذاری سرمایه های پروژه رصد و معرفی ✓

 از مصوبات شورای اقتصاد تان خوزستانسهم اس پیگیری و بررسی ✓

 1400ملی مقاومتی اقتصاد اولویت دارای های پروژهو عملکرد تانی و پیگیری برش اسبررسی  ✓

 استفاده نحوه پساب، حجم و ظرفیت مکانی، موقعیت) شامل آب بازچرخانی و استان فاضالب های خانه تصفیه پساب موجود وضع بررسی ✓
پساب فیه خانه فاضالب به استفاده از دارای تصشهرهای و دستگاههای اجرایی،  م شهرداری هایو الزا (آب تقاضای و عرضه و پساب از

 تصفیه خانه ها در آبیاری فضای سبز و تامین آب بخش مربوطه

 از آب برداشت بر تاکید با مصارف انواع و شهرستان و آبریز هایحوضه تفکیک به استان آب مصارف و منابع موجود وضع بررسی ✓
 آب تقاضای و عرضه و( صنایع)رودخانه

  آن توسعه اجرایی راهکارهای بهمراه خوزستان استان در کشاورزی بخش نوین آبیاری سیستم وضعیت ارایه ✓
 

 استانذاری اشتغال و سرمایه گاقتصادی،  دبیرخانه کارگروه-4 

رو استان خوزستان توانست در سال  یشتمام موانع پ ااما ب. مواجه ساخت یجلسات را با مشکالت یلتشک استاندر (  19یدکووکرونا ) یماریبشیوع 

 :یدنما یلبه شرح ذ 1400مصوبه در سال  53جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری با  4 یبرگزاراقدام به   1400

  کارگروه مصوب برنامه 12 تهیه جهت اجرایی دستگاههای با مکاتبه ✓

 مربوطه اجرایی دستگاههای به آنها ابالغ و اشتغال خصوص در 1400 سال بودجه قانون های ظرفیت استخراج ✓



 استان توسعه و ریزی برنامه شورای درسال اخیر  5طی  که استان زیربنایی امور کارگروهسرمایه گذاری  های طرح وضعیت بررسی ✓
  شدند مصوب

 اقتصادی مختلف های بخش در طرح 800  از بیش بررسی و 1400 بودجه قانون 18 تبصره استانی کمیته جلسات در شرکت ✓

  پذیر آسیب اقشار توانمندسازی راهبری برنامه تدوین ✓

 استان اعتباری و فنی کمکهای نامه تفاهم تسهیالت عملکرد پیگیری ✓

 اقتصادی کارگروه در آن ارائه و کشور با مقایسه در استان کار و کسب فضای گزارش تدوین ✓

 

 اجتماعی  یاهمسئولیتشورای راهبری دبیرخانه 
 جلسه شورای راهبری مسئولیت های اجتماعی  4برگزاری  ✓
منظور نظام مند نمودن و ایجاد هماهنگی ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت های فعال استان شیوه نامه مسئولیت اجتماعی به تدوین  ✓

 خوزستان

 استاندر شورای برنامه ریزی و توسعه  نامه مسئولیت اجتماعیشیوهتصویب و طرح  ✓

 آنها پیگیری اجرایف دستگاههای در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی مطابق شیوه نامه مصوب و ابالغ وظای ✓
 

 منابع و درآمد ستاد تجهیز 

 : است شده انجام ذیل اقدامات 1400 سال استانی درآمدهای تحقق راستای در

 استانی درآمدهای عملکرد بررسی راستای در استان دارایی و اقتصاد کل اداره از پیگیری و مکاتبه -1

 ماهیانه بصورت درآمدها پیکره و نامه فرمت در استان خزانه از وصولی درآمدهای اطالعات دریافت-2

 سازمان در دریافتی اطالعات بررسی-3

 1400 بودجه قانون در درآمدها با مرتبط موارد عملکرد گزارش ارائه خصوص در ها دستگاه از پیگیری و مکاتبه-4

 دارایی و اقتصاد کل اداره از استان منابع تجهیز و درآمد ستاد جلسات دستورکارهای خصوص در پیگیری و مکاتبه-5

  ها دستگاه در درآمدها تحقق عدم مشکالت و موانع بررسی جهت استان منابع تجهیز و درآمد ستاد هجلس 4 تشکیل -5

 کشور بودجه و برنامه سازمان به درآمدی های ردیف تحقق عدم دالیل همراه به استان درآمدهای وصولی فصلی گزارش ارسال-6

 ها دستگاه درآمد تحقق عدم دالیل خصوص در ها استان و مجلس امور مدیریت، توسعه معاونت با مکاتبه-7

 

 عوارض آیندگی یتهکم

 کل ریزی و دبیری ادارهریاست سازمان مدیریت و برنامهمصوبه، به  14با  استان آالیندگی عوارض توزیع کمیته جلسه سه 1400 سال در

 :گردید برگزار ریزیدر محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه زیست محیط حفاظت

 عوارض توزیع کمیته مصوبات اجرای جهت ریزی برنامه و مدیریت سازمان توسط پذیرفته صورت اقدامات مهمترین

 شامل: آالیندگی

  1400 سال در اجرا 1399 سال در استان آالینده واحدهای لیست پیگیری ✓

 1400 و 1399 سالهای طی شده پرداخت آالیندگی و عوارض میزان پیگیری ✓

 محصوالت اما گردد می تولید خوزستان استان در ها آن محصوالت از قسمتی یا و تمامی که نفتی واحدهای و ها شرکت فهرستپیگیری  ✓
 دیگر های استان به افزوده ارزش بر مالیات اساس براین و روند می فروش آنجا در و شده منتقل ها استان دیگر به لوله خطوط طریق از

 .نمایند ارسال سازمان این به و تهیه را گیرد می تعلق

  استان هایشهرستان در مستقر غیر و مستقر صنایع تفکیک به تولیدی واحدهای آالیندگی عوارض توزیع لیستگیری پی ✓



 آلودگی خصوص در آالیندگی عوارض ملی کمیته تشکیل جهت کشور بودجه و برنامه سازمان تولیدی و زیربنایی امور فنی، معاون پیگیری از ✓
 .گیرد می بر در را استان یک از بیش گچساران گاز و نفت برداری بهره شرکت واحدهای از تعدادی

 کارون غرب نفتی میادین آلودگی از رفیع شهر آالیندگی عوارض دریافت بررسی ✓

 محیط تبعات اثرگذاری بررسی بمنظور نفت های چاه( UTM) مکانی موقعیت و نقاط ریافتجهت د جنوب خیز نفت مناطقپیگیری از  ✓
  نفت های چاه زیستی

 
 
 


